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Abstract
Thesis purpose was obtained by interviewing twelve practitioners involved in a Regional Growth
Programme (RGP) in their own work (regional co-ordination officers, public and private regional
business organisations, municipal and local business officials). Core categories were extracted according
to a grounded theoretical method approach. Generally, the regional public business organisations said
that it was not necessary that businesses and entrepreneurs should be part of the partnership working
with regional growth in a RGP. On the other hand the municipal commissioners of some municipalities
in Södermanland and local business officials tended to respond that it was a weakness not to let the
businesses and entrepreneurs be involved in the RGP implementation process. A research question was
formulated. How a regional public image of growth through an RGP differs from the picture of growth
mediated by entrepreneurs from a solo-, micro- and small business context. Emerging images were
examined, but also regional intentions set in relation to entrepreneurs’ causal explanations of growth.

Findings

A comparison of growth images indicates both similarities and differences. Ideologically, the images
of growth stands in direct contrast to each other. Examples of this are growth through increased
employment in a regional perspective, while labour increase is not always seen as part of a business
growth definition. Similarities are where RGP discusses the value added as a measure of growth
and the business community discusses earnings and profits. A heterogeneous business indicates other
values than economic ones. The results also shows personal development and creative assignments
as images of growth. Images that are missing in the RGP. The result of the entrepreneurs’ causal
explanations of growth and RGP´s intentions indicates similarities in their perception that networks and
relationships, business skills and economic situation is important factors for growth. One difference is
that growth is caused by or impeded by internal causal explanations, especially personal related factors
as the entrepreneurs’ stories were expressed. In relation to a Penrosean analytical model interviewed
entrepreneurs have shortcomings, especially in management skills and abilities. The Penrosean analysis
model also indicated that it was difficult to ascertain whether regional intentions by RGP could
correspond to a theoretical enterprise growth. A high degree of abstractions in RGP could explain why
RGP could only partly be seen as a resource in comparison to a small business context by a Penrosean
analysis. However, there are regional intentions, which are relatively clear, with a focus on business,
but from Penrosean perspective the focus was on the result of a growth process rather than on the
growth process itself within a company. One conclusive discussion focuses on the fact that regional
business operators should have access to entrepreneurs’ stories to have the possibility to make common
interpretations and thereby avoid the business organisations own interests. The study introduces the
low-bottom-up concept with a clearer perspective on specific target group adjusted partnerships.
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Abstract 
Images of Growth, Regional Intentions and Causal Explanations of Growth from an 
Entreprenurial Perspective: A Penrosean Approach to Regional Growth 
 
Regional development has gained importance in recent decades. A more liberal free-trade structure has 
contributed to increased globalisation, which led to increased competition vulnerability. Nations’ limited ability 
to take quick decisions has led to increased responsibility for the regions regarding their own development and 
growth. In 2003, the Swedish government was asking the regions to develop regional growth programmes (RGP, 
in Swedish RTP) which should consist of agreement of actions and focal areas that should be important for the 
creation of regional growth. In the county of Södermanland, the County Administrative Board was responsible 
for preparing an RGP in a broad partnership with various stakeholders from academia, politics and business. The 
Regional Council of Sörmland, which was formed in 2004, became responsible for co-ordination of the 
implementation of RGP between the years 2004 and 2007. It was between the same years that this study´s 
empirical findings were collected. In the autumn of 2004 a research project began which purpose was to draw 
learning from RGP. Interactive knowledge in the context of RGP was a project where both the counties of 
Södermanland and Västmanland have been involved together with Mälardalen University. Two graduate 
students joined and followed a regional growth process through an RGP on geographical basis. The present 
study has been based on the county of Södermanland. 
 
Thesis purpose was obtained by interviewing twelve practitioners involved in RGP in their own work (regional 
co-ordination officers, public and private regional business organisations, municipal and local business officials). 
From the interview material, core categories were extracted according to a grounded theoretical method 
approach. The findings indicated the occurrence of similar responses from different practitioners. A response 
that contributed to the study´s interest was the answers on how different players regarded business participation 
in the RGP´s implementation process. Generally, the regional public business organisations said that it was not 
necessary that businesses and entrepreneurs should be part of the partnership working with regional growth. On 
the other hand the municipal commissioners of some municipalities in Södermanland and local business officials 
tended to respond that it was a weakness not to let the businesses and entrepreneurs be involved in the RGP 
implementation process. 
 
An assumption grew stronger. Was it possible that an incongruity between the content of an RGP and business 
entrepreneurs’ experiences of growth image and the causal explanations of growth existed, caused by the limited 
entrepreneur involvement in RGP? A question was formulated. How a regional public image of growth through 
an RGP differs from the picture of growth mediated by entrepreneurs from a solo-, micro- and small business 
context. Emerging pictures were examined, but also regional intentions set in relation to entrepreneurs’ causal 
explanations of growth. 
 
The research process that followed consisted of interviews with eleven entrepreneurs from a solo-, micro and 
small business context. The interviews were transcribed and processed into stories from which key sentences 
were categorised. Growth was defined mainly by increase in turnover and profits even though elements of the 
companies’ internal process could also explain growth (eg, developmental tasks). Entrepreneurs’ growth 
definitions can be described as dependent on the business situation. The result of entrepreneurs’ causal 
explanations of their historical growth indicated internal (business skills and personal related factors) and 
external (network, supportive environment and business cycle) causal explanations. The internal causal 
explanations tend to be in the majority. Edith Penrose’s (1995) theory of firm growth (The Theory of the Growth 
of the Firm) which focuses on companies’ internal growth process was combined with the inductively developed 
result from interviews with entrepreneurs. A theoretical analysis model was developed which highlighted firm’s 
ability in entrepreneurship and management to achieve internal business growth. 
 
The regional image of growth and regional intentions were retrieved primarily from RGP, the draft and the 
programme of actions (2003) and revisions of the programme period (2004-2007). Text analysis of the material 
showed that growth as a concept was not clearly defined. Definitions of regional growth were instead found in 
RGP’s objectives. Regional intentions to create regional growth can be categorised into internal (actions directed 
inward region) or external regional strategies (actions directed from the region to attract external competence or 
capital). The majority of regional intentions were considered to have an internal perspective, focusing on using 
and developing the region’s inherent resources. Theories which directed its attention to regional development 
and growth emerged and created a regional analysis model. The teories included both different economic schools 
of thought and different theories of interaction.  



Findings 
A comparison of growth images indicates both similarities and differences. Ideologically, the images of growth 
stands in direct contrast to each other. Examples of this are growth through increased employment in a regional 
perspective, while labour increase is not always seen as part of a business growth definition. Similarities are 
where RGP discusses the value added as a measure of growth and the business community discusses earnings 
and profits. A heterogeneous business indicates other values than economic ones. The results also shows 
personal development and creative assignments as images of growth. Images that are missing in the RGP. 
 
The result of the entrepreneurs’ causal explanations of growth and RGP´s intentions indicates similarities in their 
perception that networks and relationships, business skills and economic situation is important factors for 
growth. One difference is that growth is caused by or impeded by internal causal explanations, especially 
personal related factors as the entrepreneurs’ stories were expressed. Another difference is that regional 
intentions insist that more individuals in employment leads to regional growth, which does not necessarily cause 
growth in a small business context. 
 
In relation to a Penrosean analytical model interviewed entrepreneurs have shortcomings, especially in 
management skills and abilities. Ability in entrepreneurship seems easier to achieve for the interviewed. The 
Penrosean analysis model indicated that it was difficult to ascertain whether regional intentions by RGP could 
correspond to a theoretical enterprise growth. A high degree of abstractions in RGP could explain why RGP 
could only partly be seen as a resource in comparison to a small business context by a Penrosean analysis. The 
need to describe the intentions of an RGP clearer to clarify the effects and implications for the entrepreneurs was 
raised by the researcher. One result is that the intention, which the RGP highlights was turning away from the 
small business context and directed inwards, i.e. towards the regional business organization and other players. 
However, there are regional intentions, which are relatively clear, with a focus on business, but from Penrosean 
perspective the focus was on the result of a growth process rather than on the growth process itself within a 
company. 
 
The regional analysis model indicates overlap between the various economic theories (neoclassical, neoaustrian 
and Keynian approach) in RGP. It points to a region with a more pragmatic approach to economic theory. 
 
Other findings from the study, which focuses on increased business involvement in regional growth processes, 
indicates that the interactions of the partnership can be facilitated in local (municipal) partnership. One 
discussion focuses on the fact that regional business operators should have access to entrepreneurs’ stories to 
have the possibility to make common interpretations and thereby avoid the business organisations own interests. 
The study introduces the low-bottom-up concept with a clearer perspective on specific target group adjusted 
partnerships. A low-bottom-up perspective may differ depending on whether the partnership seeks radical or 
incremental solutions. 
  



Sammanfattning 
Regional utveckling har fått större betydelse de senaste årtiondena. En mer liberal frihandelsstruktur antas ha 
bidragit till en ökad globalisering, vilket lett fram till en ökad konkurrensutsatthet. Nationers begränsade 
förmåga att snabbt fatta beslut har lett fram till att regionerna har fått ökat ansvar avseende sin egen utveckling 
och tillväxt. Under 2003 ombads Sveriges regioner att utveckla regionala tillväxtprogram (RTP) där man inom 
regionen skulle komma överens om vilka åtgärder och områden som var viktigast för att nå tillväxt i länet. I 
Södermanlands län ansvarade Länsstyrelsen för att utarbeta ett RTP i ett brett partnerskap med olika aktörer från 
akademi, politik samt näringsliv. Regionförbundet Sörmland, vilket bildades 2004, blev samordningsanvarigt för 
genomförandet av programmet mellan åren 2004 tom 2007. 
 
Hösten 2004 inleddes ett forskningsprojekt vars syfte var att erhålla lärdomar om det regionala 
tillväxtprogrammet. Interaktiv kunskapsutveckling inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen var ett 
projekt där både Södermanland samt Västmanlands län har varit delaktiga tillsammans med Mälardalens 
högskola. Två doktorander anställdes vilka skulle följa ett regionalt tillväxtprogram utifrån geografisk 
utgångspunkt. Föreliggande studie har haft Södermanlands läns RTP i fokus. 
 
Avhandlingens syfte utvecklades efter intervjuer med tolv praktiker involverade i RTP genom sitt eget arbete 
(regionala samordningsansvariga, offentliga samt privata regionala näringslivsorganisationer, kommunalråd, 
kommunala näringslivstjänstemän). Samtidigt deltog författaren på ett flertal möten årligen vilka var knutna till 
RTP:s genomförandeprocess. I intervjumaterialet söktes kärnkategorier, vilka indikerade uppkomsten av 
liknande svarsbilder. Ett svar som bidrog till studiens intresse var svaret om hur olika aktörer såg på 
näringslivsmedverkan inom ramen för RTP:s genomförandeprocess. Generellt svarade de regionala offentliga 
näringslivsorganisationerna att det inte var självklart med en näringslivsmedverkan inom ramen för det 
partnerskap som skulle arbeta med regional tillväxt, medan kommunalråd samt kommunala näringslivtjänstemän 
tenderade att svara att det var en svaghet att inte låta näringslivet vara mer involverat i RTP. Svaren bidrog till att 
det fanns ett intresse att undersöka vilken typ av näringslivsmedverkan som fanns inom ramen för RTP. En 
genomgång av olika arenor med anknytning till RTP studerades och resultatet indikerade att det saknades 
praktiska näringslivkopplingar i RTP:s genomförandeprocess, i vart fall på partnerskapsnivå. Ett antagande växte 
sig starkare om det var möjligt att en inkongruens mellan ett regionalt tillväxtprograms innehåll samt ett lokalt 
näringslivs (entreprenörer från en solo-, mikro- samt småföretagskontext i Södermanlands län) upplevda 
tillväxtbilder samt orsaksförklaringar av tillväxt uppstått till följd av bristen av näringslivsmedverkan. En 
grundad problematiserad frågeställning formulerades. Hur skiljer sig en regional offentlig bild av tillväxt via ett 
RTP mot den bild av tillväxt som förmedlas av entreprenörer från en solo-, mikro- samt småföretagarkontext? 
Tillväxtbilder undersöktes, men även regionala intentioner ställt i relation till entreprenörernas 
orsaksförklaringar. Frågeställningen validerades av samordningsansvariga regionala praktiker i en interaktiv 
kunskapsutvecklingsprocess. Interaktiv Forskning var ett kontinuerligt metodologiskt inslag i den fortsatta 
forskningsprocessen där avstämningar med samordningsansvariga för RTP:s process delvis tjänade som en 
validering av forskningsprojektets resultat. 
 
Processen som följde efter frågeställningens tillkomst bestod av intervjuer med elva entreprenörer från en solo-, 
mikro- samt småföretagarkontext. Intervjuerna transkriberades och bearbetades ner till berättelser där 
kategorisering av nyckelmeningar ringades in. Tillväxt definierades huvudsakligen som ökning av omsättning 
samt vinst även om inslag av företagets interna process gick att åskådliggöra (t.ex. utvecklande arbetsuppgifter). 
Entreprenörers tillväxtdefinition kan betecknas vara situationsberoende där typ av verksamhet och situation kan 
förklara begreppet tillväxt. Resultatet av entreprenörernas orsaksförklaringar till sin historiska tillväxt indikerade 
interna (företagsförmåga eller personrelaterade förklaringar) samt externa (nätverk (stödjande omgivning) eller 
konjunkturella) orsaksförklaringar. De interna orsaksförklaringarna tenderade dock att vara i majoritet. Edith 
Penrose (1995) teori om företagstillväxt (The Theory of the Growth of the Firm) med fokus på företags interna 
tillväxtprocess förenades med det induktivt framväxta resultatet från intervjuerna med entreprenörerna. I studien 
växte en teoretisk analysmodell fram (penroseisk analysmodell) vilken lyfte fram entreprenörskaps- samt 
managementförmågors betydelse för möjligheten att nå intern företagstillväxt. 
 
Den regionala bilden av tillväxt och intentioner utgick främst från RTP:s utkast och handlingsprogram (2003) 
samt revideringarna under programperioden (2004-2007). Genom textanalys av materialet upptäcktes att tillväxt 
som begrepp inte entydigt definierades. Definition av regional tillväxt blev funnen i RTP:s målsättningar. 
Regionala intentioner för att nå regional tillväxt kan kategoriseras i dels interna regionala strategier (insatser 
riktade inåt regionen) dels i externa regionala strategier (insatser riktade från regionen). Huvuddelen av 
strategierna ansågs ha ett internt perspektiv med fokus på att utnyttja och utveckla regionens inneboende 
resurser. Teorier, vilka riktade sin uppmärksamhet mot regional utveckling samt tillväxt växte fram och skapade 
en regional analysmodell. Analysmodellen innehöll dels olika ekonomiska skolbildningar, dels skilda teorier om 
samverkan för att uppnå regional tillväxt.  



Resultat 
En jämförelse mellan tillväxtbilder indikerar både likheter och skillnader. Exempel på skillnader är tillväxt via 
ökad arbetskraft i ett regionalt perspektiv, medan arbetskraftsökningar inte alltid ses som en del av det regionala 
näringslivets tillväxtdefinition. Likheter finns där RTP diskuterar förädlingsvärdet som ett mått på tillväxt och 
där näringlivet diskuterar vinst. Ett heterogent näringsliv indikerar även andra värden än ekonomiska och 
framställer personligt utvecklande samt kreativa uppdrag som tillväxt, bilder av tillväxt vilka saknas i RTP. 
 
Resultatet av entreprenörers orsaksförklaring av tillväxt och RTP:s intentioner indikerar likheter i synen på att 
nätverk och relationer, företagsförmåga samt konjunkturläget är av betydelse för tillväxten. En skillnad är att 
tillväxten orsakas eller hämmas av interna orsaksförklaringar och speciellt personrelaterade faktorer enligt 
entreprenörer. En annan skillnad är att regionala intentioner uttrycker att fler individer i arbete leder till regional 
tillväxt, vilket inte självklart orsakar tillväxt i en företagskontext. 
 
I relation till en penroseisk analysmodell har entreprenörerna brister i framförallt managementförmåga. 
Entreprenörskapsförmåga verkar lättare att uppnå för intervjuade entreprenörer. Den penroseiska analysmodellen 
indikerar att det är komplicerat att utläsa om regionala intentioner utifrån RTP kan svara mot en 
företagsteoretiskt tillväxt. En hög abstraktionsgrad i RTP bidrar till att RTP enbart delvis kan ses som en resurs i 
jämförelse med en företagskontext utifrån penroseisk analys. Den finns ett behov av att beskriva intentionerna i 
ett RTP tydligare för att klargöra effekterna och innebörden för entreprenören av en intention. Ett resultat är 
också att intentioner, vänder sig bort ifrån företagskontexten och riktar sig inåt det vill säga till de regionala 
näringslivsaktörerna själva. Däremot finns regionala intentioner vilka är relativt tydliga och med fokus på 
näringslivet, men som ur ett penroseiskt perspektiv mer fokuserar på resultatet av en tillväxtprocess snarare än på 
själva tillväxtprocessen inom ett företag. 
 
Den regionala analysmodellen indikerar överlappningar mellan olika ekonomiska teoribildningar (neoklassisk, 
neoösterrikisk, keyniansk) inom RTP. Detta kan peka på att regionala tjänstemän, via ett RTP, har en pragmatisk 
inställning till ekonomisk teoribildning. 
 
Andra resultat från studien, vilka fokuserar på ökad näringslivsmedverkan i regionala tillväxtprocesser, indikerar 
att samverkan i partnerskap kan underlättas i lokala [kommunala] partnerskap. En diskussion fokuserar på att 
regionala näringslivsaktörer bör ha tillgång till entreprenörers berättelser för att ha möjlighet att göra 
gemensamma tolkningar och därmed undvika näringslivsorganisationers särintressen. Studien introducerar low-
bottom-up-begreppet som ett tydligare tänk om ett målgruppsanpassat partnerskap, men också som ett tänk att 
närma sig entreprenörer via dess berättelser. Ett low-bottom-up-perspektiv kan se olika ut beroende på om 
partnerskapet söker radikala eller inkrementella lösningar.  



Förord 
Detta är en avhandling som konkret försöker beskriva en forskningsresa. Min. Trots detta kan resultatet te sig 
obeskrivligt. Verket som du håller i din hand är en kombination av oräkneliga tankar och två hårt arbetande 
händer. Emellertid ser jag inte tankearbetet som enkom min förtjänst. Enligt min syn är självständighet omöjligt 
att uppnå i en avhandlingsprocess. Avhandlingen är ett resultat av en kollektiv process med stöd och bidrag från 
kollegor, studenter, handledare, familjen, seminarier, kurser samt det akademiska ledarskapet. Kontexten har 
stöpt och stöttat mig. Avhandlingen hade inte sett ut som den gjort utan den kollektiva kontext som omfamnat 
den. Avhandlingens självständighet ifrågasätts därför med bestämdhet. Däremot är jag ensam ansvarig för den 
text som producerats med mina två hårt arbetande händer. Med tre starka och självständiga handledare kräver det 
ett eget driv för att välja väg och ofta har vägen inte alls inrymts under handledarnas ursprungliga intentioner. 
För när jag väl satt mig ner för att producera text av mina tankar har jag märkt av ensamhetens vingslag. Den 
kreativitet som då uppstår och som sedan styr händerna över tangentbordet är inte enkom ett resultat utav 
kollektiva ansträngningar utan snarare resultatet av hjärnans oanade kraft och vilja att få kontroll och struktur 
över materialet. Ur det perspektivet är jag i allra högsta grad ansvarig över det material som du håller i din hand. 
 
Jag vill tacka mina handledare som under processen har hjälpt mig att hantera mina demoner. Anders 
Lundströms pragmatiska och lediga handledarstil med stor erfarenhet av det entreprenöriella policylandskapet. 
Birgitta Schwartz peppande, men även lugnande inverkan på min process och som alltid bidragit till 
stämningshöjande handledningar. Erik Lindhult som alltid verkar ha fler frågor att ställa och på sätt och vis 
agerat som ett reflektivt bollplank samt kvalitetskontrollant. Erik har ständigt varit närvarande och beredd att 
diskutera avhandlingsprojektet och samtidigt bidragit till mitt eget lärande avseende både forsknings-, men även 
lärarroll. Jag vill även tacka min goda vän och kollega sedan många år, Johan Grinbergs. Jag tror inte att denna 
avhandling skulle finnas om inte dina goda råd och ditt mentala lugn hade funnits. Ditt lugn har gjort mig lugn. 
Tack för att jag fått lägga min ångest hos dig. Jag vill även tacka för stödet jag fått av vår forskargrupp 
Entreprenörskap och hållbar samhällsutveckling vid Mälardalens högskola. Speciellt vill jag nämna Anders W 
Johansson och Karin Berglund som möjliggjorde forskning av de regionala tillväxtprogrammen. Utan er hade 
detta projekt inte blivit av. Jag vill även rikta specifikt tack till opponenterna under min avhandlingsprocess. Till 
mitt avhandlingseminarium bidrog Esbjörn Segelod att lyfta fram nya infallsvinklar. Till mitt 
mellanlägesseminarium bidrog Dan Hjalmarsson med nya perspektiv. Till ”pajseminariet” bidrog Yvonne von 
Friedrisch med nya och fräscha ögon. Tack! 
 
Jag vill även tacka kollegor på akademierna IDT samt HST vid Mälardalens högskola vilka bidragit till en god 
stämning och främst avdelningschef Christer Nygren vid avdelningen IEA som visat stor förståelse under 
avhandlingsprocessens avslutande del. Lärare- samt forskarkollegor ser jag samtliga som goda glädjespridare 
som bidragit till en positiv arbetsmiljö vilket bidragit till att det faktisk var och är roligt att komma till jobbet och 
skriva. Tack även till Leif Linnskog som givit mig värdefulla tips om Penrose och därigenom visat hennes 
storhet. Speciellt tack riktas även till högskolebibliotekets referenshanteringsexpert Magnus Velander. Utan dig 
är jag säker på att avhandlingen helt saknat referenser. 
 
Projektet skulle inte varit möjligt om det inte fanns tillväxt. I mitt fall definierat som finansiering av 
forskningsprojektet. Jag vill därför även rikta ett tack till Regionförbundet Sörmland, och specifikt Birgitta 
Lundh, som varit min kontaktperson och ledsagare i den regionala djungeln av aktörer. Birgitta bidrog i hög grad 
till att tillgängligöra material och ställde alltid upp på att svara på frågor trots att vi till synes hade olika roller i 
forskningsprojektet. Jag vill också rikta ett tack till Länsstyrelsen i Södermanlands län, vilka bidrog med 
regionala historiska tillbakablickar. Utan erfarenheterna från Peter Eklund skulle förståelsen för den regionala 
kontexten varit fattig. Vill även passa på att tacka NUTEK samt Sparbankstiftelse Nya samt Mälardalens 
högskola som samtliga bidragit med finansiellt stöd vilket möjliggjort ett färdigställande av forskningsprojektet. 
Största tacket ges självfallet till respondenter i form av entreprenörer och regionala offentliga näringslivaktörer. 
Utan er, ingen fråga eller empirisk material att behandla. Framförallt vill jag lyfta fram informanterna och då 
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 En introduktion 
 
 

Tillväxtbilder, regionala intentioner 
samt entreprenörers orsaksförklaringar 

av tillväxt 
 

En penroseisk syn på regional tillväxt 
 

1 En introduktion 
 

 
en 11:e september 2007 skrevs följande i tidningen Folket i Eskilstuna: 


 Antalet arbetslösa [i Sörmland] är just nu det lägsta på över 15 år och under det senaste året 
har arbetslösheten minskat stadigt i länets samtliga kommuner, säger Håkan Gustavsson, 
utredare på länsarbetsnämnden. Under augusti anmäldes 1 266 lediga platser till länets 
arbetsförmedlingar, det är den högsta augustisiffran sedan 1990 (Folket, 070911).

 
Mellan åren 2004 till 2007 genomfördes nationellt i Sverige en regional tillväxtpolitik kallad det 
regionala tillväxtprogrammet (hädanefter benämnt RTP). Syftet var att i varje län utforma unika 
regionala strategier för att öka tillväxten, vilka bygger på regionernas egna förutsättningar. 
Strategierna skulle i sin tur bidra till ökat välstånd. Citatet ovan indikerade att de regionala aktörerna 
som ansvarat för samordningen av tillväxtprogrammet nu hade lyckats med sina insatser. Citatet nedan 
hämtat från arbetsmarknadsverket, förklarade dock att samtliga regioner i Sverige gynnats av det goda 
arbetsmarknadsläget1. 

 
Uppgången på arbetsmarknaden har nu pågått i över två år, och utvecklingen är stabil, säger 
AMS generaldirektör Bo Bylund. Vi ser att tillsvidareanställningarna dominerar 
rekryteringarna, och att alla regioner och de flesta grupper av de arbetssökande gynnas av det 
goda arbetsmarknadsläget (Arbetsmarknadsverket, 070911). 

 

Omvänt till ovanstående positiva beskrivningar skrevs det ett och ett halvt år senare i samma tidning; 
 
Liksom i de flesta regioner har Sörmland drabbats av en kraftig avmattning sedan i höstas. 
Orsaken är främst den globala finansoron och en svag inhemsk efterfrågan på produkter. 
Orderingången har rasat rejält och 38 procent av företagen uppger att de haft minskade 
beställningar senaste året. Drygt vart tredje företag har dessutom lägre omsättning än tidigare 
(Folket, 090429). 

 
En global finansoro beskrivs som orsak till den minskade efterfrågan bland regionens företag. Krisen 
slår överallt. Tidningarna fylls av berättelser om hur gamla bruksorter med ett fåtal vitala företag vilka 
tvingas lägga ner eller flyttas. Samhällsmedborgare oroas. Det forna slagskeppet SAAB stod med 
konkurshot över sig. I de nationella tidningarna ställs två motbilder från dels den sittande regeringen, 
dels oppositionen mot varandra; ”Industrin måste stå på egna ben och utveckla produkter som 

                                                      
1 Här ses minskad arbetslöshet som ett medel till att nå ökat välstånd, vilket i sin tur ökar samhällets 
gemensamma skattebas och minskar samhällets bidragsberoende. 
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konsumenterna vill ha” versus ”vi måste bidra med stöd för att rädda industrin och den kompetens som 
industrin besitter”. 
 
Ovanstående två bilder, ett Sverige i medgång och ett Sverige i motgång beskrivs oftast utifrån 
omvärldsfaktorer eller faktorer som inte går att påverka. Det är antingen hög- eller långkonjunktur. I 
det senare fallet tillkommer tillägget om att det både är en lågkonjunktur samtidigt som det är ”oroligt” 
på finansmarknaden.  
 
Relaterat till den första positiva bilden (under 2007) där arbetslösheten minskar kan det kanske te sig 
lite märkligt att samtliga regioner och län skulle ha lyckats med sina tillväxtprogram och strategier vid 
en och samma tidsperiod. Och att regionala insatsers betydelse för tillväxten regionalt och nationellt 
skulle ha så pass stor betydelse för att hålla arbetslöshetssiffrorna nere skulle av vissa tillväxtteoretiker 
möjligen mötas med en viss skepticism. Frågan skulle dock kunna ställas vilka regionala strategier 
som kan ses som värdefulla resurser för regionens småföretag samt entreprenörers förmåga att nå 
tillväxt. Denna avhandling kommer att redogöra för denna effekt genom att ställa ett 
entreprenörskapsperspektiv och ett regionalt näringslivsperspektiv (RTP) mot varandra. Studien 
behandlar regionala näringslivsaktörers intentioner via regionens tillväxtstrategier i jämförelse med 
entreprenörers historiska orsaksförklaringar av sin tillväxt, vilka sedan syntetiseras med en 
företagsteoretisk tillväxtprocess. 
 
Avhandlingen börjar brett och inleds med en allmän beskrivning av den kontext som omgärdar det 
centrala i studien. Regional utveckling. 
 

1.1 Regional utveckling – en utblick 

Lokal samt regional utveckling beskrivs i litteraturen som en alltmer viktig aktivitet, dels nationellt, 
dels för lokala samt regionala beslutsfattare. Utvecklingen, som kan betecknas vara världsomfattande, 
har pågått sedan 1960-talet och beror på en allt mer globaliserad tillvaro för företag som därmed 
skapat nya möjligheter, men också en större konkurrensutsatthet (Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney, 
2008). 
 

An important driver of the changes in the context of local and regional development has been 
the process of globalisation. Through its increased mobility of capital, workers, goods and 
services, globalisation is changing the rules by which the economy has been governed during 
much of the post-war era. Globalisation – which, to a certain extent, may be a political and 
socially constructed concept by states and neo-liberal economic actors is expose in event the 
most remote spaces to competition and forcing firms, localities and regions to react and adjust 
to the new economic condition (Pike m.fl., 2008, s. 4).  

 
Nationers nya syn på öppenhet dvs. en mer liberal frihandelsstruktur i kontrast till en tidigare mer 
protektionistisk hållning, kan sägas ha bidragit till konkurrenssituationen. Den positiva bilden som ges 
av öppenhet menar Pike m.fl. (2008) har skapat ett kaptitalflöde som medfört ökad ekonomisk 
stabilitet.2 En negativ bild är att detta inte skapat hållbar ekonomisk tillväxt. Ett annat negativt mönster 

                                                      
2 En reflektion är om Pike m.fl. (2008) lika självklart skulle ha poängterat ekonomisk stabilitet efter den 
finanskris som uppenbarat sig efter deras bok publicerats. Det finns de som hävdar att den globala ekonomin 
delvis bidragit till att förstärka finanskrisen. Emellertid är detta föremål för en helt annan studie. 
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som frihandelsstrukturen inte mäktat med att hantera är att det uppstått sociala samt territoriella 
ojämlikheter, dels mellan speciella grupper av individer, men också mellan regioner (Pike m.fl., 2008). 

 
The economy that seems to be emerging from the process of globalisation is characterised by 
greater social and often geographical polarisation (Pike m.fl., 2008, s. 7).  
 

Förlorarna ur den sociala sfären är de individer som utsätts för ”Job-Less Growth dilemmat”, dvs. en 
tillväxt som inte leder till minskad arbetslöshet. Sett ur ett territoriellt perspektiv är förlorarna de som 
inte tillhör följande regionala kategorier; 
 

• Storstadsregioner 
• Mellanliggande industriregioner 
• Turistregioner 

 
Vinsten med storstadsregioner beskrivs i huvudsak bero på att det finns en hög värdeskapande service 
i koncentrerad form. En högre ansamling av företag, oberoende av koppling till varandra. Vinsten 
berör dock inte alla som tidigare nämnts. Industriregioner som ligger nära varandra ses även som en 
vinnare eftersom industrier i regionerna kan utnyttja produktionsfaktorernas mobilitet, dvs. kunna dra 
till sig kompetens, men också kunna pressa ner lönebildningen. Utvecklingsländer ges som exempel 
på potentiella turistregioner, vilka också kan dra fördel av det globala kapitalet3. (Florida, 2002; Pike 
m.fl., 2008) Större geografiska områden kan därför ses som de enda hållbara regionerna på en global 
marknad (En funktionell syn). En kontrasterande syn framhåller dock beroendet mellan ekonomiska 
och sociala krafter på en plats, vilket istället indikerar att storleken inte är av samma betydelse, utan 
viktigare är snarare engagemang, vad som är socialt inbäddat (kulturella förutsättningar) samt 
samhällsengagemang i entreprenöriella processer (en territoriell syn) (Johannisson & Lindholm-
Dahlstrand, 2008). 
 
Utifrån en mer generell översikt av regional utveckling närmar vi oss nu studiens empiriska kontext 
genom att leda in på vad som de facto legat bakom ett RTP. Detta görs genom att föra in Sverige i ett 
europeiskt sammanhang och de tankegångar som påverkat synen på regional utvecklingspolitik. 
 

1.1.1 Ett europeiskt och svenskt perspektiv 
Regionen som begrepp har fått ett ökat intresse under de senast tjugo åren. I ett svenskt perspektiv 
kännetecknades tiden från slutet av 1970-talet till 1990-talets början att vi gick från en regional 
fördelningspolitik; där resurserna skulle fördelas rättvist och därigenom visa en slags nationell 
solidaritet till en politik som uttryckte ett regionalt utvecklings- och tillväxtfokus (Andersson, Ek & 
Molina, 2008a). Den ekonomiska krisen som även sammanföll med att en borgerlig regering vann 
valet (1991) förändrade det svenska politiska landskapets huvudmål från sysselsättningsfokus till 
inflationsbekämpning (Andersson, Ek & Molina, 2008a). Sysselsättningpolitiken har dock aldrig 
hamnat i inflationspolitikens skugga vilket Andersson m.fl. (2008a) indikerar. Inflationsbekämpningen 
kan snarast ses och vara riksbankens huvudsakliga mål till skillnad från olika regeringars mål (oavsett 
politisk färg), vilka satt sysselsättningpolitiken högt på dagordningen. Dock menar Andersson m.fl. 
                                                      
3 Den rikare världens producerande företag tenderar att lägga delar av sin produktion i utvecklingsländer med 
anledning av den billiga arbetskraften. Det blir med andra ord många arbetstillfällen. Även om lönen är låg 
bidrar detta till tillväxt i monetära termer till dessa regioner. Det globala kapitalet finner därför vägar som ger 
mest avkastning. 
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(2008a) att skiftning innebar att politik enligt tidigare fördelningspolitik inte gick att använda som 
instrument i bekämpningen av regionala orättvisor vilket även beskrivs ha lett fram till att de regionala 
skillnaderna ökade i början av 1990 – talet (Ibid. 2008a). 
 
I början av 1970-talet ingick Sverige ett frihandelsavtal med EG. Den europeiska nivåns påverkan på 
Sverige som nation blev emellertid mer påtaglig när Sverige blev medlemmar i Europeiska Unionen 
(EU) 1995. Detta ledde fram till att regionala och lokala aktörer i Sverige fick tillgång till de 
europeiska strukturfonderna. Fondernas verksamhet organiseras numera i olika program som löper i 
perioder om sju år. Enligt Andersson m.fl. (2008a) har inträdet till EU påverkat Sverige på tre olika 
sätt; 
 

• Regler för finansiell styrning 
Konkurrensbestämmelser reglerar hur nationerna på olika sätt stödjer specifikt inhemskt näringsliv. 
Additionalitetsprincipen innefattar att offentliga aktörer måste skjuta till medel för att kunna 
tillgodogöra sig finansiering från strukturfonderna. 
 

• Betoning på regionerna som självständiga aktörer inom politiken 
Regionerna har traditionellt haft stor självständighet i många europeiska länder till skillnad från 
Sverige; där regionerna mest varit statens egna kanaler ut mot medborgarna. Regionaliseringen i 
Sverige tog fart 1997 då bl.a. Skåne, Gotland samt Kalmar gavs uppdrag att bilda regionala 
självstyrelseorgan. Regionförbundet Sörmland4 bildades först 2004. 
 

• Strukturfondernas utformningssätt genom partnerskap 
EU betonar partnerskap, samarbete i en regional kontext, mellan aktörer på olika administrativa nivåer 
(kommun, region, stat, EU), men också horisontellt över sektoriella gränser (stat, kommun, näringsliv 
och intresseorganisationer). Krav ställs på samarbete mellan privata och offentliga aktörer för att få ta 
del av medel från strukturfonderna. 
 
Sammantaget påverkades Sverige till att utöka regionernas möjlighet till att forma sin egen framtid 
genom att öka regionernas självstyre i tillväxtorienterade frågor. Formellt bidrog den nationella nivån 
till att den regionala nivån skulle implementera RTP samt Regionala Utvecklingsprogram (RUP) som 
verktyg för att ge stöd till den regionala nivåns utvecklingsarbete. Vad är då RTP? 
 

1.1.2 Regionala tillväxtprogrammen – Studiens empiriska bas 
Regionala tillväxtprogram (RTP) beskrivs som operativa delprogram, ett samordningsverktyg för att 
skapa överenskommelser för att nå tillväxt och utveckling i Sverges samtliga län. RTP var underställt 
regionala utvecklingsprogram (RUP) (NUTEK, 2007)5. RUP syftade till att fungera som ett paraply 
för infrastrukturplaner, miljöstrategier och andra utvecklingsprojekt, där man inom samtliga län skulle 
komma överens om vilka åtgärder och områden som var viktigast för tillväxten, sysselsättningen och 
balansen i regionen (länen). På sätt och vis kan RTP som fenomen betraktas som en territoriell 
                                                      
4 Regionförbundet Sörmland är delvis studieobjekt i denna avhandling. Regionförbundet Sörmland är 
samordningsansvariga för genomförandet av RTP. 
5 NUTEK står för Närings- och teknikutvecklingsverket vilket var en myndighet vars syfte var att befrämja 
tillväxt i Sverige. Myndigheten är ombildad från och med 2009-04-01 och går nu under namnet Tillväxtverket. I 
denna studie används emellertid NUTEK som begrepp och källa eftersom dokumentation relaterad till 
myndigheternas roll är hämtade från den tidigare myndigheten.   
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tillväxtstrategi, där regionerna själva bestämmer inriktning oavsett regionernas storlek. RTP kan även 
innehålla strategier vilka syftar till en ökad regional storlek (avser t.ex. fler invånare), vilka då kan ses 
som ett funktionellt angreppsätt. 
 
Konventioner består i detta fall av insatser för tillväxt och sysselsättning. Själva arbetsformen program 
lanserades 1995 genom EG:s strukturfonder vilka var instrument som syftade till ekonomisk och 
social sammanhållning inom EU. Nästan tio år senare (2004), togs programbeteckningen in på en 
svensk regional nivå och ersatte de tidigare Regionala tillväxtavtalen6. NUTEK (2007) beskrev vidare; 
 

De regionala tillväxtprogrammen är instrument för att – i nära dialog med näringslivet – 
samordna alla de insatser som bildar en regions gemensamma tillväxtarbete. Det gäller i 
synnerhet sektorövergripande ansträngningar i syfte att utveckla lokala hållbara 
arbetsmarknadsregioner, insatser där många parter är engagerade. Den bärande tanken är att 
befintliga projektmedel och resurser inom [organisationers], såväl statliga som andra, ska 
användas effektivare. Alltså mer företagsnytta för samma pengar (NUTEK, 2007, ss. 6-7).  

 
RTP var alltså, ett samordningsverktyg som skulle bidra med överenskommelser mellan statliga 
organisationer och andra aktörer länsvis. Inga extra pengar fanns under perioden 2004-2007 att tillgå 
utan snarare ville man i programmen använda existerande resurser mer effektivt. Dessutom skulle det 
ske i nära dialog med näringslivet. RTP:s mål var därigenom en ökad företagsnytta. NUTEK menade 
att regionernas olika RTP skiljde sig åt i avseendet att vissa var mer övergripande strategidokument 
medan andra var mer näringslivskopplade handlingsprogram. 
 
Ansvaret för att koordinera och leda programarbetet låg antingen hos länsstyrelsen eller hos 
kommunala samverkansorgan, så kallade Regionförbund. Till sin hjälp hade den programansvariga 
organisationen ett partnerskap av aktörer (kunde exempelvis vara kommunrepresentanter, 
länsstyrelser, företagarorganisationer och fackliga organisationer). Tillsammans formulerade 
partnerskapet ett regionalt tillväxtprogram som visade vilka tillväxtpolitiska insatser som regionen 
prioriterade.  
 

Det ska även framgå hur insatserna finansieras, genomförs och utvärderas. Processen ska 
rymma väl gjorda analyser och utgå från näringslivets behov. Miljö, jämställdhet och 
integration är tre hållbarhetsaspekter som ska genomsyra hela programarbetet (NUTEK, 
2007, ss. 6-7).  

 
Här lyftes även hållbarhetsaspekter in avseende ekologi (miljö), sociala aspekter (jämställdhet & 
integration) som viktiga delkomponenter vid sidan av det ekonomiska perspektivet som för övrigt sågs 
som övergripande aspekter i tillväxtprogrammen. Vidare framhöll NUTEK (2007) att programmet var 
en arbetsprocess som syftade till ett kontinuerligt lärande. Inget i programmet skulle vara statiskt dvs. 
innehållet kunde komma att förändras. Regelbundna förändringar/justeringar sågs därför som naturliga 
inslag i arbetsprocessen inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet arbetsprocess. 
 
Påverkan från EU hade lett fram till att regionerna fått mer självbestämmande i och med att 
regionförbund börjat ta form i de svenska regionerna. Krav ställdes att partnerskap som 
organisationsform för utvecklingsarbete skulle finnas om strukturfondspengar skulle sökas. Krav på 
samordnade resurser och gemensamma bidrag och insatser för att komma i åtnjutande av 

                                                      
6 Mer om föregångaren RTA står att finna i avsnittet ”RTP: En arena för entreprenören?” 
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strukturfondpengarna krävdes också (den s.k. additionalitetsprincipen kräver medfinansiering om 
strukturfondspengar ska kunna sökas och erhållas). 
 

1.1.3 Kort om Södermanland 
Södermanlands län har en landareal som omfattar 6 103 km2. Största delen, 52 procent, består av 
skogsmark. Länet har 790 sjöar om minst en hektar. Skärgården omfattar 3 000 öar, holmar och skär. 
Residentstad är Nyköping och där är regionens administrativa myndigheter samlade. Länsstyrelsen i 
Södermanland län är placerad i Nyköping i likhet med kommunernas samt Landstingets 
sammarbetsorgan, Regionförbundet Sörmland. Södermanlands största kommun, Eskilstuna, har 
emellertid den regionala högskolan, Mälardalens högskola (Mdh). Mdh är uppdelat på två centralorter, 
en i Eskilstuna och en i Västerås. Två län delar därmed gemensamt på högskolan. Nyköpings kommun 
angränsar till Östergötlands län och Eskilstuna kommun till Västmanland län vilket innebär att 
kommunerna delvis omfattas av två olika lokala arbetsmarknadregioner. Den gemensamma nämnaren 
är att regionen gärna vill utnyttja Stockholmregionens arbetsutbud till den inhemska populationen utan 
att för den delen göra sig beroende av Stockholmsregionen. Länets kommuner brukar allmänt 
omnämnas som brukssamhällen vilket indikerar att kommunerna mer eller mindre är uppbyggda kring 
en dominerande industri vilket i sin tur medför en beroendeställning och en extra sårbarhet vid 
nedläggningar7. Det är vanligt att regioner och samhällen i Sverige beskrivs just som bruksamhällen 
utanför storstäderna, eftersom beroendet av enskilda företag är betydligt större där än i en 
storstadskontext. 
 

1.1.3.1 Regionens utveckling under perioden för studien 

Det är intressant att följa ett antal indikatorer för att klargöra hur regionens utveckling i mer 
ekonomiska termer gestaltat sig mellan åren 2004 tom 2007 då empirin till denna avhandling 
inhämtades. Omsättningstillväxten i Sörmland ökade något för varje år mellan år 2000 och 2007. 2000 
var bruttoregionprodukten (BRP)8 ca 201 000 kronor per person och år 2007 var den 280 000 kr per 
person, vilket innebar en ökning med drygt 10 000 kronor per år. Antalet företag i Sörmland ökade 
något för varje år mellan år 2002 och 2007. 2008 minskade dock antalet registrerade företag i länet, 
för att sedan öka igen 2009. Antalet företag ökade från 23 174 stycken år 2008 till 23 782 stycken år 
2009 (Regionförbundet Sörmland, 2010). Med andra ord har regionen under den aktuella perioden haft 
en positiv utveckling generellt. I vart fall sett till antalet nya företag, men också tillväxt mätt i 
ekonomiska termer. Tillväxt är samtidigt det begrepp som upptar denna avhandlings intresse. Men vad 
är tillväxt egentligen och varför fokuserar denna studie på begreppet? 
 

1.1.4 Tillväxt – ett diskutabelt begrepp 
Utvecklingen av tillväxt, mätt i ekonomiska termer, över tid är inte av huvudsakligt intresse för denna 
studie. Det är skillnaderna i perspektiv mellan olika aktörer som är intressant. Inspiration till denna 
                                                      
7 I Karin Berglunds (2007a) avhandling ”Jakten på entreprenörer” beskrivs t.ex. KFV- regionens (Katrineholm, 
Vingåker, Flen) beroendeställning gentemot företaget ”Flextronic”och den efterföljande processen med att finna 
nya vägar till försörjningen för lokalbefolkningen i projektet ”Mångfald för företagssamhet”. 
8 BRP visar värdet av alla varor och tjänster som produceras i en region. BRP mäter förädlingsvärdet i form av 
löner och drifts-överskott på arbetsställenivå. Summan av samtliga regioners BRP är lika stor som bruttona-
tionalprodukten, BNP. BRP är ett mått som visar hur regionerna bidrar till Sveriges tillväxt 
(www.tillvaxtverket.se). 
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avhandling har delvis hämtats ifrån en studie kring entreprenörskapsfrämjande strategier i en regional 
utvecklingsprocess. I Berglunds (2007a) studie hävdas att entreprenörskap som begrepp och innehåll 
kan delas upp i tunna respektive tjocka trådar. Den tjocka tråden handlar om den föreställning av 
begreppet som är dominerande i utvecklingsprocesser, medan den tunna tråden mer finns i periferin 
(2007a). Att bidra med ett liknande klargörande utifrån begreppet tillväxt bidrog till idéen till att söka 
klarhet i olika perspektiv på tillväxt i en regional kontext. Det visade sig att sökandet efter 
tillväxtbegreppet i artiklar bidrar till en mångfald av definitioner. Till exempel är det vanligt 
förekommande att inom biologin använda sig av tillväxtbegreppet för att förklara volymtillväxten av 
individer; exempel ges att tillväxten sker främst genom en upprepad tudelning av celler (Mitos) (NE, 
2009-08-19), vilket kan likställas med en avknoppningsmetafor där nya företag skapas med hjälp av 
idéer av individer från ett befintligt företag. Utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv handlar tillväxt 
inte sällan om ökningen av ett lands produktion av varor och tjänster. Bruttonationalprodukten (BNP) 
är dessutom ett mått som kan användas i jämförelse med andra länder, vilket gör måttet slagkraftigt. I 
traditionell mening har begreppet tillväxt varit knutet till kapitalinvesteringar. Företagens investeringar 
var den enda möjligheten att öka det producerade värdet. Det har visat sig på senare tid att det snarare 
är teknikutvecklingen (läs Innovation) samt kravet på kunskap som detta medföljer som ligger till 
grund för tillväxt i företag (Forsman, 1999). 
 

Det finns ingen allmänt vedertagen metod att definiera och mäta tillväxt. Anledningen är 
sannolikt att tillväxtbegreppet är både komplext och mångtydigt (NUTEK, 2003, s. 33)  

 
Svårighet att fånga begreppet tillväxt lyfts fram av NUTEK (2003). Även Eklund (1999) tar upp 
problematiken med att mäta och definiera tillväxt och förklarar det med att dagens ekonomiska 
statistik har ett ursprung i jordbruks- samt industriproduktionen. Produktionen beräknades då i ton, 
kilometer och kubikmeter. I dagens samhälle utgör tjänster merparten av vad som produceras, där 
kunder betalar för service och upplevelser och annat som är svårt att mäta (Eklund, 1999). 
 
I forskning som har koncentrerat sina insatser på att undersöka tillväxt ur ett individuellt (läs gärna ett 
entreprenöriellt) perspektiv (där bl.a. tillväxtbeslut, tillväxtintentioner, tillväxtvilja varit i fokus) har 
ofta olika tillväxtbegrepp blandats. Ibland har fokus varit på tillväxt i antalet anställda och andra 
gånger har fokus varit på tillväxt i omsättning eller lönsamhet (Mattsson, 2001). Mattson (2001) 
antyder att denna inkonsekventa hantering av föreställningen tillväxt ökar begreppsförvirringen. 
Mattsson menar också att begreppet tillväxt verkar ha fått en institutionaliserad betydelse vilket 
innebär att vi alla förväntas förstå dess innebörd. Mattsson ger ett exempel; 
 

Om en politiker skulle uttala sig om att vi kommer få en ökning [under innevarande år], kan det 
antas att flera av oss skulle reagera och ifrågasätta vad som skulle öka. Om samma politiker 
skulle tala om för oss att vi kommer få tillväxt skulle många av oss tycka att detta var något bra 
(Mattsson, 2001, s. 18).  

 
Tillväxtbegreppet kan enligt Landström även betraktas som en del av entreprenörskapet; 
 

Tillväxt kan i allra högsta grad betraktas som ett ”kontinuerligt” entreprenörskap där 
affärsmöjligheter upptäcks, organiseras och exploateras inom ramen för en befintlig 
verksamhetskontext (Landström, 2000, s. 144). 

 
Det kontinuerliga entreprenörskapet kan även befinna sig utanför befintlig verksamhet och därmed ses 
som helt ny. Däremot antas det att individen som står för entreprenörskapet ändock befinner sig i ett 
sammanhang oavsett om verksamheten är en affärsdriven organisation eller ett annat socialt system.  
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Sammantaget finns det begränsningar i det sätt som tillväxt diskuteras eftersom olika grupper i 
samhället inte pratar om samma sorts tillväxt (Bäckstrand, 1982) vilket motiverar till närmare studier 
kring tillväxt som begrepp (Gandemo, 1996). Detta stöds även av Wiklund (1998) som i sin 
avhandling menar att det finns många skilda föreställningar, operationaliseringar och mått avseende 
tillväxt. Tillväxt sker dessutom mer av interna krafter i mindre företag än större, vilka mer använder 
externa faktorer (uppköp). Wiklund (1998) förhöll sig dock till forskning rörande företags tillväxt och 
prestation. Tillväxt som begrepp har även blivit hårt ifrågasatt av andra skäl än vad som angivits ovan. 
Till exempel argumenterar Hubendick (2001) om att tillväxt ofta blandas ihop med framsteg och 
utveckling. Enligt Hubendick (2001) handlar tillväxt om kvantitet medan framsteg och utveckling 
handlar om kvalitet. Hubendick menar att förväxlingen av tillväxt och utvecklingen bidrar till dölja 
miljöproblemen med resursutarmning som resultat (Hubendick, 2001, s. 51). I likhet med Bäckstrand 
(1982) syn som bygger på mångfalden av utsagor av begreppet tillväxt och Berglunds (2007a) 
upptäckt att vissa bilder av entreprenörskap får företräde på en regional arena, behandlar denna studie 
begreppet tillväxt, hur den uppfattas och tolkas och vad som orsakar tillväxten utifrån ett RTP och ett 
småföretagsperspektiv. En intressant reflektion och undran är var tillväxtbilden från näringslivet 
hamnar i den regionala kontexten. I den dominerande tråden, eller i periferin sett till exempelvis 
Berglunds (2007a) studie? Och vilka likheter och skillnader finns i tillväxtbilderna? I denna studie 
introduceras olika teorier och empiriska bilder av begreppet tillväxt; dels hur tillväxt uppfattas, dels 
hur tillväxt skapas. En intressant reflektion är om vi pratar om samma slags tillväxt när vi diskuterar 
begreppet? Och om vi inte pratar samma språk, vilka effekter kan då detta få för diskussionen om hur 
vi ska uppnå tillväxt? Bäckstrand (1982) menar att detta kunde bidra till en begränsning av 
tillväxtdiskussionen. Bäckstrand diskuterar detta utifrån den disparata syn av begreppet tillväxt som 
existerar – att det finns olika bilder av tillväxt i den rådande diskursen9. 
 
En undran är hur man kan se på de teoretiska bilderna av tillväxt och hur perspektiven färgar vårt 
agerande beroende på vilket perspektiv som ligger i förgrunden. Asplunds bok ”Om undran inför 
samhället” (1983) tar upp aspektseendet som ett nyckelbegrepp inom samhällelliga undringar, vilket 
innefattar att forskaren ser ett fenomen som något helt annat än vad det är, dvs. ur en annan aspekt. I 
denna avhandling fokuseras perspektiv snarare än aspekter av ett och samma fenomen, vilket är RTP:s 
och entreprenörens perspektiv på tillväxt och hur tillväxt skapas. Med detta avstamp tar nästa avsnitt 
upp och diskuterar denna avhandlings forskningsfråga. 
 

1.2 Forskningsfrågan 
 

Enligt alla politiker och myndigheter är det småföretagen som skall lösa Sveriges problem, men 
hur i fridens namn skall det gå till när vi småföretagare inte förstår oss på ”dom andra”och 
dom inte förstår sig på oss (Hult, 1996)?  

 
Utöver den problematik som följer med olika tillväxtbilder enligt tidigare avsnitt sätter även Hult 
(1996) fingret på diskrepansen och förståelsen mellan en offentlig styrd verklighet och en 
småföretagarkontext. Detta var något som även upptäcktes i denna studies empiriska process. En 
bakgrund till studien var att under åren 2004 till och med 2007 följdes en RTP:s tillväxtprocess i 

                                                      
9 Diskurs innefattar generella (kollektiva) uppfattningar om hur vi ser på verkligheten. Vi bygger upp en värld av 
antaganden och beroende på vilken värld vi tillhör påverkas vi av den rådande ”diskursen”. Missförstånd eller 
oförståelse uppstår om vi i vår kommunikation med andra "inte är i samma diskurs" (NE, 091208). 
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Södermanlands län. Erfarenheterna och lärdomar från denna induktiva forskningsresa bidrog till att 
synliggöra att näringslivet inte själva var närvarande i de processer som skulle bidra till att generera 
tillväxtstrategier i länet10. En annan upptäckt var att den skara av offentliga aktörer, vilka hade sin 
uppgift att formulera ett RTP, hade skilda åsikter om näringslivet borde medverka eller inte på den 
regionala tillväxtarenan. I sin tur bidrog det till antagandet att tillväxtbilder utifrån en regional, främst 
offentlig kontext kunde skilja sig från en entreprenörs bild av tillväxtbegreppet. Antagandet blev att 
regionala tillväxtprocesser vilka inte tar företagsperspektivet i beaktande, genom en aktiv dialog med 
näringslivet, skapar inkongruenta tillväxtprogram i kontrast till småföretags- och entreprenörers 
tillväxtbehov. Mer om hur detta intresse upptäcktes i denna forskarprocess finns i kapitlet Upptäckten 
av en fråga och i avsnittet RTP – En arena för entreprenören? 
 
Samtidigt tenderar forskning inom regional utveckling använda sig av begrepp som Top-down samt 
Bottom-up som centrala begrepp (se till exempel Howells, 2005). Tanken med en regional tillväxt och 
utvecklingspolitik, till skillnad från en nationell är att den mer ska bygga på ett underifrånperspektiv 
(Bottom-up), där frågor som är väsentliga för just den regionen ska ligga i fokus. En grundläggande 
tanke är att ju närmare beslutsfattande kommer verkligheten desto bättre utfall blir det för tillväxten 
och utvecklingen i regionen. I denna studie blir begrepp som Top-down samt Bottom-up relevanta för 
att diskutera näringslivets medverkan eller icke medverkan i de regionala tillväxtprocesserna. Ofta 
diskuteras exkluderingen av civilsamhället i utvecklingsprocesser (se t.ex. Andersson, Ek & Molina, 
2008b). Utifrån denna studies intresse kan man i och för sig även diskutera civilsamhällets involvering 
och engagemang i regionala tillväxtfrågor. Emellertid har studien ett fokus på småföretag via dess 
företrädare, vilka betecknas som entreprenörer. I diskussionen kring begreppen Top-down samt 
Bottom-up avser jag att föra ett resonemang om ett kompletterande begrepp på den regionala arenan 
för att tydliggöra med vem som samtal kring tillväxt kan föras. Begreppet som ska introduceras är; 
Low-bottom-up. Bottom-up perspektivet som oftast anges i litteraturen behandlar i dess egentliga 
mening enbart ett nytt Top-down perspektiv dock från en regional nivå. Utifrån ett mer demokratiskt 
perspektiv sätts användarna av programmet mer i fokus om begreppet tydliggör vad som egentligen 
avses. Den hierarkiska terminologin torde kunna ersättas med ett mer demokratiskt, men även 
horisontellt klingande namn som antyder verklig samverkan över gränser (privata samt offentliga) i 
hierarkiska nivåer. I tillväxtprocessen som följdes uppfattades emellertid näringslivsorganisationer 
företräda entreprenören på den regionala tillväxtarenan RTP. 
 

1.2.1 Näringslivsorganisationernas självbild och representativitet  
Regionala offentliga samt privata näringslivsorganisationer uttrycker ofta att kompetens rörande 
regional utveckling och tillväxt i företag redan finns inom ramen för partnerskapen11 och de 
organisationer som där medverkar. Till exempel beskriver vissa deltagande aktörer på sina egna 
hemsidor vilken deras uppgift är regionalt; 
 

Handelskammaren gör företagens röst hörd i den regionala djungeln av beslutsfattare och organisationer. 
Med hjälp av oss kan du som företagare komma till tals. Handelskammaren håller i lokalkommittéer i 
regionen som driver olika typer av frågor. (Östsvenska handelskammaren, 071107) 

  

                                                      
10 Näringslivets vänner som till exempel Almi, Östsvenska Handelskammaren samt företagarna var närvarande, 
men inte entreprenörerna själva. 
11 Partnerskap är den samverkansform där regionala tillväxtstrategier planeras fram och iscensätts.  



10 
 En introduktion 
 
 
En annan regional näringslivsföreträdare lyfter fram sina fördelar på följande vis; 
 

ALMI finns i varje län med sammantaget 21 bolag/../ vart och ett har god kunskap om förhållandena i 
regionen och kan anpassa tjänsterna till de regionala förutsättningarna och behoven./…/ Förståelse för 
företagarens verklighet och regionala förutsättningar är viktiga komponenter för ALMIs verksamhet. Ofta 
krävs också både ett nationellt och globalt perspektiv för att kunna bidra till företagens framgång. 
Tillsammans ställer detta höga krav på ALMI-konsultens kompetens. (Almi Sörmland, 071107) 

 
En tolkning är att dessa regionala näringslivsorganisationer gör sig till språkrör för det lokala och 
regionala näringslivet och därmed anses kunna ersätta enskilda företags röster på den offentliga 
arenan. Detta är en bild som inte [alltid] delas av kommunala eller regionala offentliga 
näringslivsorganisationer, det vill säga att regionala privata och offentliga näringslivsorganisationer är 
”goda” representanter för det sörmländska näringslivet12. Med regional näringslivsorganisation avses 
”Regionförbundet Sörmland” som under 2008-2009 utvärderade ALMI´s roll, med anledning att det 
gått in som delägare i ALMI Sörmland istället för landstinget Sörmland. Denna utvärdering kan delvis 
indikera en misstro till den aktuella näringslivsorganisationen. Resultatet av utvärderingen pekade på 
att organisationen hade värdefulla förtjänster, men att de borde förbättra vissa ”funktioner”, men också 
relationer till andra aktörer. En effektmätning av deras insatser mot enskilda företag ansågs visa att 
deras stöd till tjänsteföretag hade större effekter än deras stöd till industriföretag, samt att 
sysselsättningseffekten av deras insatser var mindre i små företag (Regionförbundet Sörmland, 2009).  
 
Fokus i denna avhandling ligger på det dokument, RTP, som skapats av företrädare för offentliga- 
samt privata näringslivsorganisationer. En dokument som av olika skäl inte behöver överensstämma 
med individuella näringslivsaktörers bilder av tillväxt – utan snarare kan ses som ett dokument om hur 
tillväxt ska främjas baserat på konsensus mellan olika näringslivsaktörer. Om nu divergens av 
begreppet tillväxt uppkommer mellan ett RTP och regionens entreprenörer samt att skilda 
orsaksförklaringar av tillväxt framställs, trots att att dessa näringslivorganisationer aktivt medverkar i 
regionala tillväxtprocessser, kan detta ge upphov till framtida intressanta frågeställningar som berör 
liknande organisationers relevans i regionala tillväxtprocesser. 
 

1.2.2 Studiens intresse från nationella aktörer 
Frågan och intresset finns även hos myndigheten som har ett nationellt ansvar att koordinera och följa 
upp regionala tillväxtprogrammet - NUTEK. Under oktober 2004 initierade NUTEK en grupp som 
skulle utveckla en handlingsplan kring hur näringslivets medverkan i RTP-processen skulle kunna 
tydliggöras och utvecklas (Hillgren, 2006a, 2006b; Keberg, 2005). En rapport hade tidigare 
producerats som underlag, ”Organisera för näringslivets medverkan”(NUTEK, 2005). Syftet var att 
sprida erfarenheter från främst strukturfondsprogrammen om hur andra länder och regioner hade 
organiserat för näringslivets medverkan. Förhoppningen som NUTEK hade med skriften var följande.  
 

Bland dessa erfarenheter finns en hel del idéer som borde kunna anpassas till svenska 
förhållanden. Allt för att få ett ökat engagemang från näringslivet i regionala 
utvecklingsprogram (NUTEK, 2005).  

                                                      
12 Citat från empirin och då främst offentliga tjäntemän visar på visst ifrågasättande av 
näringslivsorganisationernas representation.  
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En av poängerna, förutom själva organiseringen av näringslivets medverkan, var även att utreda om 
näringslivets medverkan hade någon egentlig betydelse för programarbetet. Slutsatsen som drogs var 
följande; 
 

Så gott som alla aktörer är ense om att näringslivets medverkan ger ett mervärde och särskilda 
effekter, men att det inte finns något bra sätt att mäta detta. Slående är dock hur i princip alla 
regioner brottas med likartade frågeställningar när det gäller näringslivets medverkan. Att 
näringslivets medverkan kan öka i utvecklingsfrågor och program finns det också en övertygelse 
om i flertalet av de undersökta regionerna (NUTEK, 2005, s. 6). 

 
Enligt NUTEK saknades det mätningsutrustning (läs metoder) för att granska näringslivets betydelse 
vid medverkan i regionala programprocesser. I rapporten ”Vad kan vi lära av länens RTP- 
utvärderingar” (NUTEK, 2008) belyser NUTEK vilka lärdomar som kan dras från gjorda 
utvärderingar av åtta olika Regionala tillväxtprogram. En av aspekterna som NUTEK lyfter fram är att 
utvärderingarna i större utsträckning kan inbegripa både ett näringslivsperspektiv och ett 
forskningsperspektiv. 
 

En ytterligare aspekt som höjer nivån på utvärderingen är om man lyfter in det regionala 
utvecklingsarbetet i ett större sammanhang och kanske inbegriper ett forskningsperspektiv eller 
näringslivsperspektiv i form av diskussionsområden och modeller (NUTEK, 2008, s. 31). 

 
Istället för att belysa vilket mervärde näringslivet närvaro har haft för programarbetet (vilket NUTEK 
ännu inte funnit svaret på) kan istället frågan ställas vilken betydelse näringslivets frånvaro har för ett 
programs utformning. Ur ett utvärderingsperspektiv kan erfarenheter och synpunkter från olika aktörer 
i efterhand klargöra om man i programtext och ett behovsperspektiv för den tänkta målgruppen har 
kunnat täcka in företagens syn på hur RTP skulle kunna stödja företag i en region – i vart fall när man 
ställer programtext gentemot företags upplevda tillväxthistorik och vilka förklaringar som ges av 
entreprenören. 
 

1.2.3 Nytta både för praktiker och forskning 
Denna studie vill konstrastera olika bilder av tillväxt och vad som anses orsaka tillväxten genom ett 
RTP och ett småföretagsperspektiv. Därigenom ges ett bidrag för de praktiker som aktivt leder, följer 
samt i övrigt intresserar sig för regionala tillväxtprocesser. En undersökning som ger fler aktörer 
möjligheten att komma till tals ges även acceptans av Diez (2001) som menar att utvärdering av 
regional utveckling måste vara öppen för olika involverade aktörer. Eftersom RTP:s huvudsakliga 
målgrupp är företag och entreprenörer bör inte den gruppen exkluderas ur ett utvärderingsperspektiv. 
 
Forskningsintresset består i att försöka förstå de olika (eller lika) tillväxtbilderna. Hur kan bilderna 
förklaras och hur skulle de kunna förenas? Kan de förenas? Intresset bottnar, utöver min induktiva 
resa, också i den ursprungliga svenska paradoxen som antyder att de insatser som ska bidra till tillväxt 
inte får tillräckligt stor utväxling (Andersson, Asplund & Henrekson, 2002). Det finns även en viss 
diskrepans vad staten ska och inte ska göra för att assistera företag i dess utveckling (Boter & 
Lundström, 2005).  
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En annan infallsvinkel som Hjalmarsson (1998) argumenterar för i sin avhandling är att program13 bör 
vara teoretisk förankrade i en så kallad programteori för att möjliggöra utvärdering. Ett delresultat i 
hans studie visar att så ofta inte är (var) fallet varför Hjalmarsson (1998) i sin avhandling försöker 
fånga ett program genom olika teoretiska perspektiv (neoklassisk och neoösterrikisk). Hjalmarsson 
(1998) refererar till Vedung (1991) som anser att det går att efterhandskonstruera programidéerna och 
därigenom också förklara och förstå vad som ligger bakom antagandena som ett program söker att 
uppnå. 
 
Ovanstående text argumenterar utifrån ett utvärderingsperspektiv. Att utvärdera är inte alltid förenligt 
med god forskning där jakten efter ny kunskap eftersträvas. Utvärdering påminner delvis om ett 
konsultativt förhållningssätt där forskaren inte är en fristående aktör och där ny kunskap inte ges till 
samhället. Studien kan ses som en utvärdering i den mening att studien faktiskt önskar bidra till 
samhällsnytta även om studien inte vill ge praktiska råd. Snarare önskar studien bidra till en diskussion 
kring frågor som berör näringslivsmedverkan i regionala tillväxtprocesser. Att skapa ny kunskap 
gentemot forskarsamhället är också ett motiv, vilket även kan sägas vara en självklarhet. Även om 
regional tillväxt och utveckling ständigt har pågått i olika former är RTP en ny företeelse. Nya 
företeelseer bör kritiskt ifrågasättas genom till exempel ett perspektivseende. En ambition är att denna 
avhandling både kan ses som samhälligt praktiskt bidrag och därför en form av utvärdering samtidigt 
som bidrag ges till forskarsamhället. En annan ambition är att inte enbart belysa de olika bilderna utan 
även till viss del söka ursprunget till olika tillväxtbilder och därigenom även bidra till en ökad 
förståelse för aktörernas olika utgångspunkter. Därmed finns en förhoppning om att kunskapen och 
den förståelse som denna avhandling vill förmedla blir gränsöverskridande för regionala praktiker. 
 

1.2.4 Forskningsfrågans formulering 
 

1. Hur skiljer sig en regional offentlig bild av tillväxt via ett RTP mot den bild av tillväxt 
som förmedlas av entreprenörer från en solo-, mikro- samt småföretagarkontext? 

1.2.4.1 Studiens syfte 
Studien syftar dels till att beskriva bilden av tillväxt utifrån ett RTP ställt i kontrast till bilder av 
tillväxt vilka förmedlas av entreprenörer från en solo-, mikro samt småföretagskontext dels till att 
pröva om antagandet om näringslivets frånvaro i en regional tillväxtprocess kan ha bidragit till att 
skapa ett inkongruent RTP. Syftet är därmed spekulativt. Huruvida det skulle ha sett annorlunda ut vid 
en ökad näringslivsmedverkan i en regional tillväxtprocess är oklart. Däremot kan bilderna av tillväxt 
som ges bidra till en diskussion om hur ett RTP skulle kunna se ut utifrån entreprenörers perspektiv 
samt ett tillväxtteoretiskt företagsperspektiv. 
 
Syftet besvaras dels genom att redovisa tillväxtbilder utifrån ett RTP och regionala entreprenörer, dels 
genom att undersöka och redovisa vilka faktorer som antas orsaka tillväxt utifrån en 
småföretagarkontext. Orsaksförklaringarna ställs sedan mot regionala tillväxtintentioner, dvs. vad 
regionen via dess RTP avser att arbeta med för att stödja och befrämja regional tillväxt. 
 

                                                      
13Med program åsyftar Hjalmarsson inte Regionala Tillväxtprogram som denna studie tar sin utgångspunkt i. 
Däremot är föremålet för Hjalmarssons studie det företagsserviceprogram som tog form i början av 1970-talet då 
förslag i SOU 1972:78 om företagsservice antogs av riksdagen (Hjalmarsson, 1998, s. 7).  
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Ett delsyfte i studien vill även diskutera näringslivets medverkan i regionala utvecklingsprocesser med 
utgångspunkt i entreprenörers attityder till samhällets omgivande aktörer. Med andra ord återgår vi till 
studiens inledande undran över näringslivets frånvaro i en regional tillväxtprocess. 
 

1.2.4.2 Teoretiskt stöd 
Ett teoretiskt perspektiv för att förstå uppkomna bilder av tillväxt är att använda sig av ett penroseisk  
angreppssätt14 (Penrose, 1995). Huvudskälet till att använda Penrose teori från 1959 bygger i huvudsak 
på likheter mellan intervjumaterial med entreprenörer från en solo-, mikro-, samt småföretagarkontext 
och Penrose teori. I intervjuer med företag har det till exempel visat sig att företagens tillväxthistorik 
sett olika ut vilket indikerar att branschers dynamik och konjunkturläge inte helt är avgörande för 
företagens upplevda tillväxt. Penrose (1995) kan därför bidra med att skapa en förståelse över dels 
företagens tillväxtbilder, dels deras tillväxtförklaringar. Eftersom studien är induktiv till sin karaktär är 
det viktigt att poängtera att denna upptäckt av likhet till Penrose (1995) teori skett i 
avhandlingsprocessens slutfas. Ett annat skäl är att Penrose (1995) bidragit och lagt grunden till 
dagens resursberoendeteori som fokuserar på hur företagen kan se på sina egna resurser och deras 
egna interna processer. En tredje skäl är att hennes tankar i mångt och mycket inspirerat många 
forskare samtidigt som få har satt sig in i hennes teorier (Augier & Teece, 2007). Sammantaget finns 
det intressanta iakttagelser att göra när en teori som utgår från ett företagsperspektiv appliceras på en 
kontext som den från början inte var tänkt att användas på. Med detta avses att Penrose (1995) inte 
diskuterar offentliga regionala aktörers bidrag och stöd till företag för att uppnå tillväxt utan fokuserar 
enbart på företagets egna möjligheter och processer. Vilka regionala strategier kan ses som värdefulla 
resurser för att de aktuella företagen ska nå tillväxt? Andra teorier avses ge utrymme till att förstå 
varifrån olika regionala strategier härrör ifrån. Här utgår referensramen från neoklassisk, keyniansk 
samt neoösterrikiska ekonomisk teoribildningar, vilka sedan mynnar ut i olika regionala teorier, vilka 
kan förklara samverkans roll för tillväxt. Utifrån ovanstående resonemang finns följande delfrågor 
som stöd till att besvara min huvudsakliga forskningsfråga samt syfte; 
 

a. Vilka antaganden om tillväxt finns i ett regionalt tillväxtprogram och hos entreprenörer? 
 

b. Vilka orsaksförklaringar eller intentioner för att nå tillväxt finns dels i ett regionalt tillväxt-
program dels i entreprenörers berättelser om tillväxt margin  
 

c. Vilka attityder och erfarenheter har entreprenörer av offentliga organisationer och hur kan 
dessa erfarenheter bidra till förståelse om privatoffentliga partnerskap? 

 
Delfråga a. tillsammans med delfråga b. antas besvara forskningsfrågan. Delfråga c. syftar till att 
återkoppla till studiens ursprungliga undran, vad avsaknaden av näringslivet i en regional 
tillväxtprocess (RTP) kan bero på. Utgångspunkten är företagsrespondenternas attityder till 
samhällsaktörer. En annan intressant fråga som studien besvarar är huruvida ett penroseisk perspektiv 
(1995) är applicerbart på regional kontext och om regionala strategier därmed kan ses som en resurs 
gentemot en småföretagarkontext.  
 
Ett klargörande av studiens process och innehåll visualiseras i nedanstående tabell.  

                                                      
14 Penrose originalutgåvan av boken ”The theory of the Growth of the Firm” gavs ut 1959. 1995 gavs boken ut 
på nytt med ett nytt och för den tiden aktualiserat förord, men med ett i övrigt identiskt innehåll. 
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Tabell 1: (A) Modell för att belysa och besvara forskningsfrågan 
 

Utgångspunkt Vad är tillväxt? Orsaker till tillväxt? 

Bilder av tillväxt och [regionala] strategier för att nå tillväxt 
Empiriinsamling 

 

? 
? 
 

Bilder av tillväxt och dess orsaksförklaringar 
Empiriinsamling 

 

? ? 

Teorier om regional tillväxt 
Teoretisk referensram 
Den regionala Analysmodellen 

 

? ? 

Teorier om företagstillväxt  
Teoretisk referensram 
Den penroseiska analysmodellen 

 

? ? 

 
Tabellen kan ses som en modell för att belysa och besvara forskningfrågan och dess stödjande frågor. 
Den första raden bidrar till att lyfta fram regionala bilder samt strategier av tillväxt. Utgångspunkten är 
främst RTP och då det dokument som skapats som gemensam regional överenskommelse för vad som 
ska prioriteras i länet. Vad säger dokumentet om tillväxt och vilka regionala strategier för tillväxt lyfts 
fram, är intressanta frågeställningar. Den andra raden lyfter fram tillväxtbilden ur ett 
småföretagsperspektiv där kvalitativa intervjuer med elva entreprenörer15 redovisas. Den tredje och 
fjärde raden ämnar bidra till att utöka förståelse för de inledande två raderna som presenteras och 
speciellt bidra till att besvara vilka bakomliggande antaganden de olika perspektiven utgår ifrån. 
Ovanstående tabell kommer åtfölja denna avhandlings olika kapitel och fyllas med adekvat innehåll. 
 

1.2.5 Studiens avgränsning 
Studien har inte ambitionen att se vilka effekter tillväxtprogrammet har på mikro- samt småföretagares 
verksamhet. Det huvudsakliga syftet är att se om det finns en överensstämmelse mellan 
tillväxtprogrammets intentioner och beskrivna insatser för tillväxt och mikro- samt småföretagares 
berättelser om tillväxt och vilka faktorer dessa entreprenörer ser som betydelsefulla. Brister det RTP i 
detta avseende kan dess värde för mikro- samt småföretagares verksamhet diskuteras. Utfallet av ett 
RTP är dock inte intressant16 – snarare ligger intresset i vad RTP berättar om tillväxt och vilka insatser 
och intentioner som RTP genererar och om det går att se om dessa intentioner efterfrågas av 

                                                      
15 Företagsrespondenterna beskrivs samtliga som entreprenörer i studien. De var samtliga VD samt var under 
intervjutillfället ägare eller delägare av de verksamheter som de stod som huvudansvariga för. Huvuddelen av 
entreprenörerna var också grundare till sina verksamheter. Begreppet entreprenör kommer emellertid vidgas i 
studien. I det teoretiska kapitlet tas olika aspekter upp som fyller begreppet med innehåll. Begreppet i sig är till 
viss del ointressant eftersom studien inte har ambitionen att diskutera konceptet entreprenör, snarare står 
begreppet tillväxt under lupp. Det är vad entreprenörerna och ett regionalt tillväxtprogram åsyftar med begreppet 
tillväxt som står i fokus. 
16 Programmets effekter mäts och utvärderas på olika sätt. Detta utav deltagande organisationer själva t.ex. 
Länsstyrelsen, fd NUTEK, nuvarande Tillväxtverket samt fd ITPS, nuvarande Tillväxtanalys.  
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entreprenörer från en solo-, mikro-, samt småföretagarkontext. En intressant reflektion är om 
entreprenörer från nämnda företag behövs i framtagande av framtida program för att göra sin röst 
hörd. En annan vital fråga är om företagens syn över huvud taget är relevant. Kan t.ex. eventuella 
skillnader i tillväxtsyn även bidra till ett spänningsfält som är positivt i den regionala inhemska 
tillväxtdebatten? Detta är frågor som alla inte går att besvara inom ramen för denna studie. 
 
Studien kan ge intrycket av att ett normativt bidrag ska produceras och visas upp. Ambitionen är dock 
inte att ta ställning till hur ett regionalt tillväxtprogram ska se ut eller konstrueras för att genera mest 
nytta till en region. Snarare vill studien visa förståelse för olika tillväxtbilder och upplevelser av hur 
tillväxt historiskt skapats (i företag) för att bidra till en diskussion kring hur tillväxtprogram kan 
skapas i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. 
 

1.2.5.1 Avgränsningar i tillväxtlitteraturen 
Till den tillväxtorienterade litteraturen med kopplingar till små företags tillväxt används i huvudsak 
Penrose (1995) tillsammans med svenska tillväxtforskare (se t.ex. Davidsson (1989, 1994 1996); 
Wiklund (1998, 2001); Hjalmarsson (1998)). Ett antagande är att det resultat som svenska tongivande 
forskare presenterat antagligen givit följdverkningar inom den svenska tillväxtpolitiska agendan (här 
den regionala tillväxtpolitiken generellt och RTP specifikt), vilket underlättar tolkningprocessen för att 
förstå de svenska företagens tillväxtförutsättningar. De teoretiska spåren och resultaten kan till visso 
även ses i ljuset av annan tidigare forskning (se. t.ex. Katona & Strumpel, (1972); Millers, (1983)) 
vilka beskrivs relativt kortfattat, men som bidrar till att förstärka de svenska resultatens 
generaliserbarhet och validitet. I övrigt har urvalet av teoretisk tillväxtteori bortsett från forskare som i 
hög grad fokuserat på större företag, vilka har andra förutsättningar än mindre företag, vilka är i fokus 
i denna studie. 
 
Fokus ligger på ”bilden av tillväxt” och vilka föreställningar som anses orsaka tillväxten. Intresset 
ligger i kontrasten mellan de olika aktörernas bilder på den regionala arenan –ett mer induktivt 
angreppssätt. Därför är det inte intressant att redovisa managementlitteratur som uppfattas som 
strategihandböcker för det moderna ledarskapet. Fokus är intervjupersonernas uppfattningar och det är 
därför inte avgörande huruvida annan forskning kommit fram till andra potentiella orsakssamband. 
Däremot inte sagt att studien innehåller litteratur som inte kan ses som ”strategiforskning”. Penrose 
(1995) menar själv att hennes verk inte är en strategibok medan många andra använt hennes studie till 
att skapa teorier kring företag och organsationer som beroende av resurser. Den så kallade 
resursberoendeteoretiska skolbildning anses Penrose (1995) till stor del ligga bakom (Coed, 2007). 
Eftersom det är upplevda orsaker till tillväxt som är i fokus och inte vad entreprenörer från en solo-, 
mikro-, småföretagarkontext strategisk gör för att främja tillväxten används orsak eller faktorer istället 
som begrepp istället för strategi. Emellertid kan strategitermen finnas med, speciellt i de fall där 
respondenter och regionala tillväxttexter själva lyfter fram begreppet. 
 
Teori som redovisas i huvudsak på grundval av färdigbestämda ramar och med en deduktiv karaktär, 
dvs. kvantitativ framsprungen data, har till synes sina poänger och kan bidra till att skapa inferens. 
Emellertid antas det i sådana studier att världen ser ut på ett specifikt sätt och att tillväxt skapas 
beroende på vissa bestämda ramar. Material från sådana studier blir ofta en form av rangordning av 
orsaker, t.ex. att storleken är av betydelse för att nå tillväxt (eller inte) (Bottazzi and Secchi, 2003 
hämtad från Coed, 2007) och att det egentligen är tillväxtmönstret i sig utifrån ett branschperspektiv 
som forskare intresserar sig för. Denna studies intresse ligger inte i att finna ny data som ska 
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revolutionera den nuvarande tillväxtteoretiska företagsforskningen och inte heller att skapa svar på hur 
regionala tillväxtprogram i framtiden ska utformas. Däremot kan denna studie bidra till en diskussion 
kring hur de olika bilderna av tillväxt kan förstås och därigenom bidra till hur ett samverkansklimat (i 
partnerskap) mellan privata och offentliga aktörer kan ges ett utökat utrymme. 
 
Till den tillväxtorienterade litteraturen med kopplingar till en regions tillväxt redovisas översiktligt 
litteratur för att skapa, för läsaren, en överskådlig förståelse för regionalt tillväxtarbete. I denna studie 
används därför sådan litteratur för att redovisa vissa centrala begrepp som t.ex. industriella distrikt, 
kluster, innovationssystem, interna och externa regionala tillväxtstrategier. En översiktlig ram över 
ekonomiska idéer om tillväxtens ramar hör även samman med detta avsnitt för att bidra som en slags 
förförståelse och teoretisk referensram till diskussionskapitlet. Denna del har valts att hållas relativt 
kort för att utrymme istället ska ges till empirisk data och den diskussion som följer på denna. 
 

1.2.5.2 Typ av företag som undersökts – Definition och avgränsning  
Ett argument till att välja entreprenörer från mindre företag är att storföretagens dominerande ställning 
minskat de senaste två decennierna och att de mindre företagens betydelse ökat (ITPS, 2002). Mindre 
företag, och specifikt soloföretagares verklighet, bortses också ofta i studier av företag och dess 
tillväxt (Hult, Liljeberg, Lundström, & Ramström, 1998), vilket kan ses som ett ytterligare argument 
att fokusera på entreprenörer utifrån en småföretagarkontext. Studien koncentrerar sig därför på 
entreprenörer från tre typer av företag; solo-, mikro-, samt småföretag. Kontexten tenderar att avgöra 
hur man ser på företag och dess storlek. I engelska studier var tidigare ett småföretag allt under 200 
anställda, i Japan under 300 och i USA allt under 500 anställda (Odaka & Sawai, 1999). Det har gjort 
att studierna inte alltid går att jämföra med mindre enheter då variationen mellan företagen kan skilja 
sig åt. I ett försök att komma åt problematiken gjordes 1996 en uppdelning av olika typer av företag av 
Europeiska kommissionen. I uppdelningen användes en kategorisering avseende antalet anställda, 
företagens omsättning, balansomslutning och ägarförhållanden. Omsättningen fick inte överstiga sju 
miljoner euro, balansomslutningen fick inte överstiga fem miljoner euro samtidigt kan ett större 
företag inte äga mer än 25% av företaget. Vad gällde antalet anställda skapades kategorier med olika 
etiketter för att råda bot på förvirringen och därmed bidra till ett förbättrat urval för användning i 
främst statistiska undersökningar. Sedan 2005 har uppdelningen förändrats och inkluderat 
soloföretagen till mikroföretag. Omsättningen för vad respektive företag kan tjäna har dessutom 
reviderats uppåt på grund av inflationen (Europeiska kommissionen, 2005). I denna studie finns 
soloföretagaren kvar eftersom den företagskategorin är så pass framträdande i det empiriska 
materialet. 
 
Tabell 2: Företagskategorisering 

 
 
 

Antal anställda Kategorisering 

0 Soloföretagare/ensamföretag 
1-9 Mikroföretag 
10-49 Småföretag 
50-249 Medelstort företag 

Fokus  
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I denna studie kategoriseras företagen enligt den uppställning som Europeiska kommissionen gjorde 
1996. Studien avgränsar sig till entreprenörer från solo-, mikro-, samt småföretag, vilka är verksamma 
i den region som det regionala tillväxtprogrammet är utformat för. 
 

1.3 Disposition 
Ambitionen i denna avhandling är att visa upp en realistisk bild över avhandlingsprocessens 
tillvägagångssätt. Ett sätt är att presentera avhandlingen i en kronologisk ordning. Fördelen av en 
sådan struktur möjliggör en högre grad av förståelse över forskningsprocessen, vilket därmed kan öka 
studiens transparens. Nackdelen är förstås att forskningsresan kan uppfattas tappa fokus mot 
forskningsfrågan. Emellertid ses upptäckten av forskningsfrågan vara en lika stor händelse som 
resultatet av frågan. Att beträda okänd mark och terräng och därmed finna intressanta, men även 
relevanta områden att studera vidare på, är viktigt att redovisa för att öka avhandlingen trovärdighet. 
Dispositionen börjar följaktligen med att belysa avhandlingens upptäckt som ledde fram till 
forskningsfrågan. 
 
Upptäckten av en fråga 
Studiens inledande metodologiska intresse för grundad teori (se t.ex. Glaser & Strauss, 1968) bidrog i 
allra högsta grad till framväxten av kapitlet. Inledningsvis får läsaren följa med på intervjuer med 
inblandade regionala samt kommunala näringslivsaktörer, vilka på olika sätt var en del av skapandet 
av RTP. Utifrån olika teman fick respondenterna fritt diskutera bilder, förväntningar samt attityder till 
RTP. Resultatet av den inledande forskningsprocessen blev att en kärnkategori upptäcktes. 
Entreprenörens medverkan vid regionala tillväxtarbetet ifrågasattes, men efterlystes också av andra 
aktörer. Två olika distinkta uppfattningar om ett och samma tema. Detta bidrog till en inledande 
frågeställning huruvida entreprenören fanns på olika arenor som var förknippade med RTP. I avsnittet 
RTP – en arena för entreprenören, synliggörs arenor som finns inom ramen för RTP, men också vilken 
tolkning som regionala aktörer gör av direktiv som ställs på dem utifrån en nationell, men även utifrån 
en EU-nivå. Det är uppenbart att kapitlet både kan ses som en förlängning av introduktionskapitlet, 
men även som en del av ett empiriskt kapitel. men också som en del av studiens metodologiska 
tillvägagångsätt för att upptäcka och nå en forskningsfråga. Med det sistnämnda synsättet på kapitlet i 
åtanke åtföljs kapitlet bäst av avhandlingens metodkapitel. 
 
Metodologiska Val 
Metodkapitlet består främst av två perspektiv. Vad som hände fram till forskningsfrågan upptäcktes 
samt tillvägagångsättet för att besvara forskningsfrågan. Innan forskningsfrågan formulerades 
hämtades inspiration främst från grundad teori. En induktiv metod vilken utgår ifrån empirin. 
Nyckelord som behandlas i för-fasen kan sägas behandla induktiv ansats, grundad teori, deltagande 
observation samt interaktiv forskning. I studiens andra fas går studien från ett upptäckande till en mer 
prövande nivå. Fokus flyttas från de regionala aktörerna och deras process fram till intervjuer av 
entreprenörer och det regionala tillväxtprogrammets text. Nyckelord som används är textanalys, 
meningskategorisering och narrativa berättelser. Den mer prövande nivån infaller sig när den 
penroseiska analysmodellen appliceras på både det regionala tillväxtprogrammet och på 
entreprenörernas berättelser. Utifrån det perspektivet har båda perspektiven (före- och efter 
forskningsfrågan) en tolkande hermeneutisk ansats. 
 
En [teoretisk] referensram 
Teorikapitlet är tudelat. Det första avsnittet innehåller olika teoretiska infallsvinklar på regional 
tillväxt. Här redogörs översiktligt ekonomiska vetenskapsområden (nationalekonomi, 
företagsekonomi, entreprenörskapsforskning) med fokus på olika teoretiska synsätt på ekonomisk 
tillväxt (neoklassisk, keyniansk samt neoösterrikisk teoribildning). Vidare redovisas regionala 
strategier för tillväxt (interna och externa strategier). Olika samverkansbegrepp med anknytning till 
regional utveckling ges utrymme (innovationssystem, kluster, industriella distrikt, socialt kapital samt 
partnerskap). Teorier från det inledande avsnittet benämns den regonala analysmodellen. Kapitlets 
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andra avsnitt innehåller teorier som beskriver tillväxt i företag. I fokus står Penrose (1995) som också 
ställs mot mer aktuell svensk forskning för att klargöra hennes relevans. En analysmodell, grundat på 
Penrose tillväxtteori, benämns i studien som den penroseiska analysmodellen. 
 
Regionala bilder av tillväxt och dess intentioner för främjandet av regional tillväxt 
Kapitlet är ett renodlat empiriskt kapitel där olika element utifrån det regionala tillväxtprogrammet 
fokuseras. Här utgår kapitlet från forskningsfrågan och dess tre underfrågor. Vilka strategier för 
tillväxt beskrivs i ett Regionalt Tillväxtprogram och hur målen för regional tillväxt skildras, är frågor 
som tas upp. Projekt som initierats inom ramen för det regional tillväxtprogrammet ges även utrymme. 
En kategorisering av de olika projekten samt insatserna ställs upp för att försöka få en översiktsbild av 
vad man utifrån en regional kontext har försökt åstadkomma för att nå regionala tillväxtmål. 
 
Entreprenörers bilder av tillväxt och dess orsaksförklaringar 
Kapitlet är ett renodlat empiriskt kapitel med fokus på intervjuer med elva entreprenörer från en 
småföretagarkontext. Inledningsvis redovisas entreprenörernas olika bilder av tillväxt vilket sedan leds 
in till beskrivande berättelser över hur entreprenörerna ser på sin egen tillväxt. I slutet på varje 
berättelse kategoriseras de händelser som setts som betydelsefulla i tabellform för att tydligare 
åskådliggöra en induktiv tolkning. Tolkningarna kompletterades sedan med en penroistisk syn på 
tillväxt för att beskriva olika företags interna kompetensförtjänster, men även brister. 
 
Tillväxtens bilder, förklaringar och induktiva slutsatser 
Ett försök görs att behålla den induktivt präglade studien i ett fristående diskussionkapitel. Fri från 
teoretiska inslag för att visa större transparens i forskarens tolkning av sitt material. Kapitlet inleds 
med att redovisa vad den regionala bilden av tillväxt egentligen är och vilka intentioner som RTP har 
för att skapa regional tillväxt för att sedan diskutera resultatet gentemot entreprenörens bilder och 
orsaksförklaringar i ett syntetiserat avsnitt. Resultatet blir två skilda inkongruensmodeller som visar på 
avståndet mellan ett regionalt tillväxtprogram och entreprenörer från en småföretagarkontext.  
 
Tillväxtens bilder, förklaringar och teoretiska slutsatser 
I det avslutade diskussionskapitlet kopplas de två teoretiska analysmodellerna in på det induktivt 
präglade resultatet. En syntetisering mellan den regionala analysmodellen och RTP bidrar till att skapa 
en diskussion till RTP:s bakomliggande antaganden. Den penroseiska analysmodellen ställs först på 
småföretagarkontexten, för att klargöra brister och förtjänster vad gäller tillväxtförmåga i 
entreprenörernas företag. Dessutom förs ett resonemang om RTP kan ses som en resurs eller inte 
genom att applicera den penroseiska analysmodellen på regionala tillväxtintentioner. Avslutningsvis 
förs ett resonemang kring möjligheterna till en ökad näringslivsmedverkan i regionala 
tillväxtprocesser. 
 
Studiens bidrag 
I det avslutande kapitlet sammanställs avhandlingens samlade bidrag. Samtidigt diskuteras bidragens 
värde samt trovärdighet i kapitlet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar fortsatt forskning. 
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2 Upptäckten av en fråga 
Detta arbete är till viss del egensinnigt i sin struktur. Den ”klarsynte” har redan uppmärksammat att 
studien är en resa som leder fram till en forskningsfråga. Det handlar om att klargöra dels vikten och 
relevansen av min undran, dels att visa upp mina tankar och reflektioner i den ordning som dessa 
inföll. Med andra ord, för att använda ett filmatiskt begrepp, backar vi bandet och ser vad som hände i 
resan mot forskningsfrågan. I detta avsnitt beskrivs ett sammandrag av tolv intervjuer med olika 
aktörer på den regionala arenan (Se bilaga i – En aktörskarta). Sammandraget visar upp olika bilder 
och förväntningar av det regionala tillväxtprogrammet som leder fram till ett antal induktiva 
frågeställningar. Frågeställningarna besvaras sedan i avsnittet ”RTP- En arena för entreprenören?” 
som i sin tur har gett upphov till nya frågeställningar och denna avhandlings forskningsfråga. 
 

2.1 Bilder, förväntningar och processattityder 
En resa tar sin början i RTP:s kontext. Vid olika möten inom ramen för RTP:s process möttes ett antal 
aktörer som var intressanta att träffa för enskilda samtal. Jag börjar snabbt boka intervjuer med olika 
typer av aktörer för att försöka få deras bild vad RTP egentligen är och hur de inblandade aktörerna 
såg på fenomenet. I detta läge hade processen med att samordna insatser för att genomföra RTP redan 
pågått under snart ett år17. Denna avhandlings forskarprocess startade november 2004. Det fanns 
därför ett intresse att fråga aktörerna om hur de upplevt RTP-processen under det första året. 
 
Utifrån samtalen framkom olika bilder av RTP. För att skilja dessa bilder åt beskrivs de olika 
aktörerna såsom Regionala offentliga näringslivsaktörer18 samt Kommunala offentliga 
näringslivsaktörer. 
 

2.1.1 Bilder av RTP 
Regionala offentliga näringslivsaktörer använde vid den här tiden uttryck som både visade på 
flertydighet, men också samstämmighet när de reflekterade över vad RTP var. Till exempel pratade de 
om RTP som en spännande bred samverkan, någon annan nämnde att man kunde se RTP som ett 
samspel mellan olika aktörsgrupperingar vars syfte handlade om att få till stånd tillväxt i regionen. En 
aktör menade att man kunde se RTP som ett partnerskap för att bygga upp gemensamma målbilder 
och att det dessutom var ett sätt att kommunicera. Någon aktör menade att det kunde ses som ett fast 
nätverk som man kan kunde in projekt i. Synen på RTP som ett partnerskap dök upp hos flera av dessa 
aktörer. En aktör påstod även att man kunde se RTP som en lärandeprocess, ett sätt att arbeta med en 
processliknande arbetsform, istället för att enbart genomföra programmet. En annan liknande 
uppfattning som framkom var att RTP samtidigt var ett försök att få till stånd ett lärande samtidigt 
som ett utförande. En aktör menade att det var ett instrument för att förändra attityder. Ytterligare 

                                                      
17 Samordningsprocessen för RTP:s genomförande skulle påbörjas 1:a januari 2004 och pågå till 2007 års 
utgång. Intervjuserien med de tolv aktörerna pågick mellan november 2004 till och med mars 2005.  
18 Under regionala offentliga näringslivsaktörer som epitet ingår även en representant från Östsvenska 
handelskammaren vilket är en privatägd medlemsorganisation för företagare i Östergötland, Sörmland och 
Gotland. Valet att ändå placera dem under denna rubricering beror dels på att organisationen har ett regionalt 
arbetsfält där RTP delvis sågs som ett viktigt forum för dem, dels att de annars skulle vara den enda regionala 
privata näringslivsaktör som intervjuades under den inledande intervjurundan. Det vore olyckligt att grunda en 
privat regional föreställning på enkom en aktör. Resultatet från den intervjun gick inte stick i stäv med regionala 
offentliga näringslivsaktörers reflektioner varför denna aktörs reflektioner bibehållits. 



20 
 Upptäckten av en fråga 
 
 
kommentarer från de regionala offentliga näringslivsaktörerna var att RTP var; ett sätt att beskriva och 
stödja processer som stödjer näringslivet. En verksamhetsplan, strategi för länet mot det man ska 
jobba för, vad man har för mål nämnde en annan aktör på samma nivå. Kommunala offentliga 
näringslivsaktörer uttryckte på liknande sett vad RTP kunde tänkas vara. Någon aktör menade att det 
här inte var något nytt utan ett sätt att strukturera det som tidigare var informellt. Aktören menade 
också att RTP kunde ses som ”en hatt” där man kan få hjälp, men uttryckte samtidigt att 
huvudansvaret för dessa frågor alltid är lokalt. En annan kommunal offentlig näringslivsaktör menade 
att RTP var en typ av handlingsprogram, men såg på RTP som något krångligt, yvigt och abstrakt, 
men att det var ett sätt att arbeta med något som skulle kunna skapa tillväxt. En annan aktör på samma 
nivå höll med och menade att RTP var; icke konkret och abstrakt och såg på RTP som en 
jättepappersprodukt. Samma aktör menade också att RTP var ett sätt att sysselsätta ett antal offentlig 
anställda samtidigt som han suckade och sa; - staten tror att vi ska få mera tillväxt då. En annan aktör 
instämde med att RTP var ett statligt påbud, men poängterade samtidigt att det mera var ett 
samverkansprojekt, en kunskapsbank. Aktören påpekade samtidigt att RTP var: mera av en policy som 
man inte kunde styra utifrån. Två av respondenterna menade att RTP passade allt eller inget vilket 
riskerade att göra RTP urvattnat. 
 

2.1.2 Förväntningar på RTP 
De positiva förväntningar som regionala offentliga näringslivsaktörer hade på RTP var att 
kommunerna förhoppningsvis skulle se mer till regionens intressen än att bara bevaka sina egna 
intressen, en förhoppning som även delades av andra regionala aktörer som önskade att RTP tydligare 
skulle komma ner på kommunnivå. Någon aktör hoppades att RTP kunde leda till ett utökat samarbete 
mellan regionala offentliga och privata näringslivsaktörer. En aktör hoppades att det skulle hända 
saker så att det syntes att vi gjorde någonting. Dessutom hoppades aktören att partnerskapstanken 
skulle sätta sig bland aktörerna. Det fanns även förhoppningar om att deltagande aktörer skulle förstå 
att det var viktigt med samarbete mellan olika insatsområden. En respondent hoppades att den kunskap 
som uppstod inom processen ska kunna starta intressanta projekt. En annan förväntan var att alla 
inblandade aktörer skulle drar sitt strå till stacken/…/och att man [skulle använda RTP]som ett 
rättesnöre. En annan förväntan som en regional aktör hade var att deltagande aktörer skulle kunna 
använda RTP som stöd i sitt ordinarie arbete. 
 
Negativa förväntningar som regionala offentliga näringslivsaktörer hade var att det [fanns]risker med 
att ha ett ansvar, men inga befogenheter för att kunna genomföra delar av RTP. Aktören såg inte att 
att den organisation som han själv tillhörde hade mandat att åstadkomma förändringar själva trots att 
organisationen stod som officiellt ansvarig över specifika delområden. En annan aktör menade att 
sådana här program ofta inte får det resultat som de egentligen är avsedda för och att det beror på att 
det finns stoppklossar. Någon trodde heller inte att RTP skulle komma att stödja de stora regionala 
processerna 
 
De positiva förväntningar som kommunala offentliga näringslivsaktörer hade kan utläsas av följande 
uttryckssätt; att de offentliga resurserna kanske skulle kunna allokeras på ett klokare sätt i åtgärder 
som bidrar till utveckling. En annan förhoppning från dessa aktörer var att RTP skulle kunna bidra 
med fler arbetsplatser på grund av att en stor del av RTP handlade om kommunikationer och 
infrastruktur. En annan positiv förväntansbild som en kommunal offentlig näringslivsaktör uttryckte 
var att RTP skulle kunna bidra med en färdriktning och samstämmighet. 
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Negativa förväntningar som kommunala offentliga näringslivsaktörer hade kan utläsas i följande citat; 
jag tror inte att mina förväntningar är jättehöga, att det här skapar utveckling, det tror jag inte på och 
förklarade varför; risken är ju att en del upplever det som väldigt mycket jobb, processer och för lite 
hårdvara. En av de kommunala offentliga näringslivsaktörernas negativa förväntningar härrör till 
RTP:s slutdokument där aktören trodde att dokumentet skulle vara mer kopplat till näringslivet. 
Aktören uttryckte att man avser att genomföra RTP utan inblandning av näringslivet. Detta skulle 
kunna försvåra tillväxten menade aktören eftersom det är i näringslivet som tillväxt sker. En annan 
kommentar menade att en av farorna var att man cementerade Axel Oxenstiernas länsgränser och att 
RTP skapade murar som kunde vara hämmande för tillväxten i regionen. 
 

2.1.3 Aktörers åsikter om processen 
I regionala offentliga näringslivsaktörernas tankar om den process som pågick fanns inslag om att det 
var viktigt att inte sätta igång RTP-processen för snabbt då det gällde att aktörerna först borde skapa 
en bred grund för det fortsatta långsiktiga regionala utvecklingsarbetet. En åsikt som en aktör hade var 
att det framförallt handlade om att få ihop aktörerna i de olika funktionella partnerskapen. Aktören 
erkände dock att; det inte har genomförts så mycket ännu. Samma aktör menade också att alla aktörer 
inte skulle vara engagerade i allt, men att de någon gång skulle vara med och tycka till. ”… det är lite 
segt nu kan jag tycka menade en annan aktör på samma nivå, men sa också att det egentligen hände 
mycket i hans område som inte definierades som en process inom ramen för RTP. En aktör förhöll sig 
kritisk till processen och menade man nu gått från ett processtänk till mer av en projektsnuttifiering 
och att man utgick ifrån att varje projekt stod för sig. Vederbörande ansåg att; det saknades kopplingar 
och synergieffekter till RTP som visade på samverkan. Ytterligare kritiska röster på den pågående 
processen belyste även att hållbarhetsfrågorna fick för lite utrymme, att detta var något som lades på i 
efterhand. Ett par aktörer nämnde att de inte vet på vilka grunder som projekt finansierades och en 
annan menade att man gödslade pengar till kommunerna och att det ibland kan vara svårt att se någon 
koppling till RTP. En enstaka röst menade att det fanns en otydlighet kring vissa ansvarsfördelningar 
inom tillväxtprogrammet. Det verkar emellertid ha varit en förhållandevis tillåtande stämning då en 
aktör sa att det både diskuteras och var högt i tak i den process som pågick. En annan regional 
offentlig näringslivsaktör uttryckte att samordnare för RTP engagerade sig mer kring regionförstoring 
och arbetskraftförsörjning än på att utveckla entreprenörskapet i länet. När de pratar om 
entreprenörskap så är det attityder, inte något annat/…/vi ska ha en tydligare politik som gör att det 
går att jobba smartare.19 
 
De tankar som kommunala offentliga aktörer hade om processen kan kommenteras och sägas gälla 
generellt för samtliga fyra aktörer; processen lever inte riktigt lika het som vid framtagandet av 
RTP/…/man har kommit igång långsamt/…/det har varit ganska dött efter att produkten togs fram. En 
aktör menade att han egentligen inte kan kommentera frågan eftersom han har varit för lite involverad 
i processen. Aktören menade trots en låg grad av involvering att processen verkade fungerar bra. Detta 
för att en del projekt trots allt ändå hade startats, det är rätt väg, menade aktören. En annan sade sig 
sakna kunskap om processen. Någon annan aktör nämnde att denne inte visste vad som försigick och 
sade att vissa delar var tydligare än andra, ex. infrastrukturfrågorna. En tredje nämnde att processen 
hade varit otydlig. Samma aktör menade att det generellt var för lite kontakt med näringslivet och för 
mycket med det offentliga för att man ska kunna jobba med näringslivsutveckling. 

                                                      
19 Inom ramen för RTP framgår det av en modell att RTP ska gå åt en mer innovationledd hållbar tillväxt som 
uttryckts som den smarta vägen att gå. 
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En regional offentlig näringslivsföreträdare belyste dock en ambition att hämta in synpunkter från 
näringslivet; 
 

Alltså där är det så viktigt att vi har mötesplatser för företagare och entreprenörer, just för att 
få reda på vilka behov som finns, vad som funkar och vad som inte funkar. Så även om de inte är 
involverade i det dagliga arbetet så, om vi ska jobba för dem så måste de vara involverade på 
något sätt, det är viktigt med en mötesplats för att vi ska kunna få input ifrån dem, vad som 
funkar och inte funkar (Intervju med regional samordnare för RTP, 050124). 

 
Aktören menade också att relationen med företagare och entreprenörer ännu inte hittat sina former och 
att detta måste få ta tid. En kommunal offentlig näringslivstjänsteman belyste vikten av 
näringslivskoppling utifrån den process som skapat RTP. 
 

Det största problemet har vi ju på näringslivssidan därför att, det är ju inte alltid att man 
upplever att de här näringslivsorganisationerna … man vet inte hur representativa de är för 
näringslivet, alltså det är, å andra sidan kan jag förstå att det är svårt att få in småföretagare 
eller andra i sådana här typer av processer så det är en väldigt svår fråga hur man ska 
organisera den typen av jobb, men man kan säga så här… största svagheten är nog hur stark 
kopplingen är till näringslivet, det svagaste bandet tycker jag (Intervju med kommunal 
näringslivstjänsteman, 050307). 

 
Min egen bild av näringslivets direkta medverkan under pågående process uppmärksammades på 
tillväxtforum i november 200420, en årlig mötesplats för att diskutera regionens tillväxtprogram. 
Följande fältanteckning nedtecknades och hämtades från en av de workshops som skulle behandla 
insatser för entreprenörskap (se bilaga ii – Reflektioner kring tillväxtforum vid Södertuna Slott, 2004). 
 

Gruppens sammansättning gjorde det svårt för seminarieledarna att hålla sig till agendan och 
de frågeområden som skulle berikas med gruppens input. Det visade sig snart att det fanns olika 
synsätt och måhända konflikter mellan de olika roller som representerades i gruppen. 
Framförallt var det tydligt att RTP både som dokument och i dagens tillväxtforum inte känns 
helt relevant eller ”handlar” om den verklighet som småföretagare lever i. Det fanns också 
vissa frågor som belyste ett stort avstånd mellan politiker/företagarorganisationer och 
småföretagarna själva. Detta synliggjordes bl.a. av en mindre företagare som inte förstod hur 
RTP skulle hjälpa hennes företag (Fältanteckning, Tillväxtforum nov 2004). 

 

2.1.4 Kommunal användning av RTP 
Frågan om den kommunala användningen av RTP är enbart ställd till kommunala offentliga 
näringslivsaktörer. En aktör nämnde att det är näringslivsavdelningen som använder RTP i de frågor 
som har en regional dimension. Aktören menade dock att allt inte har en regional dimension utan att 
det gäller att definiera kommunala och regionala skiljelinjer. Aktören försökte ta med RTP i alla 
uppdrag och sammanhang som aktören deltog i. När frågan ställdes specifikt till en kommunal 
tjänsteman blev svaret; både ja och nej skulle jag vilja säga, jag törs nog påstå att vi överhuvudtaget 
jobbar i RTP:s anda om man uttrycker det så, sedan att man har den framme på skrivbordet som en 
slags bibel det är väl att ta i. En annan kommunal offentlig näringslivsaktör menade att denne delvis 
går in och tittar igenom RTP, och sade att det fanns en viss spridning av dokumentet inom den 
kommunala verksamheten. Aktören erkände emellertid att många inte kände till RTP som fenomen 
och process. Ytterligare en aktör menade att det är det egna näringslivsdokumentet som gäller och 

                                                      
20 Vid denna tidpunkt hade endast två av de tolv intervjuerna hunnit genomföras.  
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nämnde att regionfrågor tas upp ett par gånger per år i fullmäktige. En av aktörerna nämnde också 
självkritiskt att kommunen inte gjort sin läxa kring RTP och aktören inte heller visste hur denna skulle 
kunna göras. jag har svårt att få ner det till min nivå påstod den kommunala offentliga 
näringslivsaktören, och menade samtidigt att det inte fanns något i deras egna näringslivsdokument 
som stod i kontrast till RTP. Det som samtliga aktörer på kommunal nivå menade hade skett och som 
de hade haft störst hjälp av i deras kommunala verksamheter var RTP:s nulägesbeskrivning; … det 
viktigaste man har tagit med sig är analysen av läget/…/en ökad förståelse för nuläget, omvärlden och 
trender. Någon nämnde att man inte skulle haft möjlighet ekonomiskt till att genomföra en sådan 
analys själva, och att tack vare RTP hade den mentala kartan förändrats. Flera kommunala offentliga 
näringslivsaktörer reflekterade om det inte var själva processen som ledde fram till RTP som 
egentligen var viktigare än själva produkten, RTP. 
 
Bilden och förväntningarna av RTP samt processattityder till RTP sammanfattas i nedanstående tabell.  
 

Tabell 3: Bilder, förväntningar och processattityder RTP 
 Regionala offentliga näringslivsaktörer Kommunala offentliga 

näringslivsaktörer 

Bild samverkan, samspel, fast nätverk, partnerskap, lärandeprocess, 
attitydförändring, beskriva och stödjande, en verksamhetsplan, en 
strategi. 

ett sätt att strukturera, en hatt där man kan få 
hjälp, ett handlingsprogram, som något 
krångligt, yvigt och okonkret, abstrakt, en 
jättepappersprodukt, ett statligt påbud, mera av 
en policy och ett samverkansprojekt. 

Förväntan 

(positiv) 

RTP ner på kommunnivå, utökat samarbete mellan aktörerna, 
samarbete mellan insatsområdena, aktörer dra sitt strå till 
stacken, RTP som rättesnöre, stöd i vardagsarbetet. 

resurser allokeras klokare, bidra med mera 
arbetsplatser, färdriktning och samstämmighet. 

Förväntan 

(Negativ)                                              

ansvar men inga befogenheter, att det tar stopp, ej stödja de stora 
regionala processerna. 

ingen tillit, jobbig ingen hårdvara, förväntade 
sig mera näringslivsanknytning i RTP, 
permanentar Axel Oxenstiernas länsgränser, 
bygger murar. 
 

Om 

processen 

få partnerskapet att fungera, långsamt, processtänk till 
projektsnuttifiering, hållbarhetsfrågor som sidovagn, oklara 
kriterier för projektfinansiering, högt i tak, segt nu, viktigt att inte 
starta processen för snabbt pga. bred grund, har inte genomförts 
så mycket än. Näringslivet viktigt för att kartlägga behov och få 
input till processen, men ska inte vara med i partnerskapet 
 

ej het, långsamt, ganska dött, processen 
fungerar bra projekt har ju startats, otydlig 
process, vissa delar tydligare än andra, för lite 
näringsliv, för mycket offentligt, kunskapsbrist.  
 

Kommunal 

användning 

 Näringslivsavdelningens sak att hantera,; 
Äh…både ja och nej,  jobbar i RTP:s anda,  
delvis,  egna näringslivsdokumentet gäller, inte 
gjort vår läxa,  svårt att få ner det till Kommunal  
nivå, nulägesanalysen var viktigast 

 

Ovanstående förening av uttryck kan ses som kärnkategorier21 uttryckta från regionala offentliga 
näringslivsaktörer. Föreningen av uttryck och studiens induktiva resa väckte många tankar. Vad var 
egentligen RTP för fenomen? De olika bilderna som aktörsgrupperna givit visar till viss del på en 
disparat syn. De regionala offentliga näringslivsaktörerna tenderade att prata om RTP mer som en 
lärandeprocess och samverkansmodell än de kommunala offentliga näringslivsaktörerna som istället 
tenderade att se RTP som ett handlingsprogram om än otydligt formulerad. Olika tolkningar om vad 

                                                      
21 Med kärnkategorier menas olika huvudteman som framkom under intervjuerna utöver de teman jag valt som 
frågeområden i min intervjuguide. Enligt Gustavsson (1998) bör forskare medvetet söka efter en kärnkategori 
när kodningen startas i en grundad teoretisk metodik. Det handlar även om att beskriva flera kategorier och 
därigenom visa upp en disparat verklighet. Ambitionen är inte att renodlat följa grundade teoretiska tekniker, 
snarare att låta sig inspireras av metodens empirinära förhållningssätt. 
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RTP är för något uttrycktes både vad gällde bilden av RTP samt förväntningarna av RTP. Vid två 
tillfällen möts emellertid de olika aktörernas uttryck och bildade gemensamma kärnkategorier. Det 
gällde till exempel synen på processen inom RTP som ett långsamt skeende, där tolkningen av 
regionala offentliga näringslivsaktörers uttryck som något positivt till skillnad från kommunala 
offentliga näringslivsaktörer uttryck. En annan överensstämmande kärnkategori som både regionala 
samt kommunala näringslivsaktörer tog upp var näringslivets betydelse. En viss diskrepans aktörerna 
emellan fanns även här att involvera näringslivet utanför partnerskapet vid behov vilket en regional 
offentlig näringslivsrepresentant uttryckte medan en kommunal offentlig näringslivsrepresentant 
menade att just näringslivsanknytningen var den stora bristen. Utöver intervjuerna gavs även uttryck 
för denna kärnkategori utav den entreprenör som befann sig på tillväxtforum. 
 

2.2 Undringar blir till frågor 
En undring efter den första intervjurundan blev inledningsvis: Vilka är arenorna för entreprenörer 
inom ramen för RTP? Frågan tillkom då mina respondenter mer gav sin syn (attityd) på hur processen 
borde se ut snarare än att förklara hur den faktiskt såg ut (fakta). En tänkbar förklaring av de 
kommunala aktörernas kritik gentemot RTP kan vara att den kategorin av respondenter saknade 
praktiska kunskaper om processen kring RTP:s genomförande. En förklarande syn på de regionala 
aktörerna mer positiva syn på hur näringslivet skulle involveras skulle kunna vara enligt ett 
socialpsykologiskt fenomen, self-serving bias, dvs. att grupper av individer gärna lyfter fram vad som 
är bra och tonar ner det som är mindre bra när det handlar om egna insatser. Sammantaget innebar 
detta ett intresse av att undersöka vilka arenor som finns för entreprenörer inom ramen för det 
regionala tillväxtprogrammet och samtidig erhålla en beskrivning av processen. Är arenorna 
exkluderande eller inte? Samtidigt önskades svar på frågan vilka direktiv regionerna har fått från 
regeringen avseende näringslivets medverkan och som indirekt varit vägledande för RTP:s utformning 
i regionerna och hur dessa direktiv tolkats på en regional nivå. Hur har näringslivets engagemang de 
facto sett ut i den process som pågått från skapandet av RTP (2004-2007) fram till slutet av denna 
process? I nästföljande avsnitt utvecklas dessa frågor. Ett verktyg eller metod som används är ett 
nyinstitutionellt perspektiv, vilket bidrar till att belysa varifrån idéerna om RTP härstammar och hur 
de tolkas på olika samhällsnivåer. Avsnittet har tidigare samproducerats med min biträdande 
handledare Birgitta Schwartz och publicerats i antologin Arenor för Entreprenörskap (Schwartz & 
Selegård, 2008). Schwartz bidrag har främst varit att introducera den nyinstitutionella teorins tanke om 
hur idéer kan tranformeras och förändras och hur just denna studies empiri och data kan ses i ljuset av 
teorin. Endast smärre22 justeringar har gjorts för att anpassas till denna avhandling. 
 

2.3 RTP: En arena för entreprenören? 
I detta avsnitt lyfts RTP och dess arenor för entreprenörskap fram. Inledningsvis ges en beskrivning av 
RTP:s tillkomst för att bättre förstå hur denna modell om främjande av ekonomisk tillväxt är kopplad 
till EU:s Lissabonstrategi och dess idé om att ökat småföretagande och entreprenörskap främjar denna 
tillväxt. Detta för att visa på hur översättningen eller tolkningen av idén sker med hjälp av främst 
offentliga aktörer på olika nivåer och arenor. Dessa aktörer sprider och transformerar idén till olika 
handlingar utifrån sina egna förutsättningar som speglas i olika lokala förhållanden (Czarniawska & 

                                                      
22 Avsnittets rubrik har t.ex. förändrats till att anpassas till min huvudsakliga studie. Här sätts fokus på 
entreprenören och inte entreprenörskap. Fokus sätts också på mitt huvudsakliga studieobjekt RTP och inte 
Lissabonstrategin.  Texten har i övrig enbart förändrats till att skapa större läsvänlighet (av språklig karakär) .  
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Joerges, 1996, Sevón, 1996). Tillväxtidéns resa belyses i avsnittet utifrån aktiviteter av offentliga 
aktörer som regering, myndigheter, regioner och kommuner och visar hur de tolkar och översätter idén 
om entreprenörens roll för ökad tillväxt. Arenorna för entreprenörskap beskrivs i regionen Sörmland 
både på regional och lokal nivå, vilka som medverkar på dessa och vilken roll näringslivet och 
entreprenörerna själva har i denna process. Avsikten med avsnittet är att beskriva de sörmländska 
entreprenörskapsarenorna sprungna ur en europeisk tillväxtidé och dess relation till RTP Sörmland och 
näringslivet. 
 

2.3.1 Europeiskt, Svenskt och Sörmländskt: En bakgrund till RTP 
Vid ett möte i Lissabon år 2000 enades stats- och regeringscheferna om Lissabonstrategin. Strategin 
gick ut på att EU år 2010 ska vara; 
 

 … världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet 
till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social 

sammanhållning (Regeringen, 2004, s. 1). 
 
Anledningen som angavs var att EU höll på att komma efter i den globala utvecklingen. För att 
komma till rätta med utvecklingen inom unionen gavs ett antal indikatorer till medlemsstaterna, vilka 
bland annat handlade om satsningar inom områden som entreprenörskap (fler nya samt bättre 
befintliga företag), innovationssystem och kluster samt arbetskraftförsörjning (Regeringen, 2001). 
Innan Lissabonstrategin fastslogs godkändes året innan en europeisk stadga för småföretag, i vilken 
man uttryckte att; 
 

… bästa möjliga klimat för småföretagande och entreprenörskap behövde skapas i Europa 

(Regeringen, 2001, s. 179). 
 
Stadgan betonade vikten av de små företagens betydelse för den regionala utvecklingen och det fanns 
samtidigt en förhoppning att samhället skulle erkänna entreprenörskap som en värdefull och viktigt 
tillgång. 
 
Utifrån regeringens proposition som följde på Lissabonstrategin uttrycktes betydelsen av regional 
samverkan för att uppnå regional utveckling och tillväxt (Regeringen, 2001). Det som i huvudsak 
berördes var vikten av samarbete i partnerskap mellan offentliga aktörer. Samverkansfokus med det 
omgivande näringslivet var svagare uttryckt, men fanns dock där, via högskolan. 
 

Den regionalpolitiska utredningen (SOU 2000:87) betonar starkt vikten av en nära samverkan 

mellan högskolan och näringslivet (Regeringen, 2001, s. 145). 
 
Ett annat citat hämtat från propositionen gav signalen om att en nära samverkan mellan (samtliga?) 
offentliga och privata aktörer borde öka: 
 

… samverkan mellan offentliga och privata aktörer23 bör också öka när det gäller 

entreprenörsfrämjande och entreprenörsutvecklande insatser (Regeringen, 2001, s. 180). 

                                                      
23 Vad som menas med privata aktörer i denna betydelse framgår inte. Dessa har definierats som privata 
intresseorganisationer samt företagare och entreprenörer i den regionala samt lokala kontexten.  
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Meningen indikerar en viss självrannsakan. Viljan av att öka samverkan kan ses som ett tecken på att 
samverkan mellan offentliga och privata aktörer varit för lågt. Utgångspunkten som regeringen hade i 
sin proposition var de Regionala Tillväxtavtalen (RTA), föregångare till de Regionala 
Tillväxtprogrammen (RTP). 
 
Både RTA samt RTP utgick från antagandet att det är lokala och regionala aktörer som har störst 
kunskap om sin region och därmed också vilka insatser som är möjliga att använda sig av för att uppnå 
hållbar regional tillväxt. RTA sågs till en början som ett viktigt regionalt instrument, där regionala 
aktörer skulle göra olika former av avvägningar och prioriteringar regionalt i länen avseende tillväxt. 
Genomgående betonade samordnarna för RTA behovet av en tydligare fokusering och avgränsning av 
tillväxtavtalet utifrån ett näringslivsperspektiv. Kritik gavs mot RTA för att det innebar ett stort fokus 
på projektifiering istället för myndigheters och offentliga organisationers ordinarie inriktning och 
verksamhet (Regeringen, 2003). 
 
 Regeringen formulerade ett brev till samtliga län i Sverige där de klargjorde en ny inriktning, bl.a. 
nämndes partnerskapssamverkan som centralt i det regionala tillväxtarbetet samt att arbetet skulle 
beskrivas och utföras i form av program (Regeringen, 2001). Principerna kring arbetssätt samt sättet 
att formulera vad som skulle åstadkommas hämtades från EU:s strukturfondsarbete. TillväxtAvtal blev 
TillväxtProgram och arbetsmetoden för detta blev tydligare inriktat mot gemensamma 
överenskommelser i partnerskap. Här tog alltså regeringen in andra idéer som fanns på EU nivå för att 
kunna genomföra Lissabonstrategin. Syftet med partnerskapsidealet som arbetssätt beskrevs som en 
metod att få med ett så stort antal berörda parter som möjligt, i alla skeden från och med godkännandet 
av program och framåt (Rådets Förordning, 1999). Bredden av aktörer i partnerskapen indikerade även 
i högre grad ett synsätt inriktat mot triple helix. En samarbetsform som inkluderade aktörer från 
näringsliv, samhälle (politikernivå) samt akademin (Etzkowitz & Klofsten, 2005). 
 
Regeringens brev förenade Lissabonstrategins ambitioner med strukturfondens arbetsmodell; 
 

I partnerskapen skall företrädare för privat, offentlig, inklusive statliga myndigheter, och ideell 
sektor ingå. Programmens inriktning på att förbättra förutsättningarna för en hållbar tillväxt 
utifrån ett näringslivsperspektiv förutsätter en dialog med företagare och arbetstagare och dess 

företrädare (Regeringen, 2002-11-14a, s. 7).  

 
Här indikerades mer konkret behovet av dialog med företagare24 än vad den tidigare propositionen gav 
uttryck för. Dessutom gav regeringen i samma dokument indikationer på att löst sammansatta forum 
och processer där dialog med andra för regionen viktiga aktörer kunde komplettera partnerskapen. En 
reflektion är att regeringens signaler skulle kunna tolkas på olika sätt av de regionala aktörerna. 
Antingen att entreprenören skulle vara med i partnerskapen eller att dialogen med entreprenören skulle 
kunna ske i andra forum. Regionförbundet Sörmland, vilka har haft samordningsansvaret för det 
regionala tillväxtprogrammet i Sörmland, bjöd under 2007 in till en konferens med fokus på hur man 
skulle kunna genomföra Lissabonstrategin på regional nivå. Syftet var att skapa en konkret plattform 
där den regionala och den lokala nivån kunde samarbeta för att uppfylla Lissabonstrategins mål. I 

                                                      
24 Hädanefter benämnd entreprenör. I detta kapitel gör vi enbart översättningen av entreprenörskap till de 
individer som bedriver privat näringsverksamhet och ej dem som anses vara sociala entreprenörer i t.ex. en 
offentlig kontext.  
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inbjudan till denna konferens återgavs en brist i genomförandet av Lissabonstrategins mål på den 
regionala nivån; 
 

För att försäkra sig om en effektiv implementering av Lissabon Strategin är det viktigt att den 
regionala och lokala nivån är involverad. Fram till nu har gräsrotsnivån saknats i processen 
(Regionförbundet Sörmland, 2007, s. 6). 
 

Citatet indikerar en regional rannsakan av att den tillväxtprocess som skulle följa i spåren av RTP:s 
genomförande mellan 2004 till och med 2007 misslyckats. I vart fall relaterat till den demokratiska 
aspekten som skulle fånga regionens medborgare och indirekt regionens företag. Insikten kom dock 
lite sent i relation till det RTP som var satt under lupp i denna studie. RTP 2004 -2007 var i princip 
överspelad. 
 

2.3.2 Arenor för entreprenörskap inom RTP 
Inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet har det funnits olika typer av arenor där insatser för 
tillväxt och entreprenörskap25 diskuterats. Här kan nämnas den årligen återkommande arenan 
Tillväxtforum, den mer processinriktade arenan Funktionella Partnerskapsgruppen Entreprenörskap, 
mötesplatsen mellan offentliga näringslivsaktörer och entreprenörer, Initiativ:framtid. Utöver dessa, 
exemplifieras även Kluster som arena för entreprenörskap och de kommunala näringslivsföreträdarnas 
arena, Näringslivsgruppen. 
 

2.3.2.1 Den breda arenan – skapandet av RTP Sörmland 
Under 2003 skapades RTP i Sörmland och ur dokumentationen beskrevs arenan för skapandet av RTP 
som ett brett partnerskap där många personer varit involverade (Länsstyrelsen Södermanland, 2003b). 
Närmare 400 aktörer hade i workshops identifierat och formulerat drivkrafter till nytta för länet. Dessa 
workshopar genomfördes snabbt för att hinna med att sjösätta RTP som skulle fortgå mellan 2004 till 
2007. 
 
Insatsområden som det breda partnerskapet identifierade som viktiga för den regionala tillväxten och 
utvecklingen liknade i stor grad direktiven från EU-nivå samt regeringen. Entreprenörskap, 
arbetskraftförsörjning samt innovationssystem och kluster var områden som sågs som viktiga på den 
regionala arenan. Det som kompletterade regeringens direktiv var att området regionförstoring 
(infrastruktur, bostadsbyggande, attraktiva kommuner etc.) fick en jämbördig plats jämte de tre andra. 
 
Sedan hösten 2004 återuppstod den breda arenan årligen den 16:e november under benämningen 
Tillväxtforum. Syftet med arenan var att Tillväxtforums deltagare skulle få en inblick i länets 
utveckling samt ge input (genom arbeten i workshops) till de funktionella partnerskapen som skulle 
driva RTP framåt (Regionförbundet Sörmland, 2006a). Inbjudan till detta evenemang riktade sig mot 
en bred publik, men arenan lockade främst offentliga regionala samt kommunala näringslivsaktörer 
med tid och utrymme att ta en heldag i anspråk – endast undantagsvis fanns entreprenörer närvarande. 
Frågan om hur samordningsansvariga ska kunna få fler entreprenörer att delta vid Tillväxtforum 
ställdes av regionala aktörer med samordningsansvar, kommunalpolitiker samt entreprenörer 

                                                      
25 Insatser för entreprenörskap är huvudsakligen insatser för att öka nyföretagande, men även för att utveckla det 
befintliga näringslivet. 
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(Selegård, 2004-07, fältanteckningar). Det uppenbarade sig en kluvenhet hos regionala aktörer med 
samordningsansvar, å ena sidan ville man ha entreprenörer på plats, men å andra sidan var inte detta 
en arena för ”den målgruppen” menade de samtidigt. En uppfattning som en regional 
näringslivsrepresentant uttryckte var att det offentligas samverkan med entreprenören inte var deras 
roll och menade samtidigt att; 
 

… entreprenörer är besvärliga…(Selegård, 2004-07, fältanteckningar) 
 
En annan regional näringslivsrepresentant påpekade följande för att tydligare beskriva kluvenheten. 
 

Alltså där är det så viktigt att vi har mötesplatser för företagare och entreprenörer, just för att 
få reda på vilka behov som finns, vad som funkar och vad som inte funkar. Så även om de inte är 
involverade i det dagliga arbetet så, om vi ska jobba för dem så måste de vara involverade på 
något sätt, det är viktigt med en mötesplats för att vi ska kunna få input ifrån dem, vad som 

funkar och inte funkar…(Selegård, 2005-06, intervjumaterial)  
 
En arena som kan sägas komplettera Tillväxtforum var den så kallade projektdagen. Den genomfördes 
årligen i maj månad och syftade till att redovisa projekt som hade sitt ursprung i RTP. Ett annat syfte 
med projektdagen var att bevara intresset för det regionala tillväxtarbetet och därigenom ge RTP 
legitimitet enligt utsagor från regionala aktörer med samordningsansvar (Selegård, 2004-07, 
fältanteckningar). 
 

2.3.2.2 Det funktionella partnerskapet som arena för entreprenörskap 
Det fanns en funktionell partnerskapsgrupp för varje insatsområde, Arbetskraftförsörjning, 
Regionförstoring, Innovationssystem och Kluster samt Entreprenörskap. Funktionella 
partnerskapsgruppen Entreprenörskap ansvarade för att driva de frågor som skulle mynna ut i tillväxt 
genom att förbättra olika förutsättningar för befintliga samt potentiella entreprenörer. Förslag från 
gruppen gavs till Regionförbundet Sörmland som sedan kunde driva frågan vidare till 
Regionförbundets styrelse; vilka är en sammanslutning av kommunpolitiker från de olika 
kommunerna i Södermanlands län. Processansvaret för gruppen hade ursprungligen Regionförbundet 
Sörmland tillsammans med Almi Sörmland. Den senaste processamordnare i gruppen kom från 
Mälardalens högskola genom Idélab. Partnerskapets deltagare hade skiftat i perioder och partnerskapet 
kan betecknas som både en fast och lös organisation. Från början var tanken att gruppen skulle vara 
uppdelad i en strategisk del och en idégrupp. Den strategiska gruppen skulle ligga på en högre nivå 
och ha förmågan att se till helheten och ha ett fokus på Tillväxtprogrammet, medan idégruppen skulle 
vara mer av en inbjudande grupp för att hålla i projekt samt hämta inspiration från aktörer från fältet. 
Emellertid löstes idégruppen upp när processamordnaren från partnerskapet sökte sig bort från 
organisationen. 
 
Partnerskapet kom därför att bestå av en strategisk grupp. Vilka är då deltagarna på denna strategiska 
sörmländska arena? Medlemmar i gruppen var Regionförbundet Sörmland, Almi Sörmland, 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Företagarna Sörmland, Östra Handelskammaren samt Idélab vid 
Mälardalens högskola. Partnerskapet betecknades utav en av processamordnarna som en hjärntrust för 
frågor som behandlade entreprenörskap. 
 
Östra Handelskammaren fick finansiering av Regionförbundet för att genomföra projekt inom ramen 
för Regionala tillväxtprogrammet. När projekten hade slutförts avbröts det engagemang som aktören 
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hade i partnerskapsgruppen med förklaringen att engagemanget inte längre motsvarade 
organisationens medlemmars intressen. Efter denna episod förklarade de regionala representanterna 
med samordningsansvar att deltagandet i gruppen kunde vara flexibelt och inte fast organiserat 
(Selegård, 2004-07, fältanteckningar). 
 
Gruppens arbete hade under 2006 till viss del ”gått i stå26” och en workshop för att klargöra gruppens 
roll planerades under hösten 2006, men workshopen ställdes in då det krockade med andra 
arrangemang som ansågs vara viktigare av aktörerna. Workshopen blev till slut av (våren 2007) där ett 
flertal andra näringslivsaktörer var inbjudna. Samtliga aktörer såg samverkan dem emellan som 
viktiga – men det blev inget enande om hur gruppen kunde fortsätta att utvecklas. Överenskommelsen 
som blev var att förutsättningslösa agendalösa möten skulle ersätta den process som tidigare funnits 
och att en bredare skara med näringslivsorganisationer än enbart de som tidigare varit med skulle 
bjudas in fortsättningsvis (Selegård, 2004-07, fältanteckningar). 
 
Inga entreprenörer fanns med i den tidigare eller fortsatta processen – emellertid tog en av aktörerna 
vid workshopen på sig rollen som entreprenör27, trots att han var inbjuden i en annan roll, rollen som 
rapportör vid Regionförbundet Sörmland. Frågan som kan ställas är om en sådan rollöverföring är ett 
tillräckligt sätt att tillskansa sig erfarenheter från näringslivet? I gruppen föreligger det antaganden om 
att man, (dvs. näringslivsorganisationer med entreprenörer och företagare som medlemmar) redan har 
betryggande erfarenheter om sörmländska entreprenörers behov och förutsättningar. Här belyst av en 
regional offentlig näringslivsaktör. 
 

… vi behöver inte göra några intervjuer med entreprenörer, vi har redan en samlad kompetens i 

och med att vi träffar företagare dagligen i vårt arbete (Selegård, 2004-07, fältanteckning) 
 
Hur översätts då och tolkas på regional nivå regeringens uppmaning med att det inom programmet 
behövs en dialog med entreprenörer, arbetstagare och dess företrädare? RTP Sörmlands tolkning av en 
arena mellan entreprenörer och offentliga aktörer ryms i den arena som har fått etiketten initiativ: 
framtid. 
 

2.3.2.3 Initiativ:framtid – En arena mellan entreprenörer och offentliga aktörer 
Initiativ:framtid, som från början kallades Entreprenörskapsforum, var tänkt att vara den arena där 
entreprenörer själva fick möjligheten att träffa kolleger i branschen, men också regionala 
näringslivsföreträdare och andra näringslivsorganisationer enligt RTP Sörmland. Idélab vid 
Mälardalens högskola, hade under perioden för RTP ansvaret för arenan och deras tolkning liknade till 
stor del dokumenationen som omgärdar RTP (Länsstyrelsen Södermanland, 2003a). 
 

Initiativ:framtid är ett återkommande forum i Sörmland för ökad samverkan mellan företag och 
de som stödjer företags utveckling/…/ Målsättningar är bl.a. att skapa en återkommande 
mötesplats för företagare och att företagare ska få kunskap om vilken hjälp som finns att tillgå 
hos representerade organisationer (www.mdh.se/idelab).  

                                                      
26 Att gruppens arbete gått i stå ska inte tolkas som att processer inom entreprenörskapsområdet i Sörmland som 
helhet har gått på tomgång. Sörmlands Innovations Motor (IM) är ett exempel på en mer aktiv 
händelseutveckling.    
27 Personen var tidigare själv entreprenör innan han blev politiskt aktiv kommunalt och sedermera regionalt. Med 
rapportör avses här ansvaret att föra fram idéer och förslag från tjänstemännen i Regionförbundet till 
Regionförbundets styrelse. 
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En reflektion är att samtidigt som regionala aktörer ville försöka hitta en arena för dialog mellan det 
”offentliga” och det ”privata” försökte de också få entreprenörer att börja prata med varandra för att se 
om synergier och samverkan mellan entreprenörer kan uppstå, vilket skulle leda till tillväxt. Den så 
kallade ”klustertanken” var och är stark i Sörmland. Initiativ:framtid inträffade en gång per år och 
inriktade sig på att bjuda in vissa utvalda branscher. Under 2004 blev upplevelsenäringen i Sörmland 
inbjuden och under hösten 2005 bjöds den sörmländska matindustrin in. Detta sätt att inkludera vissa 
grupper kan också sägas exkludera andra tänkbara intresserade entreprenörer. 
 
Enligt Idélab’s ovan nämnda beskrivning av arenan framgår inte att initiativ:framtid skapat ett projekt 
kallat Big Innovation Week28. Under 2006 blev det därför inget ”normalt” initiativ:framtid som 
syftade till att stärka banden mellan entreprenörer och offentliga samt privata 
näringslivsorganisationer. Under 2006 handlade initiativ:framtid istället om att fokusera på Big 
Innovation Week och utveckla konceptet vidare. Initiativ:framtid kan sägas ha skjutits åt sidan med 
anledning av detta. Under 2007 tog sedan en mindre arbetsgrupp på sig rollen att ro Big Innovation 
Week i land. Någonting har skett i denna arenas process – från att i början ha ett fokus på mötet 
mellan näringsliv och näringslivsorganisationer till att gå mot interna möten mellan näringsliv i 
samma bransch till att skapa ett gemensamt projekt, Big Innovation Week. Vad som hade hänt var; 
namnbytet från Entreprenörskapsforum till initiativ:framtid samt att arenan fått en ny huvudansvarig29. 
Det ska sägas att huvuddelen av de aktörer som deltog i den mindre arbetsgruppen inte var 
entreprenörer. 
 

2.3.2.4 Kluster som arena för entreprenörskap 
Den så kallade ”klustertanken” var och är stark i Sörmland vilket nämndes tidigare. Vad är detta för 
slags arena för entreprenörskap? Enligt lekmän kan begreppet lätt tolkas som ett nätverk för 
entreprenörer som fått namnet kluster - en modernisering av begreppet helt enkelt. Vad säger de 
regionala aktörerna om arenan och dess betydelse? 
 

Innovationssystem och klusterutveckling har kommit att bli ett strategiskt allt viktigare inslag i 
den regionala närings- och utvecklingspolitiken. Det handlar om relationer företag emellan, 
men också om relationer mellan företag och det omgivande samhället i form av forsknings och 
utbildningsmiljöer, förvaltning och politik (Länsstyrelsen Södermanland, 2003a, s. 49). 

 
Med andra ord bör här finnas en samverkan mellan företagskluster och det omgivande samhället – ett 
triple helix-synsätt till skillnad från ordinära företagsnätverk. Regionala aktörer fortsätter att beskriva 
vikten av kluster. 
 

Att satsa på kluster innebär/…/att satsa på system av samverkande företag som drar nytta av de 
externa skalfördelar som följer av samlokalisering. Insatsområdet innovationssystem och kluster 
kan därför betraktas som ett insatsområde som syftar till att utveckla den lokala platsen, dvs. det 
system av interagerande verksamheter som förekommer på en viss plats (Länsstyrelsen 
Södermanland, 2003a, s. 49). 

 

                                                      
28 Projektet var en idé (bland många) som framkom under en workshop under Initiativ Framtid (2004-2005) och 
syftar till att sätta Sörmland på kartan genom att skapa ett återkommande innovationsforum med internationell 
fokus som avser att gynna företagare och marknadsföra Sörmland som en innovationsregion. 
29 Från början (2004) hade Östsvenska Handelskammaren ansvaret. Regionförbundet Sörmland erbjöd sedan 
därefter Idélab vid Mälardalens högskola uppdraget, vilket de har haft fram till slutet av 2007.  
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Kluster var något som förordades både utifrån Lissabonstrategin samt i regeringens brev till 
regionerna. Dessutom menade NUTEK att det blir lättare att prioritera insatser och koncentrera dessa 
till sådant som bedöms särskilt betydelsefullt för den regionala ekonomins utveckling om man samlar 
näringsliv som har beröringspunkt med varandra. Enligt relativt nya studier görs anmärkningar på hur 
samspelet fungerar i klusterarbetet; 
 

… främst sker (samverkan) mellan stora företag och kommunala eller statliga 
myndigheter/…/triple helix-modellen, som förenar den offentliga sektorn, näringslivet och 
universiteten skulle kunna stärkas ytterligare (OECD, 2006, s. 125). 

 
Detta blir i och för sig naturligt då det ofta är de stora ledande aktörerna i klustret som blir 
klustermotorer30. Emellertid började idén om kluster i Sörmland bildas där småföretagares röster gavs 
utrymme. Exempel på detta var hälsoklustret Hälsosam samt matklustret Foodexperience. Dessa 
kluster kan ses som om de var mer eller mindre konstruerade dvs. ej iscensatta av entreprenörerna 
själva utan av regionala företrädare. En mindre entreprenör med erfarenhet av medlemskap i ett 
sörmländskt kluster nämner att den sociala delen, varit speciellt betydelsefullt, men menar att: 
 

… äh…, jag har inte utnyttjat det för att få jobb…(Intervju med entreprenör, 2006) 
 
Entreprenören uttryckte även sin besvikelse över att klustret historiskt inte velat satsa på affärer utan 
mer velat marknadsföra branschen som helhet. Med anledning av detta startade sedan företagaren ett 
eget nätverk med andra företag med ett mer affärsmässigt fokus. De andra samverkande 
entreprenörerna hämtades delvis från samma klusterformation. Klusteridén som sådan tycktes alltså 
fungera, men klustret utvecklades mot entreprenörernas behov när de själva skapade ett eget nätverk. 
Hela Sörmlands näringsliv har inte kommit i åtnjutande av samma privilegier som medlemskap i 
klustren ger. Kan man då tala om ett exkluderat näringsliv när de regionala aktörerna i sin tolkning av 
Lissabonstrategin bestämmer vilka som skall ha tillgång till olika arenor? Vem lyssnar på den 
exkluderade entreprenören? 
 

2.3.2.5 Näringslivsgruppen som arena för entreprenörskap 
En fråga som en kommunal aktör ställde var vad som skulle omfatta kommunala näringslivsinsatser 
och vad som är regionens ansvar. Ett regionalt svar på detta hämtas från ett citat ur RTP Sörmland. 
 

…det finns behov av kunskapsutveckling. Ett sådant arbete bör kunna utföras i samverkan 
mellan länets kommuner och regionförbundet. Det kan handla om former för samverkan och 
kunskapsutveckling i detta syfte (Länsstyrelsen Södermanland, 2003b, s. 39). 

 
Kunskapsutveckling mellan länets kommuner har skett i den så kallade Näringslivsgruppen även 
kallad kompetensutveckling för näringslivschefer. Gruppen sammankallades av företrädare för 
Regionförbundet Sörmland och skulle vara en mötesplats för kommunala näringslivsföreträdare i 
Sörmland. Det som sedan kompletterade och tydliggjorde innehållet och agendan för denna 
entreprenörskapsarena var inte enkom en kompetensutveckling för deltagarna utan även en arena för 
kunskapsutbyte och spridning av idéer mellan näringslivschefer. Andra mål var att näringslivscheferna 
skulle utveckla sitt entreprenöriella tänkande, få nya verktyg, men även utöka sina regionala nätverk. 
Citatet från regionen kan tolkas som om regionen överlämnade ansvaret för samverkan med 

                                                      
30 Klustrets sammanhållande länk och kontaktyta mot det omgivande samhället 
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näringslivet till kommunala företrädare. Istället kunde regionen fungera som en plattform för 
kunskapsöverföringen om det lokala näringslivet. Ovanstående citat beskriver även, utifrån en regional 
nivå, behovet av kunskapsutveckling mellan regionens kommuner samt Regionförbundet Sörmland. 
Det finns därför anledning att skärskåda vilken typ av insatser och närmanden som kommunala 
näringslivsföreträdare gör för att få en entreprenöriell förståelse och hur de tolkar idén om att ett ökat 
entreprenörskap främjar tillväxten. I nästa avsnitt ges exemplet Eskilstuna. 
 

2.3.3 Den lokala arenan och dess tolkning av att främja tillväxt 
Nedan frångår vi den regionala samt nationella nivån genom att istället redovisa ett kommunalt 
exempel på hur främjandet av tillväxt kan gå till via ett närmande till entreprenörer och exemplet 1000 
företag. 
 

2.3.3.1 1000 företag – uppsökandet av företagare och dess erfarenheter 
Under 2001 uppstod ”1000 Företag” i Eskilstuna i ett led att göra orten till en mer attraktiv plats för 
entreprenörer. Anledningen var att kommunen redan hade skapat bra relationer och kontaktnät med de 
större företagen, men kunskap om de små företagen saknades. Skälet var att skapa ett gott anseende 
(goodwill) för kommunen för potentiella nyetableringar, men även hos det befintliga näringslivet. 
Verksamheten har gått ut på att med uppsökande verksamhet kontakta entreprenörer med mellan två 
till femtio anställda, för att fånga upp vardagsproblem, se till att entreprenören får till stånd en 
professionell dialog med rätt person utan dröjsmål samt att om det är möjligt att initiera aktiviteter som 
kunde främja entreprenören och/eller den bransch som entreprenören befann sig inom. Från början 
arbetade Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen tillsammans och delade på kostnaderna för den 
uppsökande verksamheten. Senare förändrades arbetet till att istället omfatta andra lokala 
näringslivsorganisationer, t.ex. Eskilstuna Fabriksförening. Besöken hos entreprenörerna tenderade 
även att behandla olika entreprenörers förutsättningar utifrån olika teman, t.ex. behov av IT osv. 
Knutet till 1000 Företag var en samverkansgrupp som bestod av representanter från 
näringslivsorganisationer, arbetsförmedlingen samt förvaltningschefen på arbetsmarknads- och 
familjeförvaltningen. Gruppen lyfte fram vilka teman som var intressanta att belysa, men behandlade 
även resultaten från de uppsökande besöken på ett övergripande plan. För att inte resultaten från den 
uppsökande verksamheten skulle stanna upp på vägen fanns det kontaktpersoner vid varje förvaltning 
för att fånga upp 1000 Företags resultat och önskemål. 
 
Sett till det Regionala Tillväxtprogrammet var 1000 företag inget som har initierats från regional nivå 
ner till kommunal nivå. Snarare hade Företagarnas och Svenskt näringslivs rankingsystem för 
företagsklimat, men också kommunens vilja samt ekonomiska läge varit avgörande för denna satsning 
och liknande gjorda satsningar i grannlänen (t.ex. Företagsnära i Västerås, Örebro, Gävle samt 
Norrköping). I detta fall går det att argumentera att mötet och relationen mellan den offentliga nivån 
och den privata var tydligare inom de kommunala arenorna än vid de regionala arenorna. Om kunskap 
ska spridas vidare i länen ställde det dock krav på att information från kommunerna också kommer 
regionen till del (förslagsvis genom Näringslivsgruppen) samt att varje kommun kunde samt ville 
bidra med erfarenhetsutbytet. Detta relationsskapande med det lokala näringslivet kan dock vara svårt 
att uppnå för mindre kommuner som inte har dessa organiseringsmöjligheter. Det finns bl.a. i 
Sörmland kommunchefer som också sitter på näringslivschefsstolen. Hur kan t.ex. den regionala nivån 
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bidra till att de mindre kommunernas näringsliv uppmärksammas var en fråga som ventilerades 
regionalt31. 

 
En regional offentlig näringslivsrepresentants röst: 
… vi förstår att mindre kommuner inte har samma möjlighet att ha en representant för detta. Vi 
får försöka stötta de mindre kommunerna och försöka utveckla den personal som de redan har… 
 
En kommunal näringslivsrepresentants röst: 
Det måste tillföras resurser på något sätt, vi kanske måste samarbeta med andra kommuner för 
att lösa detta... 
 
En privat näringslivsrepresentants röst: 

Varför inte ha en personalpool som ambulerar i dessa frågor? (Selegård, 2004-07, 
fältanteckning) 

 
Då just detta möte var mer av ett informationsmöte bringades ingen klarhet i frågan förutom att det 
verkade finnas en ömsesidig förståelse för mindre kommuners svårighet att hantera en aktiv dialog 
med det lokala näringslivet. 
 

2.3.3.2 Från uppsökande verksamhet till frågeformulär 
1000 Företags uppsökande verksamhet fick stå tillbaka under 2006 till förmån för en kvantitativ 
enkätstudie kallad Eskilstunabarometern. Samma målgrupp var i fokus, men upplägget hade ett 
tydligare tillväxtfokus på befintligt näringsliv. Denna enkät renderade i 600 svar och en aktivitetsplan 
som började att genomföras under 2007. Frågan kan ställas vad som egentligen gav bäst effekt för den 
regionala tillväxten, den kvalitativa undersökande modellen 1000 företag jämfört med den kvantitativa 
Eskilstunabarometern? Enkätens svar renderade i en aktivitetsplan med fokus på tre olika faktorer. En 
kontaktguide där entreprenörerna bättre skulle få kännedom vilka näringslivsaktörer som gjorde vad i 
kommunen, seminarier för att stärka entreprenörernas marknadskompetens samt att i olika former 
stimulera bättre matchning mellan företag och arbetssökande. Åtgärderna i den kommunala enkäten 
liknade till viss del åtgärderna i det regionala tillväxtprogrammet. 
 

2.3.3.3 Vikten av kunskap för att förstå näringslivets behov 
En sörmländsk kommunal näringslivstjänsteman gav följande beskrivning varför en behovsanalys av 
småföretag var betydelsefull i en lokal kontext: 
 

... jag vill komma åt, dels klimatet men framförallt…utvecklingstankar och framförallt kunna 
identifiera vilka hinder företagen ser för att kunna utvecklas, vi måste försöka få ner 
hinderhöjden på något sätt, att vi fungerar som någon slags olja i maskineriet och kan vi hjälpa 
till så…., men då måste vi veta hur behovsbilden ser ut va...(Intervju med kommunal 
näringslivstjänsteman, 2005) 

 
Samverkan mellan kommunala offentliga aktörer och näringslivet var viktig tillstår den kommunala 
näringslivstjänstemannen; 
 

                                                      
31 Frågan berörde inte Eskilstunamodellen som sådan utan snarare hur mindre kommuner skulle få hjälp att lotsa 
in entreprenörer in i det stödsystem som går under namnet Innovationsmotorn.  
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… som till den här workshopen, så är det ju givet att man bjuder in näringslivet för att delta… 
dels för att vi behöver input, men framförallt behöver vi förankring för sådana här saker… sitter 
vi på kommunen och ”fnurrar” ihop något så blir det inget bra, det rinner ut…(Intervju med 
kommunal näringslivstjänsteman, 2005) 

 
Aktören utvecklade vad som menades med näringslivet och angav näringslivet i form av de lokala 
näringslivsorganisationerna och inte självständiga företagare. 1000 företag anordnade tillsammans 
med Mälardalens högskola ett dialogforum om kommunal verksamhet som sysslade med uppsökande 
verksamhet mot befintliga entreprenörer (se bilaga iii - Dialogforum för lärande om kommunal 
uppsökande verksamhet mot det lokala näringslivet). Deltagarna var näringslivsrepresentanter från 
kommuner i Sörmland, men även från Västerås, Örebro samt Gävle. Frågan var om uppsökande 
verksamhet mot entreprenörer egentligen hade någon effekt på företagens tillväxt. Svaren hängde lite i 
luften, att bry sig om, kom upp som ett viktigt resultat, men att det faktiskt ledde till tillväxt var svårt 
att säga. En kommunal näringslivstjänsteman sa krasst att: 
 

… nä, vi kan nog inte säga att det leder till tillväxt, men att olja maskineriet lite grann så att 
man löser vissa konkreta frågor, lokaler, mark och infrastruktur, när det gäller jobb och 
rekryteringar och sådana saker. Det goda samarbetet mellan myndigheter är en bit som kan 
vara oljan i maskineriet (Fältanteckning, dialogforum, 2006).  

 
En annan näringslivstjänsteman uttryckte sig klarare och ansåg att uppsökande verksamhet hade effekt 
för tillväxten; 
 

… vi befinner oss i navet i tillväxtpropellern och vi har en indirekt betydelse för tillväxten även 
om det inte går att mäta fullt ut, eftersom vården av befintliga företag är ett av bladen på 
tillväxtpropellern, det är tyvärr lätt att förringa sådan här verksamhet, att folk tror att vi är ute 
och stör verksamheten hos företagen (Fältanteckning, dialogforum, 2006). 

 
En reflektion är att det fanns en tveksamhet även hos dem som faktiskt arbetade praktiskt inom fältet 
av uppsökande verksamhet om dess betydelse för tillväxt. Andra gjorda studier av företagsklimatets 
betydelse för mikroföretag stödjer även denna ambivalens (Lundström & Kremel, 2007). 
 

2.3.4 Översättning och transformering av en tillväxtidé 
Nedan förs resonemang om hur översättningen och transformeringen av tillväxtidén tolkats utifrån 
europeisk nivå ner till en lokal. 
 

2.3.4.1 Den nationella nivån i kontrast till en europeisk  
Lissabonsstrategins syfte var att skapa världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Den dåvarande 
regeringen formulerade sedan en proposition vilken kan beskrivas som en översättning och 
transformering av Lissabonstrategins tillväxtidé (Czarniawska & Joerges, 1996; Sevón, 1996). 
Satsningar inom entreprenörskapsområdet låg i fokus, men det som emellertid kompletterade och 
transformerade Lissabonstrategins idé var hur processen skulle utföras. Här tog alltså regeringen in 
idén om partnerskapet samt att utvecklingen skulle ske i form av en programförklaring, vilka 
hämtades från EU:s strukturfondarbete.  
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2.3.4.2 Den regionala nivån i kontrast till den nationella 
Regeringen gav direktiv till länen om att de var tvungna att formulera ett Regionalt TillväxtProgram. 
Bland annat angavs att länen skulle inkludera områden som Entreprenörskap, Innovationssystem och 
Kluster samt Arbetskraftförsörjning och att Partnerskap skulle vara det huvudsakliga arbetssättet i 
regionerna. Regionala Tillväxtprogrammet Sörmland tranformerade idén vidare och skapade 
insatsområden och funktionella partnerskap för tre områdena. För att främst tillgodose 
kommunpolitikers behov tillkom ett ytterligare område, Regionförstoring. Detta område syftade till att 
lyfta fram kommunerna som varumärke, då det fanns en generell bild, att ju större kommunen var 
desto bättre var förutsättningarna till tillväxt (Selegård, 2005-06, intervjumaterial). En annan tanke 
kring kompletteringen av idén från den nationella nivån var att man troligtvis ville känna att man 
faktiskt hade skapat ett eget område och därigenom även visat upp att man i det breda partnerskapet 
hade makt att påverka den regionala inriktningen. 
 
Samverkan med entreprenörer, arbetstagare samt dess företrädare var ytterligare ett komplement till 
idén från regeringsnivå som landade på regionala samordningsansvarigas bord (Regeringen, 2002-11-
14a, s. 7). Hur denna samverkan och dialog med entreprenörerna skulle tolkas skapade en kluvenhet 
hos dessa företrädare. Det har saknats förtydligande från nationellt håll till hur detta ska gå till rent 
praktiskt. Inledningsvis har samordningsansvariga haft en tanke om att särskilja samverkan med 
näringslivsorganisationer (funktionella partnerskapet Entreprenörskap) och samverkan med 
näringsidkarna själva (initiativ:framtid). Transformeringen av samverkansidén gentemot själva 
entreprenören under initiativ:framtid förändrades sedan från att få till stånd ett möte mellan olika 
näringslivsorganisationer och entreprenörer, till att bli ett projekt som skulle marknadsföra regionen – 
Big Innovation Week. En tolkning är att idén transformerades när initiativ:framtid fick en ny ansvarig 
för evenemanget32. Olika organisationer kan uppfatta idéer helt annorlunda och deras uppfattning kan 
variera kraftig (Ahrenfelt, 1995). En skillnad i synsätt mellan den nya ansvariga organisationen Idélab 
och den gamla organisationen Östsvenska Handelskammaren vad gällde handlingsförmåga kan därför 
utläsas. En annan tolkning har att göra med namnbytet av arenan från Entreprenörskapsforum till 
initiativ:framtid. Entreprenörskapsforum indikerade mer ett fokus mot entreprenörerna själva33 och 
initiativ:framtid syftade mer mot tillskyndande handlingar och aktivitet (att ta initiativ tyder på ett 
beslutsamt handlande enligt nationalencyklopedin). En tredje tolkning var att ansvarig aktör samt 
regional samordningsansvarig vill att denna arena skulle bidra med ett mer konkret resultat. Detta för 
att kunna legitimera arenans existens då den även kan sägas bidra till regional utveckling i någon 
form. Ett konkret resultat skulle kunna vara en mer medial intressant tillställning (t.ex. Big Innovation 
Bang) än enbart en mötesplats mellan entreprenörer och offentliga samt privata näringslivsfrämjare. 
 
Om nu samverkanstanken mellan det offentliga och entreprenören gick förlorad i och med att 
ursprungsidén med initiativ:framtid förändrats; var fanns den samverkan istället? I klusternätverken är 
denna idé tydligast frammanad. Alla sörmländska entreprenörer rymdes inte i de olika kluster som 
skapats. Detta kan ses som att delar av det sörmländska näringslivet exkluderades och att dessa inte 
fick access till den regionala nivån. Berglund och Johansson (2007b) poängterar att i insatser om 
entreprenörskap tenderar uteslutande effekter att skapas dvs. att inte mångfalden av entreprenöriella 
beteende bejakas bland befintliga entreprenörer. En tolkning skulle dessutom kunna framhävda att 

                                                      
32 Från början (2004) hade Östsvenska Handelskammaren ansvaret. Regionförbundet Sörmland erbjöd sedan 
därefter Idélab vid Mälardalens högskola uppdraget.  
33 Entreprenörskapsforum som rubrik syftar till att entreprenörens verklighet och behov ska ligga i fokus i denna 
arena. 
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initiativ: framtid var ett illusionsnummer som gav sken av att visa något positivt, att det fanns en arena 
för tillväxt med plats för det lokala och regionala näringslivet, när det underförstått, kanske inte 
existerade. Enligt Alvesson (2006) råder det ett ökat intresse i samhället i stort för att just förmedla 
bilder och föreställningar som belyser något positivt snarare än det motsatta. 
 
I regionen gavs utrymme till spridning av erfarenheter samt kunskapsutbyte mellan de sörmländska 
kommunala näringslivsrepresentanterna. Här återfanns alltså en vilja och önskan från de regionala 
aktörerna att de kommunala aktörerna skulle sprida idéer samt imitera andra kommuners goda 
exempel. Sett till Regeringens skrivelse om ett partnerskapstänk var detta ett exempel som regionen 
själva applicerat in i RTP - processen. Tidigare i detta avsnitt angavs att regeringen uppmanade 
regionerna att skapa andra forum än partnerskapets för andra viktiga aktörer i regionen. Den tolkning 
som regionen gjort var att de viktiga aktörerna var kommunala näringslivsföreträdare och inte 
entreprenörerna. I ett led för att utveckla regionens tillväxt agerade kommunrepresentanter också som 
företrädare och språkrör i den kommunala förankringsprocessen, vilket gjorde att de ansågs som mer 
betydelsefulla aktörer av regionala företrädare. 
 

2.3.4.3 Den kommunala nivån i kontrast till den regionala nivån 
Sett till det Regionala Tillväxtprogrammet var projektet 1000 företag inget som initierades från 
regional nivå ner till kommunal nivå. Snarare har Företagarnas och Svenskt Näringslivs rankingsystem 
för företagsklimat varit avgörande för denna satsning. På sätt och viss har därför entreprenörerna 
genom deras näringslivsorganisationer haft större inverkan på idén om att på olika sätt förbättra det 
lokala klimat som entreprenören befinner sig på, snarare än EU, Regeringen och de regionala 
företrädarna. Samverkansidealet har därmed också fått större genomslagskraft i den exemplifierade 
sörmländska kommunen än på den regionala nivån. Detta kan förklaras genom att kommunerna redan 
hade etablerade kontakter med delar av det lokala näringslivet, till skillnad från den regionala nivån, 
som inte hade den relationen. Till skillnad mot regionen hade även kommunen större möjlighet att 
agera obundet och därmed också snabbare eftersom regionförbundet agerar på direktiv av de nio 
sörmländska kommunerna samt landstinget Sörmland och mer ur ett maktperspektiv kan ses som en 
påverkare och lobbyist snarare än en påtryckare och kravställare. Samverkan med näringslivet på 
kommunal nivå verkar dock skett på likartat sätt som inom den regionala sfären, dvs. att 
näringslivsorganisationer prioriterades. Det har skett ett större relationsutbyte i och med att kommunen 
haft en vilja och ambition att lära sig mera kring de entreprenöriella förutsättningarna genom t.ex. 
uppsökande verksamhet samt Eskilstunabarometern. Samverkan och relationsutbyte med det lokala 
näringslivet kan vara svårt att uppnå för mindre kommuner som har begränsade resurser. Det finns 
bl.a. i Sörmland kommunchefer som också sitter på näringslivschefsstolen. Hur kan t.ex. den regionala 
nivån bidra till att de mindre kommunernas näringsliv uppmärksammas när de inte själva har den 
möjligheten? Möjligen kan resonemanget som fördes på ett regionalt möte om att använda en 
sörmländsk personalpool vara ett sätt att gå. 
 

2.3.4.4 RTP – Tolkningarnas instrument 
Avslutningsvis, detta avsnitt syftar till att visa hur en idé om tillväxt kan översättas från en europeisk 
till en kommunal nivå. Det sker givetvis mycket mer inom de olika nivåerna än vad som redovisats i 
detta kapitel. Den nationella nivåns signaler om hur tillväxten ska uppnås är öppen för tolkningar på 
den regionala nivån. Opreciserade och ibland otydliga dokument från nationell nivå har ställt krav på 
regionerna att själva tolka dess innebörder om hur tillväxt ska åstadkommas och hur entreprenören ska 
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delta i tillväxtprocessen. En slutsats är att även om småföretag och entreprenörer ses som viktiga 
aktörer för tillväxten är det inte självklart att de enskilda entreprenörerna blir delaktiga i de offentliga 
aktörernas arbetsmodeller och projekt, de s.k. arenorna för entreprenörskap. Många gånger har 
arenorna blivit en spelplats för de offentliga organisationerna och näringslivsorganisationer, vilka har 
försökt att skapa förutsättningar för företagande utifrån sina bilder och idéer om entreprenörerna 
behov. 
 
Kapitlet ”Upptäckten av en fråga” har visat att forskningsfrågan har en empirisk grund via upptäckten 
av kärnkategorier. Samtidigt kan arenorna på regional nivå säga uppvisa en låg grad av regional 
näringslivsmedverkan. I kommande kapitel ”Metodologiska val” återgår vi till avhandlingens 
genomförande innan vi fortsätter vår empiriska vandring. 
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3 Metodologiska val 
Metoden i en vetenskaplig studie kan vara svårt att exakt sätta fingret på. Exempelvis, är det använda 
tillvägagångssättet, något som sällan tar sig uttryck i ett förutsägelsebart mönster som forskaren 
sekventiellt bestämt sedan tidigare. Planen och metoden förändras allteftersom studien utvecklas. 
Föreliggande studie vilar på en induktiv grund. Empirisk data ligger därmed i förgrunden, vilket bidrar 
till att nya tankar om metodens design kan uppstå till följd av resultatet. I denna inledande text vill 
författaren i korthet redovisa för studiens tillvägagångsätt och metodologiska val. Den induktiva 
ansatsen har varit en naturlig utgångspunkt eftersom kunskap om den empiriska kontexten saknats hos 
författaren. Ambitionen har samtidigt varit att behålla det induktiva förhållningssättet som en naturlig 
samt kontinuerlig del genom hela studien för att tydligt förmedla transparens kring olika 
metodologiska tillvägagångsätt och avvägningar. 
 
Fas 1 
Interaktivt kunskapsutveckling med regionala praktiker låg i förgrunden i studiens inledningsfas. Ett 
metodologiskt förhållningssätt som inspirerat studiens inledande fas har varit grundad teori (grounded 
theory) (Glaser & Strauss, 1968). Metoden lyfter fram ett empirinära förhållningssätt och en öppenhet 
mot vad det empiriska fältet har att erbjuda. Deltagande observationer samt kvalitativa intervjuer har 
tjänat som metodologiska redskap för att finna kärnkategorierna i en induktiv ansats med grundad 
teoriinspiration. Resultatet av den inledande fasen ledde fram till en undran som i sin tur bidrog till att 
skapa denna studies forskningsfråga, en grundad problematiserad frågeställning. 
 
Fas 2 
I studiens avslutande fas har forskningsresan fortsatt varit induktivt inspirerad. Fortsatta deltagande 
observationer och kvalitativa intervjuer genomfördes tillsammans med dokument- samt textanalys. 
Till denna fas hade den grundade teoriinspirerade ansatsen delvis spelat ut sin roll. Det tidigare 
intresset av öppenhet från det empiriska fältet ersattes av en mer sluten målinriktat ansats. Om 
analysmetoden i första fasen inspirerades av grundad teori hämtades inspiration till andra fasen från ett 
narrativt metodologiskt angreppsätt. Under båda faserna har tolkning av empirisk material varit ett 
huvudtema. Allt eftersom förförståelsen växte utvecklades det induktivinspirerade resultatet två 
teoretiska modeller, vilka ledde till att det induktiva resultatet kunde fördjupas. Processen är emellertid 
inte lika självklar som den beskrivs linjärt. I realiteten har sannolikt empirisk data kontinuerligt färgats 
av nyvunna teoretiska erfarenheter från olika vetenskapsområden, i en slags iterativ process, där 
forskaren ständigt försökt förstå och kategorisera insamlade erfarenheter från det beforskade fältet. 
 
Multimetodologiskt angreppsätt 
Sett till studiens delvis olika ansatser samt metodologiska verktyg kan metoden ses som ett 
multimetodologiskt angreppsätt eller en flerfaldig strategi (Bryman, 2006, ss. 408-410). Metoderna 
som anges i föreliggande studie tillhör i högre grad den kvalitativa skolbildningen, varför kritik mot 
metoden inte bör behandla kvalitativ forskning gentemot kvantitativ, vilken ofta antyder olika 
kunskapsteoretiska skiljelinjer och paradigm (Bryman, 2006). Snarare har denna studie en ambition att 
triangulera dvs. verifiera en kvalitativt upptäckt forskningsfråga med en annan kvalitativ metod. I 
huvudsak är det olika aspekter av tolkningslära som präglar studiens olika faser. Inledningsvis i detta 
kapitel nämndes delvis orsaken, att en önskan fanns att behålla den induktiva prägeln som fått färga 
första fasen i denna studie. Samtidigt uppfattades svårigheter med att svara på forskningsfrågan utifrån 
en kvantitativ metod. Begränsningar fanns i den egna förförståelsen, men även utifrån teori. 
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Studiens interaktiva paraply 
Likt ett utsläppt paraply utgick den övergripande metodologiska processen utifrån en interaktiv 
kunskapsutvecklingsansats där praktiker och forskare stod i ständig förbindelse med varandra under 
hela forskningsprocessens gång. Gemensamt kunskapande och lärande mellan praktiker och akademi 
stod i centrum. I den bemärkelsen kan metoden då diskuteras utifrån abduktion snarare än induktion 
dvs. att studien har en tung koppling till praktiker, dvs. de som har innehar professionalitet och 
kunskap inom det empiriska fältet (Wigblad & Jonsson, 2008). Emellertid ansågs inte den interaktiva 
processen skapa kunskapsfördelar som abduktiv metod antyder. Snarare behandlade möten och 
diskussioner inom ramen för den interaktiva kunskapsutvecklingen i huvudsak verfiering av studiens 
forskningsfråga samt resultat. Med andra ord kan inte den interaktiva ansatsen ses som en avgörande 
metodik för denna studies genomförande. Dock gavs metodiken fördelar eftersom studiens interaktiva 
paraply underlättade empiriinsamlingen och gav därför legitimitet till studiens forskarresa. 
 
Här nedan görs ett försök att visualisera studiens metodologiska process i en överskådlig figur. Den 
empiridrivna och induktiva karaktären på studien bidrar till att empiri skapar en induktivt framvuxen 
forskningsfråga. Forskningsfrågans utformning verifieras sedan från praktiker varför forskningsfrågan 
fastställs. Ytterliggare intervjuer bidrar till att ett induktivt präglat resultat lyfts fram. Resultatet bidrar 
till att finna relevanta teoretiska glasögon, vilket skapar en djupare förståelse för det induktivt 
uppkomna resultatet. Resultatet verfieras sedan av praktiker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Med den övergripande metodologiska processen i åtanke kommer detta metodkapitel delas in i sex 
avsnitt; 
 

 Studiens vetenskaps- och kunskapsintresse 
 Vägen till Grundad teori 
 Den berättande analysen 
 Urvalet av respondenter till de olika faserna 
 Analysmodellernas framväxt 
 Studiens validitet och reliabilitet 

  

Figur 1: Metodologisk översikt 

Interaktiv kunskapsutvecklingsprocess med fokus på validering av framkommen empirisk data 
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3.1 Studiens vetenskaps- och kunskapsintresse 
 
Empirisk samhällsvetenskap är ett betydeligt mera osäkert och problematiskt företag än vad 
common sense och konventionella metodböcker föranleder oss att tro (Alvesson & Sköldberg, 
2008, s. 15). 

 
Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter fram problematiken med empirinära forskningsfokus, men 
antyder att problematiken inte ligger i själva metoden/erna utan avgörande faktorer snarare är 
ontologiska och epistemologistiska till sin karaktär. (Ibid. s. 19). Den kvalitativa metodens fördel 
jämfört med kvantitativa är enligt Alvesson och Sköldberg (Ibid.) att aspekter kring kunskapssyn och 
världsordning tydligare synliggörs. Mångtydigheten som svaren från den empiriska kontexten 
genererar i en kvalitativ studie antas utöka möjliga tänkbara tolkningar. 
 

3.1.1 Emancipatoriskt kunskapsintresse 
Denna studies kunskapsintresse påminner om vad Habermas (1972) benämnt som ett emancipatorisk 
kunskapsintresse. Kunskapssynen innefattar ursprungligen en reflektion över och ifrågasättande av 
aktuella förhållanden. Relaterat till studiens grundade teoretiska forskningsfråga som ställer sig 
undrande till näringslivets frånvaro i ett tillväxtkontext andas forskningsfrågan av ett ifrågasättande av 
en verklig pågående process. Sett till vad Habermas ursprungligen menar med det emancipatioriska 
perspektivets syften är att den strävar efter att identifiera källor till missförståelse och ideologiska 
föreställningar, såväl strukturella som omedvetna källor till sociala och psykiska fenomen måste 
undersökas, och då fodras inte enbart förståelse utan även inslag av ”förklarande förståelse”. Studien 
har ambitionen att bidra till förståelse genom att ta sig an två skilda kontexter och diskutera 
tillväxtbilder och därmed ge röst åt småföretag i en regional tillväxtprocess. För att uppnå vad 
Habermas menar vara förklarande förs sedan ett resonemang grundat på syntetiseringen från det 
induktiva resultaten och två olika analysmodeller. Här skiljer sig dock våra teser åt. Ambitionen är inte 
att söka efter strukturella eller sociala orsaker utan snarare öppet redovisa bilderna såsom de framställs 
från empiri, utan att egentligen söka efter missförhållanden. Grunden för Habermas vetenskapssyn 
vilar i antagandet om människans förmåga att självständigt göra politiska ställningstagande har 
försvagats. Teknik, vetenskap och administration har i allt större utsträckning tagit över och politik 
handlar om att administrera samhällsapparaten. På så sätt fungerar vetenskap och teknik som ideologi. 
Enligt Alvesson & Sköldberg tolkning av Habermas döljs politikens ställningstaganden i denna 
ideologi (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är experter och snäva positivistiska vetenskapssyner som 
tilldelats lösningen på allt fler samhällsproblem, vilket har hämmat den politiska och etiska 
diskussionen. En negativt antagande som Habermas (1984) har är att systemets fortlöpande 
rationaliseringar riskerar att utarma meningssammanhang och socialisation. 
 
Målet med kunskapssynen kan sägas sträva efter ett modernt medvetande hos medborgarna där en 
mottaglighet för språkets och kommunikationens möjligheter sätts i fokus för att överbrygga 
åsiktsskillnader. Ur denna studies perspektiv handlar det om att göra avhandlingen begriplig och 
relevant för samhället och dess medborgare samtidigt som studien kommunicerar åsiktsskillnader i 
form av olika perspektiv. Det handlar också om att att den rådande ideologiska dominansen ska brytas 
via dialog av rationella sakskäl. Poängen är att sträva efter föreställningar och värderingar som finns 
från nedifrånkommande social interaktion, vilket kännetecknas av reflektion och kritisk prövning. 
Med andra ord uppfattas Habermas vetenskapssyn och livsvärld som strävandes mot en demokratisk 
rationell ordning. En ordning som förespråkar ett kommunikativt handlande grundat på antagandet att 
möjligheten till språklig dialog kan uppstå. Kunskapssynen präglas utav kommunikationens resultat 
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vars värde och kvalitet avgörs om dialogen är begripling, trovärdig, legitim och uppriktig. Möjligheten 
till att uppnå denna sanning ökar vid en störningsfri kommunikation (Habermas, 1971) vilket bidrar 
till en kommunikativ rationalitet. Rationaliteten i sig själv avgör berättelsernas giltighet (Habermas, 
1984). Kritik finns emellertid mot synen av epitetet ”störningsfri kommunikation” med krav på 
konsensusskapande. Lyotard (1984 ) anser snarare att en paralogi, dvs. en fruktbar oenighet är målet 
med dialogen snarare än konsensus. Konsensus ses utifrån Lyotards perspektiv som ett mellansteg, 
medan paralogin mer kontinuerligt utmanar den rådande diskursen, eller ur ett Habermasperspektiv, 
ideologin. Kritik har även levererats i hur kunskapen som framkommer ska värderas, dvs. bidrar 
resultatet till emancipation? Föreliggande studie kan exemplifiera problematiken. Forskningsfrågan 
grundade sig i ett antagande att näringslivet inte fanns med i den regionala kontext som diskuterade 
regional tillväxt. Om resultatet av studien leder till att näringslivets medverkan de facto ökar, kan man 
då säga att resultatet påverkade de regionala strukturerna till näringslivsmedverkan eller beror detta på 
ett ökat intresse från näringslivet att medverka? Frågorna kan ses som triviala, men om värdet avgörs 
av studiens resultat och dess påverkan på omgivande samhälle (i det här fallet en regional 
tillväxtkontext) blir det svårt att hävda ett kunskapsvärde i direkt anslutning till denna avhandlings 
födelse (publikation). Studiens författare tar här ingen ställning om vare sig konsensus eller paralogi är 
kunskapsmålet för denna studies resultat. 
 
En poäng är inte att lyfta fram den emancipatoriska kunskapssynen som om det vore vägledande för 
denna studie i dess inledningsfas. Emellertid kan kunskapsintresset relateras till forskningsfrågan. En 
intressant aspekt och där denna studie ger Habermas (1972) medhåll är hans syn på att kunskapen 
genereras utifrån olika mänskliga intressen snarare än genom en självständig process relaterad till 
vetenskapliga logiker. Viss förförståelse har präglat den aktuella studiens inriktning, då liknade 
angreppsätt tidigare använts på uppsats inom kandidatnivå. Det som emellertid skiljer studierna åt är 
den omgivande kontexten. Att man som forskare använder sig av sin erfarenhetsbank och genom den 
utforskar nya kontexter antas höra till vanligheten. Detsamma antas gälla spridning av 
forskningsanslag. Där det finns policy- och särintressen, där finns även ekonomiska incitament att 
bedriva forskning. 
 
Studien ställer sig delvis bakom Habermas resonemang och då med anledning av studiens 
framväxande forskningsfråga, vilken indikerar att det finns ett underifrånperspektiv som behöver 
synliggöras. Hur verkligheten är beskaffad i övrigt (teknik, struktur) är emellertid inte av intresse för 
denna studie. Snarare är det synliggörande av relevanta aktörers kunskaper samt erfarenheter som sätts 
under lupp. I studiens inledningsfas var det andra ideal som var i förgrunden, det pluralistiska, 
pragmatiska samt det interaktiva. 

3.1.2 Studiens ideal och kunskapsvärden  
Ett pluralistiskt ideal innefattar att ett flertal röster ska sätta sin prägel på en forskningstext som 
produceras (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta ideal kan, likställas med Habermas strävan efter en 
språklig dialog mellan ideologin och det omgivande samhället. I förekommande studie är möjligtvis 
inte mångfalden i sig en ambitionsnivå, utan snarare är urvalet av respondenter eller rättare sagt 
exkluderingen av respondenter väsentlig för att uppnå relevant empirisk kunskapsmassa. Med 
exkludering avses den avgränsning av tillväxtperspektiv som valdes. Att välja fler perspektiv hade inte 
varit möjlig och ej heller relevant relaterat till avhandlingens grundade problematisering. Emellertid, 
eftersom det saknades en gedigen kunskap om vad ett tillväxtprogram var uppfattades att det fanns 
väsentliga poänger med att skapa en empirisk rikedom i den inledande forskningsprocessen. Vägen till 
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studiens resultat präglas även av ett visst pragmatiskt innehåll utan att för den delen göra normativa 
anspråk; 
 

[En] sanning skulle inte längre sökas i den traditionella korrespondensen mellan subjektiv 
föreställning och objektivt faktum utan i den mänskliga praktiken (Alvesson & Sköldberg, 
1994, s. 65). 

 
Alvesson och Sköldberg (1994) sätter fingret på den pragmatiska inställningen till forskning som 
påbörjades i början av 1900-talet i USA. Ur den symboliska interaktionismen föddes den kvalitativa 
forskningstraditionen där bland annat pragmatism var en av huvudfårorna vilket i huvudsak bestod av 
att den sociala nyttan och den sociala kontrollen skulle bli ett sanningskriterium för forskningen. Ur 
det perspektivet söker även denna rapport ett nyttoperspektiv i huvudsak utan att för den delen göra 
normativa anspråk34. Nyttoperspektivet kan även appliceras på en interaktiv forskningsprocess, som 
studien även innefattar. Det interaktiva paraplyet som nämndes inledningsvis kan sägas vara en del av 
det pluralistiska idealet där inte enbart forskaren har tolkningföreträde av empiriska nedslag utan även 
verksamma praktiker som befinner sig inom kunskapsfältet. Eikeland (2006) bidrar till diskussionen 
hur aktionsforskning, vilket kan ses som liktydigt med interaktiv forskning, kan validera ett 
forskningsresultat. Både observationer och interaktiv forskning som metod behandlar det studerade 
objektet genom att förklara och beskriva ett skeende, en aktion, och finna möjligheter till att förutse 
utfall. Inom interaktiv forskningen kan även forskaren provocera samt modifiera skeenden i en 
pågående process (Eikeland, 2006, s. 195). På sätt och viss finns det därför likheter mellan ett 
pluralistiskt och interaktivt ideal. Kunskapssynen inom det interaktiva idealet avser att ett pragmatisk 
intresse ska uppfyllas snarare än ett vetenskapligt och kritik ges mot praktikernas nära relation till 
forskaren under processen. Kritiker menar att den interaktiva relationen kan påverka verklighetens 
sanna natur, dvs. resultatet av forskningen, vilken eftersträvar absolut objektiv kunskap. Inom 
samhällsvetenskap, till skillnad mot naturvetenskap, är inte sanningen absolut och objektiviteten är 
snarare en önskan än ett mål. Inom interaktiv forskning handlar det om andra kvalitetskriterier än 
naturvetenskapligt vedertagna kännetecken. 
 

3.1.3 Värde, relevans och trovärdighetsprincip 
Lindhult (2008b) bidrar till en kvalitetsdiskussion inom interaktionsforskning genom att lyfta fram 
dels forskningsresultatets värde dels trovärdigheten som två generella validitetsaspekter. Dessutom 
lägger Lindhult (2008b) in i att forskningen ska vara intressant dvs. att resultatet av forskningen lägger 
till ny kunskap till befintlig. Omvandlat till forskningsresultat som har interaktiv forskning som grund 
vidgar Lindhult kvalitetsdiskussionen och menar att praktikers kunskapsintresse och nytta kan bidra 
till validitetshöjning genom att t.ex. forskaren bidrar med konkreta lösningar på befintliga problem. 
Poängen som Lindhult lyfter fram är att nyttan och värdet inte behöver vara kopplad till en 
forskarvärlds nyttovärld där revidering och komplettering av befintliga teoretiska utgångspunkter är 
centrala. Utöver den pragmatiska värdet och det mer vetenskapliga lyfter Lindhult (2008b) fram 
ytterligare två dimensioner utifrån termerna värde och relevans. Det normativt-politiska värdet, vilket 
t.ex. innefattar att resultatet ger ett demokratiskt mervärde som kan uppstå till följd av 
forskningsresultatet och ett personligt utvecklande lärande bland de medverkande aktörerna inom den 
interaktiva metoden. Det demokratiska värdet kan här ses som relaterat till Habermas ambitioner att nå 
                                                      
34  Normativ i det här hänseendet avser utsaga innehållande ställningstaganden om hur man bör handla eller i 
viss mån hur något bör vara. Snarare avser denna rapport att synliggöra olika bilder som kan ligga till grund i en 
regional diskussion kring ett fortsatt regionalt tillväxtarbete. 



44 
 Metodologiska val 
 
 
ett modernt medvetande hos medborgarna och bidra till kommunikativt handlande. I förekommande 
studie är inte målgruppen medborgare; dessa är snarare entreprenörer, men också regionala praktiker 
som på olika vis ger bilder samt orsaksförklaringar av tillväxten. 
 

Sanningen kokar ner till en kompetent kvalitetspraxis: likt högkvalitativ bilkörning bygger på 
kunskaper, skicklighet, procedurer, roller och infrastruktur inte endast hos en enskild bilförare 
utan hos en mångd olika aktörer, praktiker, system och institutioner (Lindhult, 2008b, s. 335). 

 
Med inspiration utifrån Lindhults värde- samt trovärdighetsdiskussion kan följande figur diskuteras i 
anslutning till att resultatkapitlet redovisas. 
 
Figur 2: Resultatets värde, relevans och trovärdighet (egen bearbetning) 
 
Värdeområden Uppfyllda värden     Ej uppfyllda 

värden 

Vetenskaplig kunskapsmassa      
Praktisk nyttig kunskap      
Normativ- politiskt värde      
Personligt individuellt       
Trovärdighet      
 
 
En validitets- och trovärdighetsdiskussion kommer i huvudsak avrunda slutkapitlet relaterat till 
studiens bidrag. Fokus hamnar då på resultatets värde, relevans och trovärdighet enligt figuren ovan. 
Ett avslutande avsnitt kring validitet samt reliabilitet avslutar dock även metodkapitlet. Avsnittet 
belyser och diskuterar begreppen mer utifrån studiens praktiska genomförande, snarare än utifrån 
studiens resultat. 
 
Relaterat till Lindhults (2008b) värde, relevans och trovärdighetskala bidrar även Alvesson och 
Sköldberg (2008) till en diskussion om empiriska metoders brister, men även möjligheter. 
 

Den empiristiska tvångströjan hämmar tankefriheten till att underordnas bestämda procedurer 
för avbildning av snäva utsnitt ur den existerande ”verkligheten” (Alvesson & Sköldberg, 
2008, s. 537). 

 
Den empiriska tvångströja som beskrivs av Alvesson & Sköldberg (2008) är studiens författare 
medveten om. Att i ett för rigorösa empiriska metodansatser helt förhålla sig till regler och procedurer 
är inte studiens metodologiska syfte. Snarare tjänar metoder som inspiration till denna studies unika 
genomförande. Alvesson & Sköldberg (2008) poängterar en rimlig nivå av empirisk förankring och 
trovärdighet, en öppenhet för tolkningsdimensionens avgörande betydelse, kritisk reflektion samt en 
medvetenhet om språkets tvetydigheter. Grundad teori samt Narrativ metod har sina fördelar, men kan 
i realiteten likt Alvesson och Sköldberg (2008) förhållningssätt begränsa forskaren. Huvudsyftet i 
valet av metoder är att stimuleras av dem utan att fastna i alltför rigorösa strukturer. 
 

3.2 Vägen till Grundad teori 

Från oktober 2004 och tre år framåt i tiden har ett läns Regionala Tillväxtprogramsprocess beforskats. 
Deltagandet har skett mestadels till följd av de medverkande regionala praktikernas goda vilja, men 
också att praktikerna själva uppfattat att lärande kring regionala tillväxtprogrammets potentiella 
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effekter är värdefulla att ta del av. Interaktiv kunskapsutveckling som forskningsprojektet byggt på har 
inneburit att reflektioner och utbyte av tankar skett mellan de inblandade aktörerna35. Reflektioner har 
avlämnats kontinuerligt antingen verbalt vid de så kallade Forskar-praktikermöten, men även i 
rapportform. Studien står emellertid inte och faller med det interaktiva inslaget. Snarare kan man se 
den interaktiva processen som ett stöd till att finna en relevant forskningsfråga som både intresserar 
praktiker, vilka agerar utifrån sina roller som samordnare för regionala utvecklingsprocesser samt 
forskarens nyfikna inställning på verkligheten. Den interaktiva processen bidrar till en utökad 
förståelse över praktikerns arbetsområde samtidigt som praktikerna ges möjlighet att frikoppla sig från 
uppdraget och tillsammans med forskaren reflektera över ett pågående skeende. Åter till hösten 2004. 
Den induktiva resan tar sin början. Som nyligen anställd doktorand vid Mälardalens högskola gavs 
uppdraget att följa ett regionalt tillväxtprogram under projektnamnet ”Interaktiv kunskapsutveckling 
inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen i Södermanland respektive Västmanlands län”. 
Projektet som sådant belyste att viktiga faktorer att beforska berörde insatser för Innovationssystem 
och kluster samt entreprenörskap. I övrigt fanns en projektbeskrivning utan detaljer vad ett regionalt 
tillväxtprogram, faktiskt innebar. Innehållsmässigt fanns egentligen inte heller några andra direktiv 
som skulle styra forskningens inriktning. Det som dock fanns med som angelägna begrepp i 
projektbeskrivningen var koncept som ovan (kluster och entreprenörskap) samt att samverkan i olika 
former verkade vara en viktig utgångspunkt i denna typ av arbete. Tolkningen av vad uppdraget skulle 
kännetecknas av blev rätt så omfångsrik. Den upplevda ”luddigheten” samt till viss del, bristande 
förförståelse av regionala tillväxt- samt utvecklingsprocesser, gjorde att man kände sig som en tabula 
rasa36. Metoden blev ett upptäckande, den induktiva vägen blev relevant för studien (Holme & 
Solvang, 1997). 
 

3.2.1 Grundad teori – Inspiration till en forskningsfråga 
Eftersom syftet inte har varit att utforma problemställningar på förhand, kan processen liknas vid 
grundad teori (Grounded theory) där problemställningar snarare uppstår under processen av fältarbete 
(Schatzman & Strauss, 1973). Grundad teori är både en teori och en metod. Ursprunget är att teorin 
som den generar ska vara baserad på data från verkligheten (Gustavsson, 1998). Skapare av teorin och 
metoden är Glaser och Strauss (1967) och mer samtida metodlitteratur uppmärksammar att metoden 
och teorins syften var att skapa ett bättre systematiskt tillvägagångssätt med anledning av att de flesta 
dåtida studier tog sin utgångspunkt i tidigare teorier (se Gustavsson, 1998). Underförstått togs tidigare 
teorier för givna vilket inte skapade utrymme för ny verklighetsbaserad kunskap. Grundprinciper vid 
grundad teori är att det bör finnas en teoretisk öppenhet och en möjlighet att konceptualisera samt 
formulera kategorier. 
 
Öppenheten innebär i förekommande studies fall att teorin väljs efter verkligheten och inte vice versa. 
Teorin och metoden ställer också krav på oskuldsfullhet samt låg grad av förförståelse på forskare som 
är beredda att pröva metodiken (Gustavsson, 1998). Jensen (1995) m.fl. har till exempel tagit upp 
risken med att förutfattade meningar kan påverka undersökningar negativt av den anledningen att 

                                                      
35 Den interaktiva kunskapsutvecklingen bestod av att möten intierades mellan processamordnarna för RTP 
(Regionförbundet Sörmland) samt RTP:s ”skapare” (Länsstyrelsen i Södermanlands län) samt forskarstudenten 
(här författaren till denna avhandling). Vi valde att benämna våra träffar ”forskar/praktikermöten”. 
36 Enligt Lockes (1689) definition innefattar tabula rasa ett oskrivet blad som färgas av sina sinnesintryck 
genom att se på sin omgivning. Enligt Locke föds alla barn som oskrivna blad. I forskningssammanhang ses 
detta som en tvivelaktig metod då våra sinnen kan spela oss spratt. Empiriska erfarenheter måste därför prövas 
om de skall fungera ur ett forskningsperspektiv. Poängen är att lyfta fram okunnigheten till det som ska studeras. 
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forskaren får en inkorrekt bild av verkligheten (Jensen, 1995). Oskuldsfull ses som ett idealtillstånd då 
alla forskare har någon slags förförståelse. Frågan kan dock ställas hur forskaren kan bortse från den 
egna föreställningsvärlden? Ett sätt kan vara att öppet redovisa förförståelsen och kodning av data för 
att visa var man som forskare befinner sig teoretiskt, men även attitydmässigt. Något som också 
påtalas är att inte anta respondenters värderingar utan enbart förhålla sig till det undersökta fenomenet 
(Strauss & Corbin, 1998). 
 
Grundad teori kännetecknas av en öppenhet för den kontext man lever i utan att ta fasta på förutfattade 
meningar och föreställningar. Teoretiska idéer växer fram eftersom materialet kontinuerligt analyseras. 
Det kan påverka både det fortsatta urvalet av respondenter samt insamlandet av data (Gustavsson, 
1998). Öppenheten antyder även att grundad teori har en tillåtande syn på vetenskapliga metoder, 
vilket också poängteras av skaparna själva (Glaser & Strauss, 1968). Metoden lämpar sig väl för 
analys av både kvalitativ och kvantitativ data, men emellertid inte för att skapa kvantifierad data då 
metoden använder sig av semantiska representationer (Gustavsson, 1998). Rent praktiskt söker den 
grundad teoretiska forskaren kärnkategorier ur empirin. Med kärnkategorier menas olika huvudteman 
som framkommer under t.ex. de intervjuer som genomförts i föreliggande studie. Enligt Gustavsson 
(1998) bör forskaren medvetet söka efter en kärnkategori när kodningen startas. Det handlar även om 
att beskriva flera kategorier och därigenom visa upp en disparat verklighet. 
 
Figur 3: Grundad teoretiskt angreppssätt (Källa: Holme & Solvang, 1997, s. 58) 

 
 
Figuren visar att empirin banar vägen för ny kunskap. Utifrån figuren hämtas teori för att sätta empirin 
i relation till sin omvärld och därigenom även skapa reviderade teorier eller helt nya. Den helt nya 
eller reviderade teorin kan sedan prövas genom ytterligare en fördjupad studie. 
 
Grundad teori i relation till förliggande studie har ambitionen att ha grundad teori som förhållningssätt 
i studiens förberedande fas, där syftet var att finna en empirinära forskningsfråga. Metodteorins 
öppenhet har givit fria ”tyglar” vid användandet av kvalitativa verktyg. Kärnkategorier har sedan sökts 
och upptäckts i och med intervjumaterial från tolv regionala aktörer. (hur kärnkategorierna upptäcktes 
i studien kan ni läsa om i avsnittet Upptäckten av en fråga som följer på introduktionskapitlet) Vad 
som emellertid inte görs i studien och som är centralt inom grundad teori är att metoden avser leda till 
nya teorier via en växelverkan mellan teori samt empiri. Visserligen appliceras teori på materialet, 
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men inte med en medveten växelverkan. Samtidigt är inte ambitionen att skapa en ny helt ny teori. 
Snarare används teorier för att bättre belysa det induktivt framkomna empiriska resultatet och 
därigenom bidra till en fördjupad förståelse till det insamlade materialet. 
 

3.2.2 Några ord om deltagande observation 
Den regionala tillväxtprocessen har bestått av olika regionala möten. Närvaron vid dessa har 
tillsammans med inledande intervjuer varit av central betydelse för denna studies initiala fas. Till 
skillnad mot forskar-praktikermöten, vilka var en del av forskningsprocessens interaktiva ansats, 
skiljde sig författarens grad av aktivitet åt vid möten av annan karaktär. I huvudsak var graden av 
aktivitet relativt låg vid möten där det pågående forskningprojektet inte låg i fokus. Istället passar 
epitetet deltagande observation (Fangen, 2005) in. Fangen (2005) förklarar begreppet med att 
forskaren utför två former av handlingar på samma gång; interaktion med andra samtidigt som du 
iakttar vad de företar sig. Fältarbete, som denna metod medför, gör det möjligt att tillgodogöra sig 
kunskap genom förstahandserfarenheter eftersom verkligheten kommer närmare. Ett annat syfte med 
deltagande observation är att beskriva vad människor faktiskt säger och gör i omgivningar som inte 
struktureras av forskaren själv (Fangen, 2005). Data som hämtats från möten av ”deltagande 
observation” karaktär har främst tjänat som inspiration till formuleringen av forskningsfrågan, men 
också fungerat som ett utmärkt sätt att finna relevanta respondenter till studiens kvalitativa intervjuer 
under studiens första fas. Även fast studien inte har ett explicit uttalat intresse att följa själva 
tillväxtprocessens ”process” bidrar ändå mötesdeltagandet antagligen till en mer nyanserad bild över 
tillväxtaktörernas roller samt funktioner. Här kan då sägas att en kontextuell kunskap har inhämtats. I 
studien redovisas ibland inslag från processen som ”fältanteckningar” för att i den mån det är möjligt 
bidra till att levandegöra forskarens upplevelser. Inslag och erfarenheter från möten med deltagande 
observation som karaktär återfinns främst i avsnittet RTP: En arena för entreprenören? 
 

3.3 Den berättande analysen 

 
Empiriska fakta är meningslösa i sig själv – först när de sätts i en förklaringsmodell får de 

mening (Skott, 2004).  
 
Följande avsnitt är tänkt att kasta ljus över samt beskriva vald förklaringsmodell, dvs. hur insamlingen 
av empiri skett, men också på vilket sätt det empiriska materialet behandlats. Då berättelser från 
respondenter och regionala texter blivit en central del av studien, har därför den narrativa analysen 
blivit en inspirationskälla speciellt i studiens andra fas. Detta avsnitt tar sin utgångspunkt i både den 
initiala fasen där forskningsfrågan söktes och hittades och den fas som besvarade densamma. 
Emellertid var den narrativa analysen inte aktuell vid den initiala fasen. Studiens inspiration av 
grundad teoretiskt angreppsätt vid analys av intervjuer beskrivs dock tidigare i denna publikation (se 
t.ex. Upptäckten av en fråga samt Grundad teori – inspiration till en forskningsfråga) 
 

3.3.1 Berättelsernas insamlingstekniker 
Czarniawska (2004) menar att berättelser från empirin kan framkomma genom tre särskilda tekniker; 
från ett spontant berättande, via strukturerade intervjuer och att forskaren genom sin reflexiva bild av 
ett skeende får reaktioner från t.ex. entreprenörer. I tabellen nedan sker en uppdelning utifrån 
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Czarniwska´s (2004) tekniker vad gäller; en induktiv strävan efter en pragmatisk inriktad 
forskningfråga samt tekniken att pröva forskningsfrågan. 
 
Tabell 4: Berättelsers olika insamlingstekniker 
Berättelsers olika 
insamlingstekniker 
(Czarniawska, 2004) 

Att hitta en forskningsfråga (fas 1) Att besvara en forskningsfråga (fas 2) 

Spontant berättande Närvaro vid regionalt sammansatta möten för att 
diskutera regional utveckling och tillväxt. T.ex. 
Partnerskapsmöten, Tillväxtforum m.m. 
Fältanteckningar har förts.  

Spontant så till vida att respondenterna 
(entreprenörerna) inte upplevde intervjun alltför 
stel och därför kunde slappna av. Förberedde dem 
på att det mer handlade om ett samtal snarare än en 
intervju.  

Intervju som 
berättande  

Intervjuer med offentliga näringslivstjänstemän för 
RTP, privata och offentliga näringslivsrepresentanter 
(företagens vänner), samt ledande kommunpolitiker 
med ansvar över regionala frågor. Temabaserade delvis 
ostrukturerade intervjuer med fokus på respondenternas 
bilder av samt förväntningar av RTP, men också 
attityder om den pågående regionala tillväxtprocessen i 
kölvattnet av RTP.  

Intervju med elva entreprenörer i solo-, mikro- 
samt småföretag för att tillgodogöra sig deras bild 
över vad som är tillväxt för dem samt deras 
orsaksförklaring av tillväxt. Öppna delvis 
ostrukturerade intervjuer stimulerade dem att 
berätta fritt utifrån en uppritad tillväxtprofil, vilka 
de själva praktisk fick visualisera innan deras 
förklaringar och berättande tog fart.  

Det reflexiva samtalet Genom projektet ”Interaktiv kunskapsutveckling” har 
tillfälle givits att ställa upp teser och intresseområde 
och därigenom fått direkt feedback från regionala 
offentliga näringslivsaktörer genom forskarpraktiker 
möten.  

I intervjusituationen speglades respondenterna av 
forskaren för att klargöra om intervjuaren hade 
tolkat deras utsaga rätt. Detta ledde till en mer 
reflekterande diskussion.  

Annat berättande 
material än muntligt 

 Insamling som skriftligt material, dvs. RTP 
dokumentation, minnesanteckningar från möten, 
nyhetsutskick. Delar används som 
bakgrunduppgifter och andra delar används som 
text som ger upphov till en jämförande analys 
mellan solo-, mikro- samt småföretag 
tillväxtperspektiv och den regionala 
tillväxtstrategin (RTP). 

 
Studiens kvalitativa angreppsätt kan inhysas och belysas under Czarniawskas (2004) 
inhämtningsmodell för att synliggöra undersökningens empiriska insamling. Denna bild är inte hela 
sanningen utan snarare ett sätt att överskådligt visa hur empirin inhämtats och hur berättelser från 
empirin kan åskådliggöras. 
 

3.3.2 Behandling av materialet 
Den narrativa traditionen bygger på tolkning av språk för att få en utökad förståelse (Skott, 2004), 
vilket kopplar traditionen till den hermeneutiska skolbildningen. All forskning som analyserar 
berättelser kan tituleras narrativ (Lieblich, Tuval-Mashicah, & Zilber, 1998). När man kommer fram 
till behandling av det berättade menar Czarniawska (2004) att det finns olika steg som kan bidra till 
att undersöka berättelserna. Transkribering av texter genom att lyfta fram citat eller genom textanalys, 
skriva om till en egen berättelse samt dekonstruera en text. I detta fall har transkribering av samtliga 
genomförda intervjuer gjorts, vilket har inneburit att i det andra kapitlet (Upptäckten av en fråga) lyfts 
fram citat från en induktiv resa för att beskriva olika aktörers bilder och förväntan på RTP samt attityd 
på den pågående processen inom RTP. I den andra delen som mer belyser solo-, mikro- samt 
småföretagares bild av sin tillväxt har däremot en textanalys gjorts, där berättelser skrivits fram med 
utgångspunkt från mina intervjuer. En textanalys olika faser kan beskrivas i sex olika steg enligt Kvale 
(1997, ss. 171-172). 
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Tabell 5: Textanalysens faser (Källa: Kvale, 1997) 
 
Textanalysens Faser Att hitta en forskningsfråga (fas 1) Att besvara en forskningfråga (fas 2) 
Den intervjuade beskriver 
spontant sin livsvärld och 
handlingar under 
intervjun.  

Respondenterna resonerar fritt under respektive 
teman, Bild, Förväntan samt attityd om den 
pågående processen 

Respondenterna resonerar fritt kring 
intervjuguiden, vilken fritt ber dem resonera 
kring egna tillväxtdefinitioner samt deras 
upplevda orsaksförklaring av tillväxten.  

Intervjupersonen 
upptäcker innebörder och 
nya förhållanden 

Detta är svårt att svara på, men reflektioner från 
respondenterna ger med stor sannolik en sådan 
effekt.  

Detta är svårt att svara på, men reflektioner från 
respondenterna ger med stor sannolik en sådan 
effekt. 

Intervjuaren koncentrerar 
och tolkar mening under 
intervjun 

Följdfrågor ställs då förtydliganden behövs. 
Forskaren speglar kontinuerligt respondenten genom 
att återge vad som sagts och söker på så viss 
verifiering av tolkning.  

Följdfrågor ställs dåförtydliganden behövs. 
Forskaren speglar kontinuerligt respondenten 
genom att återge vad som sagts och söker på så 
viss verifiering av tolkning.  

Den utskrivna intervjun 
tolkas av intervjuaren 
genom strukturering, 
klarläggning och 
analysarbete 

Intervjuerna är transkriberade varvid centrala delar 
(citat) som återgavs under respektive teman valdes 
ut. 

Intervjuerna är transkriberade där det anges; 
pauser, tvekan samt emfas i respondenternas 
berättelser. Dessa nyckelord används bl.a. för att 
bedöma berättelsens trovärdighet avseende om 
det är fakta eller attityd som respondenten 
uttrycker  

Uppföljning sker med ny 
intervju 

Nej Nej 
  

Handling 
 

Med handling avser Kvale att respondenten 
förändrar sitt beteende i efterdyningarna av intervjun 
och att man därigenom även kan påskina en 
förändring. Här finns inte ett sådant syfte, snarare är 
förhoppningen att respondenterna reflekterar kring 
frågor vid intervjutillfället samt denna publikation 
och att detta sedan resulterar i nya handlingar. Dock 
återkommer vi till detta när studiens bidrag ska 
diskutera trovärdighetsprinciper i slutkapitlets 
avslutande avsnitt. 

Se spalten till vänster.  

 
I ovanstående tabell gjordes den första analysen direkt vid transkriberingen av intervjumaterialet, där 
angavs; pauser, tvekan samt emfas i respondenternas berättelser. Den modell som Lieblich m.fl. 
(1998) använder sig av för att analysera berättelser tar sin utgångspunkt i berättelsens form, innehåll 
samt helhet och kategori. Polkinghorn (1998, hämtad från Skott, 2004) ser berättelsen som ett slags 
schema som organiserar händelser och mänskligt agerande till helheter. Burke (1945, hämtad från 
Skott, 2004) föreslår att fem dimensioner bör granskas; akten, scenen, vem, hur och varför. Genom att 
ta reda på vad som hänt och under vilka förhållanden och vem/vilka som agerade på ett visst sätt och 
vad detta berodde på, kan motivet till berättelsen framkomma och tydliggöra respondenternas diskurs 
menar Burke. 
 
Utifrån berättelsen ger Ricoeur (1977, 1981, 1988, hämtad från Skott, 2004) praktiska råd hur en 
intervjutext praktiskt bör tolkas och analyseras. För att erhålla distans (vilket även grundad teori 
förespråkar samt det kritiska perspektivet) kan textens struktur undersökas vad gäller tempus, 
pronomen, verbfraser samt negationer. Texten bör kontinuerligt läsas och ett aktivt reflekterande bör 
ställa texten i ny dager. Slutligen reflekteras strukturanalysen i relation med egna reflektioner av 
innehållet och att en sammanfattad tolkning av texten sammanställs. Till sammanställningen läggs 
även förförståelsen samt den teori som blir relevant med utgångspunkt för vad som framkommer i 
berättelsen. 
 

A story describes a sequence of actions and experiences done or undergone by a certain number 
of people, whether real or imaginary. These people are presented either in situations that 
change or as reacting to such change. In turn, these changes reveal hidden aspects of the 
situation and the people involved, and engender a new predicament which calls for thought, 
actions, or both. This response to the new situation leads the story towards it’s conclusion 
(Ricoeur, 1984, s 150)  
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Tolkningen av Ricoeur’s citat är att berättelser består av sekvenser som inte helt är sammanhängande 
och tydliga för forskaren. Det gör att forskaren måste fylla i luckorna i berättelsen för att på det sättet 
göra berättelsen begriplig samt trovärdig. Denna syn anammar även Boje (2001) som förespråkar ett 
antenarrativt synsätt istället för den så kallade narrativa analysen. Boje (2001) uttrycker att de små 
berättelserna är kanske de som oftast förekommer snarare än berättelser med kronologisk och 
intrigerande substans. Det för tankarna in på att forskaren även kan skapa sin egen berättelse utifrån 
sekvenserna (Boje, 2001, Czarniawska 2004). 
 
Utifrån ovanstående text har textanalysen relaterat till studiens intervjuer med solo-, mikro- samt 
småföretag främst tagit hänsyn till Lieblich m.fl. (1998) modell avseende berättelsens innehåll och 
kategori. Med innehåll sker försök att syntetisera berättelserna genom att vissa upp vad de faktiskt 
säger relaterat till forskningfrågan. Det kan ses som en form av kategorisering samt tematisering. En 
bakgrundsbeskrivning introduceras i empirikapitlet riktat mot entreprenörernas berättelser. I 
beskrivningen finns en uppdelning av respondenterna i relation till vilken verksamhet som bedrivs. 
Beskrivningen finns med för att tydliggöra den disparata kontext av företag som besökts och studerats, 
och kan därför ses som ett sätt att blidka Lieblich (1998). Transkriberingen har visat att det är inte är 
självklart att alla dimensioner går att utläsa utifrån Burkes (1945). I studien görs dock ingen stor poäng 
av Burke. Snarare har Burkes tjänat som inspiration till samtalet med entreprenörerna. Från Ricoeur 
(1977, 1981, 1988, hämtad från Skott, 2004) hämtas inspiration främst vad gäller att de empiriska 
resultaten till slut ställs mot den egna förförståelsen samt befintlig teori för att skapa berättelser med 
mening. Bojes (2001) antenarrativa syn på berättelser är här lämplig då det kan vara svårt att utläsa 
heltäckande berättelser ur respektive intervju. Möjligheten att fylla i det som saknas och därigenom 
skapa en egen berättelse är inget som avses att åstadkomma, trots att man kan hävda att den 
bearbetning av intervjuerna som görs påverkas av egna tolkningar. Däremot kan den avslutade 
diskussionen ses som försök att fylla i eventuella luckor grundat i befintligt empiriskt material. 
 

3.3.3 Respondenters upplevelse och livsvärld 
Om analyser av regionala offentliga eller privata näringslivsföreträdare samt entreprenörers utsagor 
måste man även förstå deras livsvärld. Fenomenologi brukar tituleras läran om det som visar sig i 
människors medvetande, upplevelse samt uppfattningar (Stensmo, 2002). Det som uppvisar sig brukar 
i regel visa sig i tal eller skrift varför forskarens uppgift inom den fenomenologiska traditionen blir att 
studera dessa yttranden. Ricoeur (hämtat från Skott, 2004) samt Husserl (hämtad från Stensmo, 2002) 
nämner vikten av distans i narrativa analyser och benämner detta den fenomenologiska reduktionen. 
Rollen som forskare blir här att inte fokusera på den psykiska akten hos respondenterna utan snarare 
fokusera på aktens innehåll. Med psykiska akt menas i detta fall respondentens totala livsvärld. 
Emellertid, utan förståelse för respondentens livsvärld kan tolkning av det uttalade bli bristfällig och 
sakna en emotionell nivå. Material ska därför inte undanhållas som bygger på forskarens inställningen 
av den enskilda individ som uttalar sig. 
 

3.4 Urvalet av respondenter 

I följande avsnitt redovisas valet av respondenter för att dels upptäcka en forskningfråga, men också 
att besvara densamma.  
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3.4.1 Respondenter för att nå min undran 
En induktiv inställning till det regionala tillväxtprogrammet, bestod av att delta på arenan med 
offentliga och privata näringslivsrepresentanter dvs. partnerskapen inom ramen för RTP. Deltagandet 
vid dessa arenor gav inspiration till att intervjua olika slags aktörer med disparata roller kring RTP. I 
första hand var processamordnare i respektive partnerskap intressanta att intervjua av flera skäl. De 
kunde ge en inblick i respektive insatsområdes innehåll samt delge hur processen var tänkt att bedrivas 
i just deras partnerskap. Fyra olika processamordnare bokades därför in för ett så kallat 
informantsamtal37. Samtidigt som dessa processamordnare gav sina bilder, förväntningar och 
kommentarer om den pågående processen inom RTP upplevdes i detta skede att den egna bilden på 
RTP enbart skulle färgas av de tjänstemän som var satta att driva processen inom de olika 
partnerskapen. För att vidga synen på RTP behövdes fler perspektiv från olika nivåer inom RTP för att 
klargöra olika förhållningssätt. Utifrån detta perspektiv blev kommunala företrädare från sörmländska 
kommuner intressanta att samtala med. Fyra ledande politiker från olika sörmländska kommuner 
kontaktades för att genom deras ögon få deras bild, förväntan samt kommentar om den pågående 
processen. Dessa kommunpolitiker satt samtliga i Regionförbundet Sörmlands styrelse och har 
därigenom haft mandat att påverka RTP som dokument och process. Nu började bilden över vad RTP 
egentligen var växa fram, men fortfarande fanns inte partnerskapsdeltagarna med i processen. Till 
skillnad från aktörer från politiken och tjänstemannanivå var deltagande aktörer i partnerskapen 
frivilligt knutna till respektive partnerskap. För att ytterligare ge en bild över RTP som dokument och 
process och även måhända finna polariserande bilder blev regionala näringslivsföreträdare intressanta. 
Två av dessa organisationer kontaktades för att få ytterligare en dimension och syn på dokument och 
process. Öppna intervjuer genomfördes med regionansvariga vid de regionala 
näringslivsorganisationerna. Teman var dock likartade där frågor om deras bilder, förväntningar och 
attityder om processen låg i förgrunden. 
 

3.4.2 Respondenter för att pröva min undran 
Urvalet av solo-, mikro- samt småföretag för att pröva min undran startade i mitten av maj 2006. En 
idé gick ut på att involvera företag som på olika sätt ingick i något av det regionala 
tillväxtprogrammets insatsområden. Inom ramen för partnerskapet och insatsområdet 
Innovationssystem och Kluster fanns tydligast olika typer av företag representerade. Här antogs att en 
ökad förståelse kunde uppnås av att solo-, mikro- samt småföretagarna inom ramen för det regionala 
tillväxtprogrammet skulle uttrycka sin historiska tillväxt då dessa själva valt att ingå i kluster som 
strävade efter utveckling och tillväxt genom samverkansfördelar. Därför kontaktades en av de då två 
dåvarande samordnarna för det funktionella partnerskapet innovationssystem och kluster i syfte att 
diskutera vilka kluster som på olika sätt var lämpliga för denna undersökning. Tre olika kluster 
diskuterades flitigast; Robotdalen, Ideaplant samt Hälsosam. Av diskussionen framkom att dessa tre 
kluster skiljde sig på flera sätt från varandra och därför också kunde erbjuda ett diversifierat utbud av 
företag. Företag relaterat till Robotdalen var främst småföretag38 inom verkstadsindustrin och var 
producerande till sin karaktär. Ideaplant och Hälsosam bestod mestadels av solo-, samt mikroföretag39 
med tjänsteutbud, med skillnaden att företagen inom Ideaplant mer använde sig av tekniska lösningar i 

                                                      
37 Informantsamtal i bemärkelsen att ge information som skulle kunna leda fram till en undran och 
forskningsfråga. 
38 Med småföretag avses företag med 10-50 personer anställda i sin verksamhet. 
39 Med mikroföretag avses här företag mellan 2 och 9 anställda. Med soloföretag avses ensamföretagare, dvs. 
utan någon ytterligare anställd. 
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sina tjänsteutövningar (webbapplikationer m.m.) så höll företagen inom Hälsosam på med mjukare 
tjänster inriktad mot kunder med behov av hälso- och friskvård. Klustren skiljde sig åt då de inte varit 
verksamma lika länge. Ideaplant startade 2001 och Robotdalen 2003, medan de intervjuade företagen i 
Hälsosam precis hade startat sitt kluster (våren 2006). En tydlig skillnad mellan de företag som 
intervjuats var att entreprenörerna40 i Robotdalen samt Ideaplant samtliga var män samtidigt som 
samtliga intervjuade entreprenörer i klustret Hälsosam var kvinnor. I och med detta kan även studien 
sägas ha ett visst genusperspektiv. Studien tar i huvudsak inte upp ett genusperspektiv utan snarare ett 
branschperspektiv då de olika respondenterna befinner sig i skilda typer av verksamheter. För att 
sedan hitta respondenter i klustren ansåg samordnaren för det funktionella partnerskapet, 
Innovationssystem och kluster, att respektive klustermotor skulle kontaktas, dvs. den person som 
enligt bl.a. NUTEK kan sägas vara samordnare eller kommunikatör för den klustergruppering som 
skapats. Tre namn på klustermotorer gavs. Dessa kontaktades med en önskan om att träffa dem under 
juni månad 2006. Underlaget som gavs till dem var att studien sökte tre till fyra företag i respektive 
klustrer, företag, som hade haft verksamhet i minst tre år och en historia att berätta. Tanken var att 
nystartade företag skulle vara färgade av sin uppstart och då ej heller ha en historia att berätta. I detta 
skede ansågs att tre års historik var ett minimum. En annan tanke var att företagets verksamhet skulle 
vara placerad i Sörmland och därigenom ha sin högsta ledning i regionen. Tanken med detta var att 
företagets beslutande organ skulle vara direkt knuten till den region som hade som uppdrag att se till 
de regionala företagens tillväxtbehov. Företag belägna utanför Sörmlands geografiska gränser blev 
därför exkluderade i studien. Utifrån dessa informantsamtal erhölls tolv förslag på företag, fyra från 
respektive klustergruppering. Följande missivbrev skickades ut till de föreslagna innan utgången av 
juni månad 2006. 
 

Hej XX! 
Mitt namn är Peter Selegård och jag är doktorand vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Jag har 
fått företagets och ditt namn från XX som är ansvarig samordnare för den Sörmländska delen av 
Robotdalen/Hälsosam/Ideaplant. Jag är intresserad av intervjua dig i samband med den forskning 
som just nu bedrivs vid Mälardalens högskola. Forskningen går ut på att bl.a. se över företags 
tillväxt- samt utvecklingshistorik och därigenom kartlägga tillväxtmönster. Utifrån vad som 
framkommer kommer den nya kunskapen spridas till politiska beslutsfattare och tjänstemän samt 
företagsfrämjare med företagsutveckling som arbetsområde. Resultatet kommer även komma 
näringslivet till del i form av en kortfattad rapport. En doktorsavhandling kommer läggas fram i 
slutet på 2009. Ett tiotal företag i Södermanlands län kommer att intervjuas där samtliga är 
småföretag med skilda inriktningar vad gäller bransch. Det finns åtskilliga undersökningar som 
belyser småföretagarens vardag. Dock saknas djupare studier kring småföretagare regionalt samt 
lokalt med Södermanland som utgångspunkt. Jag skulle bli mycket tacksam och glad om du vill ställa 
upp. Dels för att utveckla ämnesområdet inom akademin, men också för att bidra till ökad förståelse 
hos företagsfrämjande aktörer. Självklart utlovas anonymitet gentemot tredje part (läsare av 
slutprodukt) samt konfidentialitet. Beräknad tidsåtgång för din insats uppskattas ta c:a två timmar 
(max). Intervjun kommer att spelas in på band. Du kommer bli uppringd för att där ta ställning till 
om du vill ställa upp. Vi tar då upp när det passar dig bäst att ställa upp. Intervjuerna kommer ske 
under augusti samt september 2006. Med vänliga hälsningar, Peter Selegård (+ mina 

kontaktuppgifter) (Författarens missivbrev, sommaren 2006) 

 
  

                                                      
40 Med entreprenörer avses här den individ som ansvarar för driften av solo-, mikro- samt småföretaget som 
valts.  
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Företagen kontaktades i början av augusti 2006 då det var tydligt att under sommarmånaden juli var 
nåbarheten svår på grund av semestertider. Tio företag av tolv valde att tacka ja till att bli intervjuade 
enligt ovanstående premisser. Det företag från robotdalen som tackade nej, åsyftade tidsbrist som 
avgörande orsak till att de valde att tacka nej till erbjudandet. Den andra företaget som nekade till 
inbjudan kom från Hälsosam och angav privata skäl som anledning. Det innebar att fyra företag från 
Ideaplant, tre från Hälsosam samt tre från Robotdalen hade accepterat inbjudan. I detta skede 
kompletterades inte med ytterligare företag från Robotdalen. Idén var att först avvakta resultatet från 
intervjuerna för att klargöra om informationsmättnad eller inte infunnit sig. Däremot kontaktades 
istället en ytterligare företagare med beröringspunkter till klustret Hälsosam. Under deltagande i olika 
regionala möten som kretsat kring regional tillväxt hade kontakt tagits med en entreprenör som till viss 
del hade klusteridén som sin affärsidé. Entreprenören hade dessutom ett hälsoperspektiv i sin 
affärsidé. Därför valdes denna entreprenör ut (som tackade ja till att medverka). I studien presenteras 
inte entreprenören som en del av något kluster utan beskrivs istället som fristående aktör och i text 
företag E. Tanken med att även intervjua det företaget var dels att det var intressant med ett privat 
skapat kluster, dels att se hur företaget tacklade frågor kring sin egen tillväxt samt tillväxthistorik. Hur 
resonerar ett privat kluster om samhällets roll och betydelse för verksamheten? Emellertid finns en 
medvetenhet om det fristående klustrets begränsningar kopplat till studiens trovärdighet. En svala gör 
inte en sommar41. När resultatet av intervjuerna visade upp tillräckligt diversifierade svar bidrog detta 
till ett val att inte intervjua fler företag i denna studie. Det vill säga när diversifieringen upphörde 
antogs att en informationsmättnad hade innfunnit sig. Eftersom syftet inte varit att bidra till att 
generalisera över framkomna bilder sågs inte graden av variationsrikedom som något negativt. När 
variationsrikedomen dog ut, fanns det heller inget intresse att söka efter fler respondenter i de olika 
klustren. 
 

3.4.3 Empiriska avstamp och den iterativa analysen 
I de två empiriska kapitlen får vi läsa om regionala tillväxtstrategier samt hur entreprenörer beskriver 
och förklarar sina företags upplevda tillväxt. Utgångspunkten var att bibehålla respektive kapitel fritt 
från analys och diskussion samt teori. Emellertid visade det sig att detta förhållningssätt blev svårt. I 
kapitlet som beskriver entreprenörernas perspektiv gjordes först en beskrivning av olika entreprenörers 
definitioner av tillväxt innan vi gick in på entreprenörernas upplevda orsaksförklaringar av hur tillväxt 
skapats och hur tillväxten avstannat och minskat42. Berättelseformen som används innebär ett 
formulerande av antaganden från forskarens sida för att få berättelserna att uppvisa sammanhang 
(Boje, 2001). Därmed sker en första analys och tolkning av materialet vid formuleringen av 
berättelsen. För att tydliggöra tillvägagångsättet av analysen av intervjuerna presenterades även en 
tolkningsmatris i anslutning till berättelserna. Detta kan därför ses som studiens inledande induktiva 
analys av empiriskt material. Empirikapitlen kan sammanfattningvis innehålla analyspoänger som 
även skulle kunna tillhöra ett efterföljande analyskapitel. Då studien har ett induktivt förhållningssätt 
är det ändå rimligt att materialet succesivt växer fram genom en kontinuerlig analys av materialet. Att 
kunskap sker i en iterativ process där tolkning av materialet ständigt återkommer.  

                                                      
41 Det visade sig även vid analysen av det aktuella företaget att den till stora delar berörde likartade upplevelser 
som andra företag inom hennes bransch. Jag har då delvis inkluderat henne som en del av klustrets Hälsosam´s 
resultat. Har emellertid lyft fram vad de olika företagen berör för att det ska vara tydligt varifrån informationen 
hämtas.  
42 Här lämnas även entreprenörernas syn på samt attityder av samhällsaktörer utan att analyseras utifrån teoretisk 
analysmodell. Denna del sparas till det avslutande kapitlet där resonemang kring privat-offentliga samarbetet i en 
regional partnerskapskontext. 
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3.5 Analysmodellernas val och framväxt 
Under resans gång har det induktiva ställningstagandet varit i fokus. Det bidrog till att det teoretiska 
bidraget blev sekundärt och till viss del ointressant att bearbeta innan induktiva tolkningar av empirin 
genomförts. Ju längre tid som processen med egna tolkningar fördes, desto tydligare blev det att en 
modell behövde utvecklas för att kunna sätta fokus på både ett regionalt tillväxtprogram, men även 
entreprenörers bilder av tillväxt. Här återgick studien till avhandlingens övergripande forskningsfråga 
samt delfrågorna. Huvudfrågan indikerade att intresset bestod i att tydliggöra skillnader i syn på 
tillväxtbegreppet mellan ett regionalt tillväxtprogram och entreprenörer från en solo-, mikro-, samt 
småföretagarkontext. I studiens inledande analys tolkades både programtext och småföretagares 
berättelser mer naket dvs. utan påverkan från teori, emellertid är nakenheten diskuterbar eftersom alla 
forskare tolkar utifrån en tidigare förförståelse och referensram. Stödfrågorna hade ett större behov av 
teoretisk stöd än själva huvudfrågan. 
 

3.5.1 Den penroseiska och den regionala analysmodellen 
Stöd- och delfrågorna A (Vilka antaganden om tillväxt finns i ett regionalt tillväxtprogram och hos 
entreprenörer?) och B (Vilka orsaksförklaringar eller intentioner för att nå tillväxt finns dels i ett 
regionalt tillväxtprogram dels i entreprenörers berättelser om tillväxt?) behandlar vilka antaganden 
som tillväxtprogrammet och entreprenörerna har om tillväxtens natur. Stödfrågan (A) implikerar att 
det empiriska resultatet vilar på delvis teoretiska antaganden. Efter den första induktiva analysen 
upplevdes att ett teoriavsnitt som behandlade olika tillväxtantaganden på den regionala arenan kunde 
utvecklas. Därigenom beskrevs tre klassiska tillväxtperspektiv; neoklassisk, keyniansk samt ett 
neoösterrikiskt perspektiv. Eftersom det dessutom verkade som att tillväxt i en regional kontext 
behandlade olika former av samverkansstrategier valdes dessutom att införliva begrepp som hade 
direkt bäring till regionala utvecklingsprocesser sett till tillväxtprogrammets utformning och innehåll; 
innovationssystem, kluster, industriella distrikt, partnerskap samt det sociala kapitalets betydelse. En 
indelning av regionala strategier kunde även delas upp i antingen interna samt externa strategier 
beroende på vilket fokus som strategierna för tillväxt hade. Teorierna eller perspektiven kan enligt mitt 
sätt att se tydligare beskriva regionala tillväxtprogrammets antaganden och benämns här som den 
regionala analysmodellen. 
 
För att besvara vilka antaganden som entreprenörer från en solo-, mikro-, samt småföretagarkontext 
hade om tillväxtbegreppet kopplades detta till de berättelser som utformades. Emellertid för att få stöd 
i litteraturen kring vilka antaganden om tillväxt som var relevanta krävdes att finna relevant teori som 
belyste mindre företags utveckling och tillväxtprocesser. Litteratur inom tillväxtdiskursen var tämligen 
diger. Studier inom ramen för innovationsämnet var ett försök att försöka förstå varför vissa 
småföretag lyckades med innovationer och andra inte. För att få djup och direkt förståelse över de 
aktuella företagens antaganden om och orsaksförklaringar av tillväxt söktes litteratur som låg väldigt 
nära företagens verklighet. Med det perspektivet hittades Penrose (1995) som en föregångare i den 
tillväxtteoretiska diskursen vad gäller ett företagsperspektiv. Penrose (1995) närgångna intresse till 
vad som händer i företagets inre när tillväxt pågår och skapas blev relevant. Penrose diskuterar i 
huvudsak företagets egna interna processer. En av hennes poänger är att långsiktig tillväxt enbart kan 
ske på grundval av interna funktioner i förtaget utan att för den delen förminska utomstående 
funktioners betydelse. Penrose syn överenstämmer väl med resultatet av studiens 
entreprenörskapsberättelser (se empirikapitlet). Två senare svenska studier (Davidsson, 1989 & 
Wiklund, 1998) kan sägas förstärka samt delvis komplettera bilden som ges av tillväxt utifrån ett 
penroistiskt perspektiv. Penrose perspektiv har skapat den penroseiska analysmodellen som främst 



 
 
 
koncentrerar sig på att fokusera på företagets inre möjligheter att växa. Modellen syft
synliggöra managementförmågan, men även den entreprenöriella förmågan.
 
Om den regionala analysmodellen bidrar med att förstå ett regionalt tillväxtprogram och den 
penroseiska analysmodellen för att förstå solo
redan här föreligger ett resultat som pekar på en avgörande skiljelinje mellan tillväxtprogram och 
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intentionen kan få på företagets interna funktioner.
 
För att tydligöra hur analysmodellerna används i studien se följande figur.
 
Figur 4: Teoretiska analysmetoder i användning
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befrukta både den regionala bilden av tillväxt, m
 

3.5.2 [In]Kongruensmodellen
Avhandlingens modell och tillika resultat hämtar inspiration från ett psykologiskt vetenskapsområde. 
Humanistisk femenologi ses som ett vetenskapsområde som uttrycker att individens subjektiva 
observationer och antaganden har avgörande betydelse på dennes samspel med sin kontext 
1985). Rogers, skapare av vetenskapsområdet introducerade ett klientcentrerat perspektiv på 
behandling av individer med psykologisk problematik för att på det sättet få en större förståel
individens uppfattning av sin livsvärld. Enligt teorin uttrycks att överlappningar mellan 
(föreställningar och värderingar som vi har om oss själva) och 
om egenskaper som man skulle vilja besitta) påver
överenstämmelse beskrivs av Rogers som ett tillstånd hos en väl fungerande individ där 
överlappningar mellan självt och 
en större avvikelse kan vara tecken på en bristande pyskologisk anpassning
inkongruent tillstånd är härmed inte ett tillstånd att sträva efter enligt humanistiskt femenologi. 
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koncentrerar sig på att fokusera på företagets inre möjligheter att växa. Modellen syft
synliggöra managementförmågan, men även den entreprenöriella förmågan. 

Om den regionala analysmodellen bidrar med att förstå ett regionalt tillväxtprogram och den 
penroseiska analysmodellen för att förstå solo-, mikro-, samt småföretagare bätt
redan här föreligger ett resultat som pekar på en avgörande skiljelinje mellan tillväxtprogram och 
företag dvs. att det till synes handlar om politik och ideologiska perspektiv utifrån ett regionalt 
perspektiv som till synes skiljer sig åt mot ett internt företagsperspektiv. Emellertid handlar det om att 
den penroseiska analysmodellen kan appliceras och användas även på regionala utvecklingsstrategier 
där resonemang om intentioner och syften med regionala strategier kan ställas mot den
intentionen kan få på företagets interna funktioner. 

För att tydligöra hur analysmodellerna används i studien se följande figur. 
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Modellen som Rogers använder för att diskutera individers välmående är inte innehållsmässigt43 
relevant för denna studie. Emellertid antyder modellen betydelsen av överensstämmelse mellan självet 
och idealsjälvet som viktigt för välmåendet. Översatt till denna studies intresse av att redovisa olika 
aktörers olika föreställningar om tillväxt har Rogers givit inspiration att söka överenstämmelse mellan 
ett regionalt tillväxtprogram och det lokala och regionala näringslivet via solo-, mikro- samt 
småföretagare för att belysa om innehållet från en regional nivå antingen är kongruent eller 
inkongruent. En hypotes är att ju kongruentare överlappning desto större förståelse finns det för det 
lokala och regionala näringslivet i en region. 
 
Figur 5: Den rogerianska inkongruensmodellen som exempel 
 

 
 
Utrymmet där ringarna överträder varandras revir ses här som den del där det finns kongruens mellan 
de olika aktörerna. I slutresultat redovisas de olika cirklarna med dels det innehåll som resultatet från 
de empiriska studier medfört samt inslag från valt teoretiskt perspektiv. Modellens enkelhet gör att den 
kan användas både på olika företagstyper (läs; soloföretag vs tillväxtprogram, mikroföretag vs 
tillväxtprogram etc.) men även diskutera tillväxtprogrammets relevans i relation till bransch (läs; 
kluster). Syftet med modellen är att lyfta fram disparata eller liknande tillväxtbilder. 
 

3.5.3 Studiens validitet och reliabilitet 
Nedan följer ett avsnitt kring validitet och reliabilitet i relation till studiens praktiska genomförande. 
En diskussion om validitet kring resultatets värde, relevans samt trovärdighet förs däremot i anslutning 
till slutkapitlets bidragsreflektion. 
 

3.5.3.1 Svårigheten att nå reliabilitet i en föränderlig kontext 
Forskning är en lärandeprocess och i förekommande fall är författaren, innan detta material publiceras 
och behandlas i ett högre seminarium, fortfarande en forskarstudent. Ur reliabilitetssynpunkt lyfts 
problematiken med att t.ex. intervjuer med en och samma respondent av två olika intervjuare kan ge 
två helt olika resultat eftersom respondenter kan ge olika bilder och föreställningar av sig själva (och i 
detta fall sin verksamhet) beroende på vem de har framför sig. Under intervjuprocessen som 
tidsmässigt sträckt sig från hösten 2004 till hösten 2006 har säkert även en utveckling skett av 
författarens intervjuteknik. Huruvida det skulle uppstått skillnader om en senior forskare med större 

                                                      
43 Det individuella psykiska välmående hos individer är inte i fokus. Snarare tankesättet att forma en modell som 
bygger på överlappningar, eller icke överlappningar är det väsentliga.  

Ett entreprenöriellt 
perspektiv?

Ett regionalt 
tillväxtprogram?
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och andra erfarenheter av intervjuteknik än vad som fanns i denna studie är svår att besvara. 
Författarens uppfattningen är att status säkert kan spela roll ur perspektivet att respondenten söker 
uppnå samma nivå som sin motpart och därigenom lyfta fram händelser och aktiviteter i ett sådant 
positivt ljus som möjligt. Sett till entreprenörskapsintervjuerna har det dock förvånats hur mycket data 
som utlämnats. Hur entreprenörerna beskriver sina vedermödor och hur de vid intervjutillfället 
ständigt verkat reflektera och komma fram med egna slutsatser under intervjutillfällets gång. En 
reflektion är att utlämnadet visar tecken på tillit och bekvämlighet vid intervjutillfället. Det handlar då 
inte enbart om intervjuarens erfarenhet av intervjuteknik, det handlar troligtvis om intervjuarens samt 
respondentens människosyn och om hans/hennes förmåga att socialisera med människor och visa 
faktiskt intresse för t.ex. entreprenörernas vardag. Fördelen med att vara forskarstudent är också att 
respondenterna upplever att de bidrar med något samtidigt som de får prata om det de allra helst vill – 
sin egen verksamhet. De upplever troligtvis att de inte hamnar i ett kunskapsunderläge som skulle 
kunna ske om en forskare med högre status skulle gjort motsvarande intervju. Med andra ord kan 
forskarstudenten troligtvis bidra till att samtalet blir mer öppet och spontant till sin karaktär än vad 
som annars skulle varit fallet. Om samtidigt tids- och rumaspekter läggs in i diskussionen är det inte 
säkert att resultatet skulle blivit detsamma även om samma intervjupersoner användes av samma 
intervjuare. Eftersom en lärande- och erfarenhetsprocess ständigt är i närvarande i alla individers liv är 
det troligt att erfarenheten förändras, vilket bidrar till andra t.ex. orsaksförklaringar av tillväxten. Med 
andra ord går det inte att återskapa exakt samma resultat även om förutsättningarna visuellt vore 
jämförligt. Dessutom bygger den nya regionalpolitiken på att det regionala tillväxtarbetet ska innehålla 
moment som regionalt lärande med fokus på att tillväxtprogram ständigt ska revideras med 
utgångspunkt av lärandet. Detta bidrar förstås till ett tillväxtprogram i ständig förändring och att 
reliabilitet samtidigt blir svår att uppnå. Reliabiliteten avser då liknande studiers förmåga att exakt 
uppnå snarlika resultat. Däremot går det att argumentera att reliabiliteten i studien är hög avseende 
möjligheten för andra forskare att reproducera studiens praktiska tillvägagångsätt. Tillvägagångsättet 
kan utläsas dels ur utifrån tidigare avsnitt i metodkapitlet, dels utifrån avhandlingens samtliga kapitel. 
Framförallt beskriver inledningskapitlet hur studien induktivt fann sin undran och forskningsfråga. 
Dialogen med empirin som avhandlingen bidrar med ger reliabilitet. Denna studies transparens lyser 
sedan igenom diskussionsavsnittet exemplifierat genom tydliga reflektioner och kopplingar till empiri 
och teori. Det viktigaste kvalitetskriteriet i denna avhandling är validiteten. Är t.ex. resultatet som 
framkommer i denna studie trovärdigt (Lincoln & Guba, 1985)? Kriterier för trovärdighet är 
intressanta och är något som fokuseras på via Kvale och Brinkmanns (2010) vilka likt Lindhult 
(2008b) poängterar validering som en väsentlig del av den totala forskningsprocessen. 
 

3.5.3.2 Valideringsstegen – ett sätt att belysa studiens trovärdighet 
Enligt Kvale och Brinkmann (2010) är den totala kunskapsproduktionen inom vetenskapliga 
kvalitativa studier föremål för valideringsdiskussion. Med andra ord torde den genomsyra hela 
forskningsprocessen. Valideringsarbetet inleds med tematisering vilket beskrivs som att den teoretiska 
utgångspunkten torde ge en logisk härledning till forskningens huvudsakliga undran och 
frågeställning. Denna studie utgår däremot inte från en teoretisk ansats. Induktivt har kärnkategorier 
upptäckts, vilka belyser ett pragmatiskt intresse inom det empiriska fältet. I en logisk bemärkelse har 
sedan antagandet gjorts att näringslivets medverkan eller icke medverkan i den pågående regionala 
tillväxtprocessen kunde få vissa följdverkningar, vilket studien sedan fokuserats kring. Att verifiera 
tolkningarna ur ett grundat teoretisk perspektiv kan då ses som en väsentlig del av teoribildningen 
(Ibid.). Ur valideringssynpunkt anses forskningfrågan vara pragmatisk verifierad då den dels fångats 
ur en praktik, men också erkänd av samma praktik som den härstammar ifrån. Den interaktiva 
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kunskapsprocessen som detta forskningsprojekt utgått ifrån, mellan regionala praktiker samt 
forskargruppen, har kontinuerligt mellan hösten 2004 till och med slutet av 2007 haft kvartalsvisa 
möten för att redovisa samt diskutera forskningsprojektets utveckling. Resultatet redovisades samtidigt 
för samma målgrupp i en avslutande träff i februari 2010. I utgångspunkt kring en diskussion om den 
pragmatiska valideringen går det därför att sägas att stöd fanns för den skapade forskningsfrågan. 
Emellertid fanns det variationer i det stöd som gavs av den regionala kontexten. I den avslutade 
frågerundan med de tolv regionala näringslivsaktörerna ställdes frågan vad just dessa aktörer tyckte 
jag skulle fokusera på att belysa i mitt kommande avhandlingsarbete. Tolv olika svar gavs. 
Kärnkategorierna hämtades istället huvudsakligen från de teman där respondenterna fritt resonerat 
kring vilka bilder och förväntningar som respondenter hade av tillväxtprogrammet samt den pågående 
processen. Kärnkategorierna ansågs samtidigt stärkas då myndigheten som hade huvudansvar för den 
regionala tillväxtprocessen, NUTEK, även intresserade sig för samma frågor (se t.ex. Keberg, 2005, 
Hillgren, 2006a, 2006b). 
 
I och med ovanstående resonemang anses studiens forskningsfråga vara väl förankrad i en regional 
kontext, vilket därigenom ger en pragmatisk validitet. Den pragmatiska validiteten bidrog till att ge 
forskningfrågan en legimitet och en relevant betydelse. 
 
Den andra validitetsaspekten är enligt Kvale och Brinkmann (2010) hur pass väl intervjufrågorna var 
formulerade och forskningsdesignens utformning. För att besvara forskningsfrågan skapades 
ytterligare en intervjuguide riktad mot en företagskontext. Under hösten 2005 gjordes två pilotstudier 
för att pröva enkäten och få idéer kring intervjuguidens utformning. Resultatet blev att respondenterna 
först (efter ett par avslappningfrågor) öppet fick beskriva vad tillväxt var i deras verksamhet. Därpå 
fick entreprenörerna visuellt dra linjer sin historiska tillväxthistorik i ett diagram (se bilaga iv - 
Tillväxtdiagram). Retroperspektivitet kan då här ses som en problematik, då de tre föregående årens 
tillväxt skulle belysas. Svaren som gavs är inte hur det faktiskt förhöll sig vid den aktuella tidpunkten, 
snarare hur respondenten de facto nu såg på hur det var då (Trost, 2010). Vissa detaljer glöms andra 
kan förvanskas. Här har dock viktiga milstolpar i respondentens vardag samt arbetsliv varit i fokus 
(sitt egna företags utveckling och tillväxt) vilket skapar goda förutsättningar att minnas mer korrekt 
samtidigt som detaljer framkallats aktivt genom forskarens följdfrågor kring respondenternas 
milstolpar. 
 
I övrigt krävs en transparens och en medvetenhet i den totala designen av studien samt en trovärdighet 
och logik i tolkningar av framkommet resultat. Inom hermeneutiken bör det finnas en motsägelsfri och 
inre logik för att en kvalitativ studie ska erhålla validitet. Likt valideringsvillkoren som anges bidrar 
denna studie till en god transparens i förmedlandet av både induktiva tolkningar, men också 
syntetiserade tolkningar av teori och empiri. Andra tolkningar är möjliga att göra inom ramen för 
denna studie. Skillnader kan dock bero på forskningsfokus, att det finns andra djup och dimensioner 
som denna studies författare inte kunnat eller intresserat sig för t.ex. En diskussion om studiens värde 
och trovärdighet i relation till dess resultat återkommer vi till i anslutning till slutkapitlets 
bidragsdiskussion. I nästa kapitel fortsätter resan för att besvara studiens frågor. Trots studiens 
induktiva ansats inleder vi nu, för läsvänlighetens skull, med en teoretisk referensram innehållande 
dels en regional analysmodell, dels framväxten av en penroseisk företagsteoretisk analysmodell av 
tillväxt. 
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4 En [teoretisk] referensram 
 

Den teoretiska ramen kan motverka varje benägenhet från forskarens sida att fastna i det 
empiriska materialets sammansatthet, översvämmas av observationer, intervjuutalanden och 
annat tillgängligt material som sällan lämpar sig för direkt eller enkel tolkning på basis av ett 

frigörande kunskapsintresse (Alvesson & Deetz, 2000, s. 203). 
 
Detta kapitels första huvudavsnitt tar upp litteratur som beskriver tankar och idéer vilka påverkat 
regionala utvecklingsprocesser generellt och vad som antas ligga bakom studiens empiriska bas, RTP. 
Avsnittet tar även upp olika typer av ekonomiska antaganden utifrån en nationell samt en regional nivå 
för att skapa en basförståelse över kommande empiriska resa. Avsnittet betecknas som den regionala 
analysmodellen. Det andra avsnittet avser att lyfta fram ett företagsperspektiv på tillväxt. Resultatet av 
avsnittet resulterar i den penroseiska analysmodellen. 
 

4.1 Antaganden om utveckling och tillväxt – en introduktion 

Generellt brukar strategier för att nå tillväxt och värdeskapande i ett land (här I-länder) lyfta fram 
produktivitetsförbättringar, höga löner samt lönearbetarnas kompetens och skicklighet som väsentliga 
strategier (Pike m.fl., 2008). Teoribildningen som I-länders val av tillväxtstrategier bygger på, 
redovisas i det här avsnittet vilket sedan används som utgångspunkt för den fortsatta studien. De 
redovisade teorierna kan därmed ses som en förförståelse i forskningsprojektet44. Följande avsnitt vill 
redovisa teoretiska antaganden utifrån vertikal nivå, från nationell nivå ner till en regional samt lokal 
nivå. Inledningsvis klargörs olika vetenskapsområden som teorierna hämtar sin inspiration och kraft 
ifrån. 
 

4.1.1 Ekonomi som vetenskapsområde 
 

Förståelse är en nödvändig förutsättning som saknas i ekonomens anstormning för att skapa 
ekonomisk tillväxt och förändring. Vi är fortfarande en bra bit ifrån att fullständigt förstå denna 
process. Och fram till dess kommer vi inte att ha någon större framgång i att medvetet försöka 
förbättra vår ekonomiska förmåga (North, 2006, s. 9). 

 
Citatet av North bidrar till en viss domedagsstämning över vad vi vet och vad vi kan påverka för att nå 
ekonomisk tillväxt. Med citatet som utgångspunkt inleds beskrivningen av ekonomiska 
vetenskapsområden. Ett utgångsläge är att ekonomi och den tillväxt som eftersträvas inte är ett exakt 
vetenskapsområde där allt går att förutsäga. 
 

4.1.1.1 Nationalekonomin 

Nationalekonomi är en vetenskap som tjänat som samlingsnamn för en mängd olika teoribildningar 
för att uppnå tillväxt. Namnet till trots är nationalekonomin inte enbart fokuserad på nationell tillväxt 

                                                      
44 Emellertid, som metodkapitlet redovisar, är det inte helt självklart att förförståelseprocessen helt följer 
avhandlingens kronologiska struktur. I realiteten fanns delar av denna kunskap innan forskningsfrågans tillkomst 
och andra delar tillkom efter. Fokus på läsvänlighet och röd tråd har då fått råda. I övrigt har dock ambitionen 
varit att försöka lägga mina bidrag i den följd som det inträffat. 
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utan kan istället ses som flera olika inriktningar och grenar. En inriktning är till exempel 
makroekonomi där ekonomin som helhet sätts i fokus och där produktionsfaktorer, arbetslöshet samt 
inflation sammankopplas. Inom den ”andra” grenen av nationalekonomi, mikroekonomi, studeras t.ex. 
enskilda beslutsfattare såväl på produktions- som konsumtionssidan. Ett annat område som ibland 
räknas som en tredje huvudavdelning är internationell ekonomi, vilket studerar handel och 
kapitalflöden mellan länder. Med andra ord är nationalekonomi ett vetenskapsområde som inte enbart 
fokuserar på den inhemska aggregerade nationella nivån utan tar även klivet utåt (internationell nivå) 
samt inåt på en nationell detaljnivå.(Siven, 2009). 
 

4.1.1.2 Företagsekonomin 
Om nu nationalekonomin är rotsystemet och stammen på det träd som beskriver ekonomisk tillväxt 
och Makro samt Mikroekonomi två löpande toppskott, tillhör företagsekonomi grenar och lövverk 
som är tätt förknippade med det mikroekonomiska toppskottet45. Företagsekonomi är ett 
samlingsnamn för studier av företag med syfte att höja kunskapsnivån om företags förutsättningar och 
villkor samt deras verksamheter (Danielsson, 2009). Sett till dess innehåll finns det flera förgreningar 
som detta vetenskapsområde tar hänsyn till. En gren är den externa och interna redovisningen i ett 
företag där kunskap om transaktioner och redovisningar till olika statliga institutioner läggs stor vikt 
vid. En annan förgrening intresserar sig för studier av varudistributionens struktur och kostnader. 
Konsekvensen av att företag ökar sin storlek ställer andra krav på ledning och organisering än vad 
varit fallet tidigare och bidrar därför till ett utökat studieområde vilket har befruktats med insikter från 
andra vetenskapsområden (t.ex. psykologi). Det expansiva företagandet har sedan ställt krav på 
företags planerings- och exploateringsförmåga vilket har lett fram till intresse för intäkts- samt 
kostnadsanalys och finansiering för fortsatt expandering. takt med expansion inom industrin 
kompletterades grenen som fokuserade på varudistribution till att tydligare lyfta fram marknadsföring 
som ett viktigt område inom företagsekonomin. Inriktningen utvecklade metoder som 
marknadsundersökningar samt marknads- och konkurrensanalys46. Konsekvenserna av de senaste 
megatrenderna IT och globalisering börjar nu på allvar intressera företagsekonomiska forskare, men 
även omvandlingen av näringslivet från produktion till tjänsteproduktion är ett intressant område att 
studera. (Danielsson, 2009). 
 

4.1.1.3 Entreprenörskap 
En gren som delvis tangerar företagsekonomi och som vissa forskare även menar går att applicera på 
nationalekonomisk teori är entreprenörskap som vetenskapsområde (Landström, 2000). 
Entreprenörskap anses som ett multidiciplinärt forskningsfält vilket till viss del ställer till problem för 
vad som är entreprenörskapsområdets egentliga innehåll. Till skillnad från företagsekonomi som riktar 
sitt fokus mot företaget som studiobjekt har området entreprenörskap mer riktat in sig på 
entreprenören som individ och som funktion. T.ex. anger Kirzner (1997) vad som kännetecknar en 
entreprenör; 
 

                                                      
45 Inom bekärningteknik för träd är detta termen för de huvudgrenar som fritt ska släppas upp och bilda 
huvudstammen (stammar) på ett ungt nyplanterat träd. 
46 Se t.ex. Philip Kotlers ”Marketing Management” (2000) diskussioner kring SWOT-analys samt Malhotra & 
Burks ”Marketing Research-An Applied Approach” (2000) resonemang om marknadsundersökningar som 
exempel på vad som fokuseras på idag i grundläggande studier på högskolenivå. 
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as active, creative and human rather than as passive, automatic and mechanical (Kirzner, 
1997, s. 35)  

 
I boken Entreprenörskapet rötter (2000) beskrivs skiljelinjen mellan olika definitioner på begreppet 
Entreprenörskap där entreprenören dels framställs som en mönsterbrytare och innovatör (se 
Schumpeter) dels som skapare av ny affärsverksamhet utan innovativa inslag som utnyttjar befintliga 
imperfektioner på marknaden (se Kirzner). 
 

Resultatet har blivit en i det närmaste ändlös diskussion kring entreprenörskapsdefinitionen 
(Landström, 2000, s. 56). 

 
Landström försöker ändock klaragöra bilden av vad entreprenörskapsforskningens egentliga kärna är 
genom att definiera dess innehåll som; 
 

…upptäckandet, organiseringen och exploateringen av möjligheter/…/det är såldes upptäckten, 
organiseringen och exploateringen av möjligheter, till skillnad från driften av existerande 
verksamheter, som är utmärkande för entreprenörskapsforskningen (Landström, 2000, s. 144) 

 
Landström utgår från Gartner m.fl. (1992) arbete som poängterar skillnaden mellan en förvaltande 
organisation och själva organiseringen av ny affärsverksamhet. Entreprenörskap som 
vetenskapsområde har ofta blandats ihop med småföretagsforskning, vilket enligt ovanstående syn inte 
bör sammanblandas med entreprenörskapforskning. Emellertid kan element av upptäckande, 
organisering och exploatering även finnas som inslag i befintliga organisationer vilket inte kan bortses 
ifrån. Lövverket i entreprenörskapsforskningens inneboende natur har sedan slutet av 1990-talet börjat 
visat intresse för samhällsentreprenörskap och socialt entreprenörskap. Inom den grenen behöver inte 
affärsverksamhet stå i fokus. Snarare kan verksamheter med andra mål och motiv studeras, dock 
genom en lins som liknar Landströms definition. Andra grenar koncentrerar sina insatser till att belysa 
entreprenörskapet som en kollektiv samt social process snarare än som en individuell process som mer 
ställer krav på den egna drivkraften och personligheten. 
 
Frågan är vilken teoribildning som går att utläsa utifrån en nationell nivå ner till en mer regional samt 
lokal nivå? 
 

4.1.2 Från ett nationellt till ett regionalt perspektiv 
Utifrån en svensk makroekonomisk politik som bedrivs på nationell nivå framträder till synes olika 
bilder av ekonomisk politik. Bilden, som kan sägas speglas av olika ideologier, kan antagligen förklara 
skillnaderna47. I följande avsnitt redogörs en neoklassisk teoribildning tillsammans med keyniansk och 
neoösterrikisk teoribildning. 
  

                                                      
47 Här avses inte att gå in i en diskussion kring dessa två ideologiska huvudspårs bärkraft utan enbart konstatera 
att det här finns skillnader avseende ekonomiska angreppsätt och försök görs här till att redovisa  bakomliggande 
antagandena av dessa angreppssätt.  
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4.1.2.1 Neoklassisk teoribildning 
 

Neoklassisk teori är friktionsfri, statisk och tar inte hänsyn till människors avsikter (North, 
2006, s. 103) 

 
Teoribildning för lokal och regional utveckling utgår inte sällan från ett neoklassiskt perspektiv där 
regional tillväxt bestämmer den regionala inkomsten och den ekonomiska och sociala välfärden (Borts 
& Stein, 1964, hämtat från Pike m.fl., 2008). Har regionala aktörer en neoklassisk utgångspunkt bidrar 
detta till att man ser regional utveckling och tillväxt som en långsiktig utjämning av inkomst per capita 
jämfört med kostnaden. Utifrån teorin finns det flera möjliga mätvärden för att konstatera tillväxt i en 
region. Output Growth, eller enligt min översättning Utgående Regional Tillväxt eller bruttoregional 
produkt, vilket innefattar i vilken utsträckning som en region attraherar nyckelfaktorerna 
produktionskapital och arbete (Armstrong & Taylor, 2000). Inom en neoklassisk teoribildning ligger 
ett intresse av att följa statiska mönster till skillnad från mer dynamiska processer. Utgångspunkten 
inom teorin är att ekonomisk jämvikt kommer råda på lång sikt mellan både länder samt regioner 
(Martin & Sunley, 1998). 
 

In the neo-classical theory, regional disparities are only ever temporary since spatial 
inequalities set in motion the self-correcting movements in prices, wages, capital and labour to 
underpin the eventual convergence of economic and social conditions between regions./…/ In 
theory, convergence in output growth between regions occurs and an equilibrium position is 
achieved (Pike m.fl., 2008, s. 65). 

 
Utgående regional tillväxt per arbetare är en mätpunkt på produktiviteten och avslöjar hur effektivt 
resurserna har blivit använda inom en regional ekonomi vilket ställs som jämförelse med andra 
regioner. Den utgående regionala tillväxten per capita relaterar tillväxten till befolkningen i en region 
för att få en uppfattning om det ekonomiska och sociala välståndet i en region. Om nu ovanstående var 
mätfaktorerna är dessa beroende av tre faktorer; Kapitalstorlek, Arbetskraft samt Teknologiska 
framsteg. 
 

• Kapitalstorlek – Beror på dels sparande i regionen, dels på investeringsmöjligheter bland 
regionens invånare. 

• Arbetskraft – Beror på den regionala lönebildningen i relation till andra regioner samt 
(möjlighet till arbetskraftinvandring) födelse- samt dödstal i en region (som kan ge en ökad 
population). 

• Teknologiska framsteg – Beror på inflödet av teknisk kompetens från andra regioner samt 
investeringar i utbildning och förmågor. (Egen översättning, Armstrong & Taylor, 2000, s. 72) 

 
De teknologiska framstegen, men även innovation ses här som nyckelfaktorer till att nå regional 
tillväxt. Resultatet beror emellertid på ovanstående faktorers relation till varandra. Ökningen av kapital 
per arbetare generar en produktionsökning och därtill en ökad regional tillväxt. Emellertid uttrycker 
teorin att insatt kapital per arbetare inte kommer öka i all oändlighet. Det uppstår ett jämviktstillstånd 
där ytterligare insättning av kapital kommer leda till att det blir en minskad regional tillväxt och därtill 
en utjämning mellan regioner i en nation och nationer emellan. Rikare länder och regioner tenderar att 
växa långsammare än fattigare länder som startar från en lägre utvecklingsnivå enligt teorin (Pike 
m.fl., 2008). 
 
Teorin antar att det på marknaden finns exakta kunskaper om pris och rationalitet avseende 
konsumenters beteende samt rationalitet i företagens reaktioner på marknadens signaler. Om teorin 
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inte stämmer överens med det faktiska utfallet förklaras detta av marknadsimperfektioner. 
Policyimplikationer med en neoklassisk teoribildning skulle t.ex. vara att ett statligt monopol skulle 
kunna skapa en sådan imperfektion som påverkade utfallet negativt. Det neoklassiska teoribildningen 
tenderar att vara för stora marknadsfriheter eftersom utjämningen mellan länder och regioner i princip 
klarar sig själva utan ingripanden ifrån staten. I kraven på de omkringliggande påverkade faktorerna 
ligger även teorins begränsning. Kritiker menar att teorin förutsätter en ökad rörlighet avseende både 
kapital och människor för att utjämningsteorin ska fungera vilket ifrågasätts. Samtidigt ifrågasätts om 
det ”går” att ha perfekt information om priserna på produkter. En annan kritik menar att teorin 
egentligen enbart fokuserar på kapitalets inverkan i relation till arbetskraften. De teknologiska 
framstegen tenderar att läggas som en utomstående faktor som begränsar teoribildningen och 
ursprungsmodellen.(Pike m.fl., 2008). Den mer ”nyklassiska” teorin förutsätter precis som 
föregångaren rationella förväntningar och optimalt beslutsfattande vilket leder fram till jämvikt på alla 
marknader. Här öppnas dock teorin upp och antyder att staten kan ha en roll genom penningpolitiska 
insatser. Insatserna ger dock effekt enbart om dessa satsningar är oväntade för marknaden. (Ne, 
090512). 
 

o Nationell nivå – Makroperspektiv. Den nationella nivåns utgångspunkt med denna 
teoribildning uttrycker att marknaden sköter sig själv utan statlig inblandning, dock med 
undantag om insatserna är oväntade. Förmågan att ta bort hinder, såsom 
marknadimperfektioner, ses som en väsentlig insats. Insatser som berör utbudssidan är av 
större vikt än insatser som berör efterfrågesidan. Exempelvis är företag som objekt intressanta 
och åtgärder för att minska hindren för företagen ses som viktiga (Landström, 2000). 
Exempelvis ökad rörlighet av kapital och arbetskraft är ett sådant exempel. Entreprenören ses 
inte som en betydelsefull karaktär i den grundläggande teorin. 
 

o Regional nivå – Mikroperspektiv. Den regionala nivåns utgångspunkt med denna teoribildning 
är att stödja inititativ från marknaden utan att styra och leda utvecklingen själva. 

 

4.1.2.2 Keyniansk teoribildning 
Nyckelord inom Keyniaismen är nationalinkomsten och multiplikatorn. Enligt teorin befinner sig 
nationalinkomsten i jämvikt när man räknar ihop privat och offenlig konsumtion och jämför dessa med 
privata och offentliga investeringar och exportintäkter minus (-) importkostnaderna. 
Efterfrågeökningen till följd av ökad sysselsättning leder till ytterligare efterfrågan. Förhållandet 
mellan ökningen av nationalinkomsten och den ursprungliga efterfrågeökningen kallas för 
multiplikatorn. Ett grundfundament är att statliga insatser för att höja sysselsättningen inte skulle 
riskera en minskning av den privata efterfrågan som effekt. 
 
Till skillnad från ett neoklassiskt perspektiv utgår inte Keyniansk tillväxtteori utifrån 
produktionsfaktorerna, arbete och kapital. Teorin ger istället efterfrågesidan av ekonomin en central 
roll i teorin tillsammans med statens roll att aggregera efterfrågesidan. Teorin utgår ifrån ett nationellt 
perspektiv, men används även till att förklara och förstå regional tillväxt. Det som dock liknar 
neoklassisk teoribildning är att utveckling i en region är jämställt med en minskning av de regionala 
skillnaderna, dvs. utjämningen i sig utrycker att utveckling har skett (Pike m.fl., 2008). Regionala 
skillnader förklaras av regionens export, dvs. tjänster och varor som säljs utanför regionens gränser. 
Den externa efterfrågan påverkar därför en regional tillväxt.  
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The export-led growht process can be cumulative with positive multiplier effects upon regional 
income, an induced accelerator effect on investment, increased labour inflow and demand for 
local goods and services and the growth of subsidiary industries and external economies 
(Armstrong & Taylor, 2000) 

 
I jämförelse med ren neoklassisk syn ställer den keynianska teorin ändå krav på att 
produktionsfaktorerna ”fungerar” då detta påverkar konkurrenssituationen för det exporterande 
företaget. Emellertid är Keynesianismen pessimistisk till de fria marknadskrafternas duglighet att 
skapa balans med full sysselsättning i samhällsekonomin. Policyimplikationer för den politiska 
dagordningen innefattar en hög grad av aktivitet där uppgiften är att parera de störningar som drabbar 
samhällsekonomin, så att mål som full sysselsättning, låg inflation hela tiden är uppfyllda. Antagandet 
om varför arbetslöshet är för hög handlar om att efterfrågan på varor och tjänster var för låg. Staten 
ska därför bidra med finansiellt stöd till efterfrågesidan genom ökade statsutgifter eller sänkta skatter. 
(Pike m.fl., 2008, s. 76). 
 
Under 1950 samt 1960-tal sågs Keyniaismen som den makroteori som var dominerade på den politiska 
policynivån. Teorins kritiker menar att det finns en begränsning i och med en avsaknad av koppling 
till mikroteori. Annan kritik är att i spåret av att mikroteoretiska angreppsätt saknas ges inte 
entreprenören någon framträdande roll och betydelse. 

I det svenska politiska landskapet har kanske framförallt Keynianismen fått råda. Ideologiska 
skillnader mellan mer liberala politiska partier har förutspråkat ett mer neoklassiskt perspektiv dock 
emellertid med en keyniansk ”twist”. Sett till skillnaden i utförande av politiken sätts den keynianska 
flaggan i topp. Emellertid med det undantaget att den mer liberala ekonomiska politiken sätter 
skattesänkningar i fokus jämfört med det mer konservativa där finansiellt stöd (bidrag) till 
efterfrågesidan i marknaden sätts i fokus. Under 50- till 60-tal där Keyniansk teori varit i förarsätet har 
pendeln sedan svängt mellan en extrem keyniaism till en mer moderat syn, sett från en svensk 
nationellt perspektiv48. 

o Nationell nivå – Makroperspektiv. Den nationella nivåns utgångspunkt med denna 
teoribildning uttrycker att marknaden inte självt fungerar utan statlig inblandning. Insatser 
som berör efterfrågesidan är av större vikt än insatser som berör utbudssidan. Entreprenören 
ses inte som en betydelsefull karaktär i den grundläggande teorin. Enligt Keynes är 
entreprenören inget annat än en kapitalist var enda uppgift är att fatta beslut om investeringar 
(Landström, 2000). 

o Regional nivå – Mikroperspektiv. Den regionala nivåns utgångspunkt med denna teoribildning 
är att med hjälp av insatser stödja marknaden så att jämvikt kan uppstå på den regionala 
arenan. Marknaden är själv oförmögen till detta. 

4.1.2.3 Neoösterrikisk teoribildning 
En tredje teoribildning är den neoösterrikiska som sätter entreprenörer och utvecklingsprocesser i 
fokus. Teoribildningen har lagt grunden till entreprenörskapsforskningen som tidigare kortfattat 
beskrivits. En utgångpunkt som den neoösterrikiska teoribildningen bygger på är att det är mänskliga 
aktiviteter som är drivkraften för ekonomiska händelser och att en individs aktiviteter kan förklaras 

                                                      
48 SVT 24 Finanspolitiska rådet, enligt Professor Lars Calmfors, (20090511).  
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genom att förstå ändamålet eller syftet med handlingen (Hjalmarsson, 1998). Detta synsätt kan även 
sägas bejakas av North (2006); 
 

Den struktur som människor skapar för att stärka sin politiska och ekonomiska miljö är den 
grundläggande faktorn i en ekonomis prestationsförmåga (North, 2006, ss. 79-80). 

 
North (2006) är dock mer intresserad av institutionernas betydelse för att nå tillväxt än att egentligen 
ha ett renodlat individperspektiv som den klassiska neoösterrikiska skolbildningen står för. Individen 
är dock viktig för den institutionella teorin (enligt North) och den neoösterrikiska teorin, och likväl 
finns kritiken mot neoklassiska utgångspunkterna inom båda dessa teoriområden. 
 
I den neoösterrikiska grunden finns ingen perfekt marknadsinformation och därför kan inte ett 
rationellt beslutsfattande råda. 
 

Individen tolkar och använder informationen utifrån sina begränsade perspektiv och utifrån den 
kunskap och de värderingar som de råkar ha vid just det tillfälle som då informationen används 
(Hjalmarsson, 1998, s. 64). 
 
Till skillnad från joner i ett ”Spin Glas”, som alltid reagerar på ett okomplicerat sätt i 
förhållande till sitt lokala magnetfält, reagerar ekonomiska element (mänskliga aktörer) på ett 
strategiskt och förutseende sätt genom att överväga de olika resultat som kan tänkas uppstå till 
följd av deras eget agerande (Arthur, 1992, s.108, hämtat från North, 2006). 

 
Hjalmarsson indikerar att informationen är föränderlig och unik för varje individ som dessutom har ett 
tolkningsföreträde för just den befintliga informationen. North menar också att individen är 
intentionell i den bemärkelsen att individen proaktivt försöker uppnå egna fördelar med utgångpunkt 
av en viss information. Ett exempel som Hjalmarsson ger är att om en entreprenör har ”syftet” att tjäna 
pengar på sin verksamhet finner sannolikt han/hon produkten billig för att sedan sälja produkten vidare 
med vinst till kund som saknar information om var produkten ursprungligen kan nås och få tag på. 
 

Med andra ord är entreprenören en person som subjektivt kan tolka marknadsinformation på ett 
sådant sätt att han eller hon kan tjäna pengar på informationen och kunskapen/…/entreprenören 
har i detta fall såldedes hittat ett informationsgap som hon utnyttjar för att göra affärer 
(Hjalmarsson, 1998, ss. 64-65). 

 
Informationsgapet i sig, innebär en åtskillnad i syn jämfört med ett renodlat neoklassiskt perspektiv då 
den neoklassiska teorin uttrycker att samtliga aktörer har samma information, vilket inte är fallet i den 
neoösterrikiska teoribildningen. I relation till den neoklassiska synen på jämviktstillstånd menar 
exempelvis Lachmann (1986) att entreprenörskapet som funktion inte heller behöver innebära en 
strävan efter jämvikt. Snarare skulle entreprenörskapet kunna leda till en ökad ojämnvikt på 
marknaden. Informationsgapet eller informationsövertaget som entreprenören besitter beskriver 
Lachmanns (1986) som en ständig iterativ lärandeprocess mellan olika aktörer på marknaden. 
Konkurrensen som uppstår mellan aktörerna bidrar till att marknaden aldrig hamnar i en neoklassik 
jämnvikt på grund av att utbudet av produkter hela tiden är under förändring och omvandling.  
 
Hjalmarsson gör policyinspel och reflekterar kring vad ett neoösterrikiskt synsätt [för företagsservice] 

49 skulle innebära;  

                                                      
49 Hjalmarsson (1998) intresserar sig för företagsservice och inte utalat av tillväxt och utveckling. Emellertid är 
grundsynen inom den neoösterrikiska teoribildningen att entreprenören eller den subjektiva individens agerande 
är avgörande för att skapa ekonomiska händelser, händelser som leder till utveckling och tillväxt.  
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Om aktörerna betraktas som subjektivt rationella innebär detta att man måste se företagsservice 
och information i relation till den enskilde individen/företagarens mål och person. Vad vill just 
denna småföretagare uppnå och vad är bäst för henne eller honom (Hjalmarsson, 1998, s. 
68). 

 
En kontrasterande bild till Hjalmarssons citat ges av Mattson50 (2001). Mattson (2001, s. 122) har 
funnit i sin studie om tillväxtperspektiv att företags ansökningar om företagsstöd inte alls bejakar 
entreprenörens egna tankar och föreställningar av tillväxt. Mattsson (2001) menar att detta ignorerande 
kan leda till att man som leverantör av stödet missar förståelse över entreprenörens unika situation. 
Kopplat återigen till North (2006) ”institutionella” perspektiv uttrycks att det är institutionernas 
anpassningsbarhet som är grunden till ekonomisk förändring. I sin tur bygger denna anpassningbarhet 
på hur man som institution kan anpassa sig till en icke ergodisk värld (en värld där ingenting upprepas 
och som därför är föränderlig). North (2006) menar att man kan se att demokratier ofta har denna 
förmåga (med några undantag) och definierar samtidigt demokratibegreppet framförallt till en process 
för åsiktsbildning, vilket i sig är en form av kunskapsöverföring mellan olika parter (North, 2006). 
Med utgångpunkt från demokratibegreppet utifrån en mer institutionell nivå och synen på individen 
med egna intentioner upplevs att det neoösterrikiska perspektivet ställer krav på ett mer dialogiskt 
lyssnande samtal, mer med entreprenören snarare än med entreprenörens organisation (företaget) i 
varje fall relaterat till Hjalmarssons (1998) studie om företagsservice. 
 
Hjalmarsson (1998) utgår från Kirzners (1997) diskussion kring vad för slags information som driver 
entreprenörens verksamhet framåt. ”Previously unthought-of knowledge” (Kirzner, 1997, s. 76) 
innefattar en tyst och en experimentell information som anpassas efter den subjektiva individens egna 
mål och befintliga kunskap. I jämförelse mot en neoklassisk syn på information där den mer grundar 
sig i en mer allmänn informationsbrist (kompetensbrist angående t.ex. bokföring eller marknadföring 
etc). Hjalmarsson (1998) gör därför antagandet om att den neoklassiska synen på information mer 
liknar ett uppifrån och ned-perspektiv till skillnad från en neoösterrikisk som mer tar hänssyn till den 
subjektiva individens utgångläge, dvs. här ett nedifrån och upp-perspektiv. 
 

o Nationell nivå; Den nationella nivåns utgångspunkt med denna teoribildning är att 
entreprenörens roll för tillväxt och utveckling är avgörande. ”…en viktig insats/…/är att ta 
bort eller låta bli att skapa hinder för den enskilde individens agerande på marknaden” 
(Hjalmarsson, 1998, s. 72). Politikens förmåga att bidra till låga etableringshinder ses som 
viktigt. Policyinsatser både på nationell och regional nivå kan även informera om 
entreprenörskapets möjligheter; skapa förutsättningar till entreprenöriellt lärande, stödja 
entreprenöriella drivkrafter, nätverk och rådgivning (Hjalmarsson, 1998; Lundström & 
Stevensson, 2005, Landström, 2000). 
 

o Regional nivå; Den regionala nivåns utgångspunkt med denna teoribildning är att utgå ifrån 
individens egna mål och medel. Att skapa möjlighet till informationsutbyte mellan 
entreprenörer där informationsutbyte ges av tyst karaktär. Här skulle t.ex. stöd för regional 
klusterverksamhet och andra stöd till regionala innovationssystem kunna räknas. Den 
regionala nivåns roll ses som stödjande och inte mästrande.  

                                                      
50 Pia Mattson har sedan hennes licentiatuppsats bytt efternamn varför hennes färdiga avhandling Growth 
Intention and Communicative Practice: Strategic Entrepreneurship in Business Development (2009) går att finna 
under hennes nuvarande efternamn, Ulvenblad. Mitt intresse för Ulvenblads forskning hämtas emellertid 
huvudsakligen från hennes licentiatuppsats och inte hennes färdiga avhandling. 
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Nu har tre huvudteoretiska spår åskådliggjorts. Främst kan vi se på dessa utifrån ett makroperspektiv 
och konstatera att de har bidragit med inspiration till nationell policyinspirerad beslutsfattande. 
Emellertid har ingen av dem en regional ursprunglig utgångspunkt. Enligt Pike m.fl. (2008) har i och 
för sig även dessa teoretiska spår inspirerat till hur man kan se på regioners utveckling och tillväxt. En 
annan forskare som intresserat sig för de olika teoretiska spåren relaterad till regional utveckling och 
tillväxt är Howells (2005). 
 

4.1.3 Perspektiv på tillväxt  
Relaterat till de olika perspektiven på tillväxt som hittills presenterats bidrar Howells (2005) till 
diskussionen om tillväxtperspektiv. Howells (2005) gör detta med att synligöra att olika perspektiv 
dels kan påverka vår (forskarens) tolkningsprocess av vad som händer i en regional 
utvecklingsprocess, dels också hur man finner och löser svårigheter med hjälp av policyåtgärder (dvs. 
politiker, tjänstemän). Det vill säga – hur man ser på tillväxt påverkar även hur forskningens design 
ser ut och även hur man arbetar (policyåtgärder) för att förbättra möjligheten till förbättrat 
innovationsklimat i ett land, region eller stad. 
 
Howells (2005) diskuterar tillväxt utifrån innovation som begrepp och gör antagandet om att 
innovativa aktiviteter leder till regional tillväxt. Howells (2005) menar att tillväxtperspektiv skiftar 
beroende på vilken nivå man befinner sig på. Han använder sig av makroperspektiv (top-down) samt 
ett mikroperspektiv (bottom-up). Med makroperspektiv avser Howells (2005) styrmedel från en 
nationell nivå medan mikronivån kännetecknas av regionala styrmedel. Howells diskuterar till 
exempel hur synen på stöd skulle kunna se ut i ett makroperspektiv utifrån ett neo-klassiskt perspektiv 
på tillväxt. Utifrån antagandet om att innovativa aktiviteter bidrar till regional tillväxt borde stöd till 
regioner utformas. I ett neoklassiskt perspektiv eftersträvas dock en naturlig utvecklingsprocess; 
 

Here, the argument goes that ‘natural’ development processes should not be disturbed or 
hindered, because by doing so economic efficiency is reduced—an optimal pattern pre-
ordinaited by the initial spatial distribution of resource and factor endowments and transport 
possibilities. Such arguments are largely based on neo-classical economics but also combine 
with ‘naturalistic’ interpretations both of which go back a long way and which highlight natural 
clusters of growth and agglomeration. Intervening or diverting innovative activity to less 
innovative regions may, therefore, hinder their efficiency and performance, in turn harming 
national innovative performance. (Howells, 2005, s. 1224) 

 
Howells menar att mindre bra regioner kan offras till fördel för de starkare med ett sådant synsätt 
(Howells, 2005). Howells för sedan ett resonemang kring regionaliseringen, vilket innebär att 
regionerna själva utvecklar regionala policies, vilka i hög grad i och för sig, är påverkade av 
makronivåns perspektiv; 
 

/…/ [regions] have to develop their own distinctive policies, but also seek to compete for, 
receive, absorb and integrate funds and programmes developed at a national or EU level. These 
bottom-up innovation policies have to accommodate top-down programmes and funds into their 
policy frameworks, and the ‘absorptive capacity’ of regions in an institutional and 
organisational sense becomes important here.(Howells, 2005, s. 1225) 

 
Om nu regionen till stor del påverkas av makronivån, hur kan man beskriva skillnaden i perspektiv 
mellan de två olika nivåerna? Förutom skillnaden att regionala beslutsfattare inte på samma sätt kan 
lämna regionen i sticket som nationella beslutsfattare. Howells beskriver att några frågeställningar 
som finns på den nationella och regionala nivån är liknande;  
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That of selectivity and concentration is probably the foremost here. (2005, s. 1125) 
 
Med detta åsyftar Howells strategier som fokuser på näringar med hög eller låg tillväxt men också 
storleksmässiga fördelar i en region. Utifrån ett bottom-up perspektiv är frågorna ofta av en annan 
karaktär än från en makronivå. Det handlar till stor del om integration samt samordning, ofta av en 
disparat skara av regionala aktörer; 
 

It is important to recognise the internal set of interactions between players and institutions at 
this level. Regional governments and agencies can view the picture ‘in the round’ and seek to 
promote coherent regional or local strategies for their area. The issue of coordination of top-
down policies, noted above, which may have some relevance to an innovation strategy should 
however not be underestimated and there has been continued criticism of a plethora of national 
schemes which may even exacerbate local differences and rivaltries (Howells, 2005, s. 1131). 

 
Med andra ord arbetar den regionala nivån med andra förutsättningar än den nationella; vilket gör 
arbetet med tillväxt till en komplex apparat. Erfarenheter från min egen empiriska resa, vilken ni snart 
kommer ta del av, kan sägas bekräfta Howells syn, vilket t.ex. innefattar att aktörerna inom ramen för 
regionalt tillväxtarbete gärna sätter sitt eget intresse före en regional holistisk helhet. I vilket fall, 
Howells menar att det regionala perspektivet bygger upp ett tänk kring ett regionalt innovationssystem 
ur vilka regionala aktörer stödjer tillväxt genom innovationsrådgivning i olika former. Emellertid visar 
studier att det sällan finns holistiska regionala system som stödjer företags utveckling (Evangelista, 
Iammarino, Mastrostefano, & Silvani, 2002). 
 
Skillnaden mellan de olika perspektiven verkar enbart bero på vilka uppdrag man egentligen har, dvs. 
ett nationellt eller regionalt intresse. De verkar som det dessutom börjar bli mer överlappningar så att 
regionala policies verkar få mer av nationella perspektiv inom ramen för sitt tillväxtarbete – en 
tolkning är att det inte längre är självklart vad i den regionala floran som ska uppmuntras och stödjas 
utan det blir därför en fråga om prioriteringar och därmed även en syn på att stödja det som upplevs 
som redan bra (se t.ex. klustersatsningar inom så kallade viktiga branscher inom RTP Sörmland). 
 
Howells (2005) avslutar med att diskutera ett mer normativt perspektiv att regionala aktörer borde 
intressera sig mer på att stödja efterfråge- samt utbudstillståndet i den regionala kontexten. 
 

“Inventive activity is to a considerable degree, a function of unique supply-and-demand 
conditions that prevail in the cities of an industrializing economy (Howells, 2005, s. 1132) 

 
Med detta åsyftar Howells att miljön och ”tillståndet” torde innefatta efterfrågan på t.ex. investerare, 
skickliga arbetare samt potentiella innovatörer som finns på en marknad med krävande kunder vilket 
ska driva kunskaps- samt innovationsprocessen framåt. På ett sätt kan detta tolkas både utifrån ett 
neoklassiskt, men även keynianskt perspektiv, utifrån att fokus läggs både på utbud och efterfrågan. 
Frågan kan ställas hur detta idealtillstånd kan omvandlas till en regional policy; 
 

/…/ emphasis should be on more proactive, forward looking programmes that seek to involve 
closer relationships with the consumer and the consumption process. These relationships should 
centre in analysing how the consumer ‘consumes’ and what benefits a consumer derives from 
consuming. The need here is therefore to focus on consumption patterns; to concentrate and 
lock in on leading-edge consumers both locally and globally; to examine how these patterns and 
characteristics feed into key intangible Being able to stimulate and harness these activities, 
however, will not be easy from a policy point of view. A more ‘demand side’ perspective in 
relation to innovation policy at national and regional level will be unfamiliar territory for most 
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policymakers. How to engender such relationships to create growth at the local level will be the 
key to such processes. (Howells, 2005, s. 1132) 

 
Från att egentligen mer övergripande diskuterat de två olika nivåerna från en policynivå resonerar 
sedan Howells (2005) om något som egentligen berör företag direkt ifråga om marknadskännedom 
och konsumtionsmönster. Många skulle nog ha åsikter kring synen som ges på Howells ”inkräktande” 
på företagens marknad och det står klart att Howells syn utgår från ett mer keynianskt perspektiv där 
regionen faktiskt kan och ska påverka utvecklingen. Programmen som Howells åsyftar hur företag 
bättre ska hantera kunskapen om sina egna kunder vilket indikerar en neoklassisk utgångspunkt, där 
företagen ges ansvaret. Emellertid ligger ansvaret att utforma programmen på en policynivå. 
 

4.1.4 Interna och externa regionala utvecklingstrategier 
Relaterat till synen på vad som Pike m.fl. (2008) inledningvis i detta kapitel beskrev nämligen att vissa 
regioner har naturliga tillgångar som medför tillväxt; dvs. utnyttjandet av antingen en redan befintlig 
stor regional kontext där efterfrågan är hög, tillgången till samarbete och konkurrensen mellan företag 
är hög i en region eller mellan regioner eller att det finns en befintlig magnet i form av 
turismtillgångar. I kontrast till den bilden reflekterar Johannisson m.fl. (2008) att den regionala 
tillväxten beror på fler faktorer än enbart storleken och anger beroendet mellan ekonomiska och 
sociala krafter, engagemanget i entreprenöriella processer och vad som är socialt inbäddat i en region. 
Johannisson m.fl. anger t.ex. Gnosjöregionen i Sverige som ett exempel på att storleken faktiskt inte 
har betydelse för en regions utveckling och tillväxt. I relation till dessa skilda teoretiska angreppsätt 
beskrivs två skilda regionala strategier. Den interna (indigenous) och den externa (exogenous) 
regionala utvecklingsstrategin. Den interna regionala utvecklingsstrategin inriktar sig på de faktorer 
som redan finns på hemmaplan, dvs. de resurser som har potential att blomma ut och som är socialt 
inbäddade i regionen vilket skapar högre grad av engagemang bland regionens samhällsmedborgare.  
 

Central to the indigenous approach is the idea of latent or somehow underutilised assets and 
resources that requrie mobilisation or stimulation to make or increase their substantive 
contribution to local and regional development (Goddard m.fl., 1979) 

 
Den interna utvecklingsstrategin förknippas ofta med en så kallad bottom-up syn där regionens egna 
förutsättningar sätts i fokus. Utifrån den arsenal som kan användas för att stimulera den inhemska 
regionala nivån beskriver Pike m.fl. (2008) bland annat de möjligheter som finns till att påverka 
skapandet av nya företag och menar samtidigt att detta är ett grundfundament till den inhemska 
regionala utvecklingsstrategin. Stödjandet av entreprenörskap i olika former bidrar i förlängningen till 
att skapa en entreprenöriell kultur (Armstrong & Taylor, 2000) som i sin tur bidrar med regional 
tillväxt. Fokus, inom ramen för interna regionala ingripanden, inriktar sig mot individer, entreprenörer, 
mikroföretag och små- samt medelstora företag. Målsättning är att introducera nya företag, bidra till 
befintliga företags tillväxt och hållbarhet samt kompetenshöjning av arbetskraften (Pike m.fl., 2008). 
Inom ramen för den inhemska utvecklingsstrategin ingår även företagsinkubatorer (se t.ex. Munktell 
Science Park i Eskilstuna, Sverige) samt stöd åt regionala företagskluster. Inom ramen för den 
regionala inhemska strategin framstår de regionala aktörerna och institutionerna som viktiga spelare. 
Både inom befintliga organisationer samt genom nätverk kan tillgångar mobiliseras som möjliggör 
innovationer och stimulerar utbudssidan i den regionala ekonomin (Cooke & Morgan, 1998). Det tar 
dock tid innan de interna strategierna uppvisar resultat;  
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Indigenous approach are not whitout their drawbacks. Such strategies are often relativy slow to 
yield substantive rewards. In quantative terms, growing micro, small and medium-sized 
businesses may not create substandtial numbers of new jobs in short time periods, certainly in 
comparison with the often high levels of claimed employment creation by new inward investment 
projects (Pike m.fl., 2008, s. 173). 

 
Enligt Pike m.fl. (2008) är de interna strategierna, med fokus mot befintliga företags utveckling, inte 
lika attraktiva att sjösätta som t.ex. nystartade projekt med syfte att bidra till regionala 
sysselsättningsökningar. Kopplat till avsnittet ”Regionala tillväxtprogrammet – studiens empiriska 
bas” är den bärande tanken inom RTP att ett underifrånperspektiv, dvs. en bottom-up syn, ska få råda 
och att ett samspel ska ske mellan aktörerna i ett partnerskap. Den interna regionala 
utvecklingsstrategin kan ses som en mikroteoretisk strategi som är konstruerad på grundval av 
antaganden om mänskligt beteende (North, 1993, s. 20) i och med att den indirekt ska ta hänsyn till de 
lokala och regionala förmågorna. Tanken är att den interna regionala utvecklingsstrategin också ska 
främja den externa. 
 
Syftet med den externa regionala utvecklingstrategin är i huvudsak att attrahera resurser utanför 
regionen. Resurserna har traditionellt bestått av att locka till sig investeringar från multinationella 
företag som snabbt bidrar med arbetstillfällen (Pike m.fl., 2008). Faran är att dessa externa resurser lätt 
kan försvinna och lämna en region i sticket då bättre förutsättningar dyker upp på andra platser (Li, 
2007; Pike m.fl., 2008). Detta har konstaterats då färre och mindre investeringar görs i I-länder jämfört 
med U-länder när det handlar om arbetstillfällen med lägre krav på kvalifikation. Utifrån ett 
företagsperspektiv uppstår fördelar med utomregionala investeringar på flera olika nivåer. Dunnings 
(1988) ”eklektiska teori” utgår från att företaget erhåller fördelar genom möjligheten till finansierings- 
samt kompetensspridning inom organisationen eftersom ägandet bibehålls i huvudorganisationen. 
Företaget kan även utnyttja den nya marknadens tillgångar, vilket avser regionens potentiella kunder 
samt övriga resurser. En anpassning till huvudorganisationens verksamhet görs för att motverka 
osäkerheten på den globala spelplanen. Med andra ord har det traditionellt funnits ett vinna-vinna 
förhållande mellan regionen som strävar efter inflöde av kapital och arbetstillfällen och ett företags 
möjlighet att utvecklas och nå global tillväxt. Litteratur och teori realterat till den externa regionala 
utvecklingsstrategin har senare även börjat synliggöra behovet av att attrahera kreativa individer 
snarare än företag till en region. Floridas (2002) uppmärksammade bok ”The rise of the creative class” 
utgår från att regioner och samhällen måste utvecklas för att locka till sig samt bibehålla kreativa 
individer som i sin tur bidrar till nyskapande i regionen. Florida (2002) menar att regionen, eller 
stadens roll är att skapa den miljö och omgivning där dessa invider trivs och vill verka. Kritik ges dock 
mot Floridas teori för att den utgår från redan befintliga storstäders växtkraft och att den mer 
framhåller livstilspreferenser riktat mot högre inkomstgrupper (Peck, 2005). En annan anmärkning är 
att om regioner arbetar benhårt med att få ett högre inflöde av kreativa individer till sin region riskerar 
regionerna att missa att ta vara på den kraft som redan finns i regionen. Ett annat påpekande är att det 
också kan vara ett tecken på vilken människosyn som existerar – ser man människor som oförändliga 
eller föränderliga varelser? Pike m.fl. (2008) menar att interna samt externa regionala 
tillväxtstrategier ställer krav på ett effektivt regionalt samt lokalt styrelseskick, dels för att hantera 
oväntade hot och möjligheter utifrån den externa strategins horisont, dels för att hantera komplexiteten 
med att utforska de interna möjligheterna i en region.  
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4.1.5 System för samverkan och det sociala kapitalets betydelse 
Om det externa perspektivet i egentlig mening behandlar byggandet av attraktiva platser för att locka 
till sig individer och/eller etableringar av företag innefattar det interna att ta tillvara på regionens egna 
förutsättningar. Teoribildningen ur ett internt perspektiv hämtas huvudsakligen från den 
neoösterrikiska teoribildning som tidigare nämnts ovan, men även från forskning som intresserat sig 
för innovationssystem, kluster, industriella distrikt samt teorin om socialt kapital. 
 

4.1.5.1 Innovationssystemet 
Ett innovationssystemperspektiv fokuserar på samspelet mellan olika aktörer. I studier av regionala 
innovationssystem analyseras ofta regionala kluster och nätverk av företag (Edquist, 2002). Ett 
regionalt innovationssystem handlar också om hur en regions olika aktörer interagerar med varandra 
och resultatet av detta (Edquist, 2002; Fritsch, 2002). Edquist (2002) menar dessutom att ett regionalt 
innovationssystem även kan karakteriseras som den process av alla viktiga faktorer som påverkar 
utvecklingen, osäkerheten och användandet av innovationer, men även relationen mellan dessa 
faktorer. Sett till Edquist karaktäriserande av begreppet går det att se dels på systemet utifrån, dvs. 
vilka stödsystem finns det för den enskilde entreprenören att nyttja för att främja innovationsskapande 
processer, dels också innifrån systemet, dvs. vilka specfikt stödsystem avänder den här entreprenören, 
och varför.  
 
Fokus på innovation, och system för innoverande, bygger på antagandet att innovation de facto leder 
till tillväxt. Innovation ses som en kunskapsutveckling som leder fram till tillväxt, t.ex. genom en 
teknologisk utveckling oberoende av kapitaltillångar och humankapital (Fagerberg, Verspagen, & 
Tunzelman, 1994). Det behöver emellertid inte vara en teknologisk utveckling, det kan även vara en 
utveckling av en tjänst eller process som räknas som innovation. Idén är dock att innovationen ska 
leda fram till användning och till en marknad (Bessant & Tidd, 2007). Det är inte alltid självklart att 
innovativa ”aktiviteter” inom ramen för ett regionalt innovationssystem faktiskt leder till tillväxt. 
Crescenzi (2005) som har studerat innovationsystem i olika europeiska länder menar att 
innovationssystem som liknar varandra inte behöver ge samma tillväxtresultat i olika regioner. 
Tendensen är att de mer perifiera regionerna inte får samma utdelning som de mer centralt belägna 
regionerna. Crescenzi (2005) förklarar detta med att det finns en avsaknad av humankapital51 i dessa 
regioner. 
 
Kopplingen till nätverksforskning är självklar ur ett innovationssystemperspektiv. Nätverksforskning 
inom entreprenörskapsforskning intresserar sig för vilka resurser som entreprenörer och företag har 
tillgång till genom sina sociala nätverk (Landström, 2000). Resonemang kring nätverkets starka och 
svaga länkar har legat till grund för detta intresse och forskning har visat att entreprenören bör ha ett 
nätverk präglat av täthet och korta kontaktvägar till centrala aktörer (Granovetter, 1973). Det antyds 
även av andra forskare som menar att innovationsverksamhet sker lokalt och därför är beroende av den 
lokala omgivningens spatiala närhet (Edquist, 2002; Fritsch, 2002). Granovetter (1973) poängterar att 
starka länkar till skillnad mot svaga är bra för att utöva makt, men att den är oanvändbar på grund av 
överflödet av information. Svaga länkar innehåller däremot mindre överflödig information. Konkret 
information ses som viktigare än makt, varför svaga länkar ibland ses som mer fördelaktiga. Andra 

                                                      
51 Humankapital = människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och 
psykiska egenskaper som förvärvats genom bl.a. utbildning. (NE, 2009-07-05) 
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fördelar med svaga länkar förklaras också av att nyhetsvärdet är högre på grund av att aktörer med 
starka länkar ofta rör sig i samma cirklar (Granovetter, 2005). 
 

4.1.5.2 Klusterperspektivet 
Ett klusterperspektiv är; ett system av aktörer som tillsammans skapar mervärden – ett system där 1 + 
1 är 3. Alltså, ett system där olika synergieffekter skapar mervärden som är större än vad de två 
>>1:orna<< skulle lyckas med på egen hand (NUTEK, 2001, s. 13). 
 
Klustermodellen syftar till att förklara varför nationer och/eller regioner är långsiktigt 
konkurrenskraftiga inom vissa branscher. Den har sin utgångspunkt i Porters företagsinriktade arbeten 
om betydelsen av konkurrensstrategi och värdekedjor för att förstå affärsrörelsers förmåga till 
långsiktig framgång (Porter, 1985). I senare studier beskriver Porter (1990) den mikroekonomiska 
miljön där ett företag opererar. Diamantmodellen som Porter valt att kalla den, beskriver fyra 
grundläggande drivkrafter, vilka verkar i den generella mikromiljön inom ett land och i den specifika 
mikromiljön i ett specifikt kluster. Drivkrafterna beskrivs som; grunden till konkurrens (förekomsten 
av relaterade näringar och stödjande verksamheter), företags val av strategier, efterfrågans karaktär 
(sofistikerade och krävande kunder som känner av eller varslar om tendenser på en internationell 
marknad) samt graden av klusterlänkar (företagsstruktur och rivalitet inom den egna branschen) 
(Porter, 1990). Diamantmodellen kan ses som ett verktyg utifrån en nationell nivå medan klusterteorin 
mer bygger på en regional nivå med en geografisk täthet mellan sammankopplade företag vilka 
kompletterar varandra. 
 

Clusters can take varying forms depending on their depth and sophistication, but most include 
end-product or service companies; suppliers of specialized inputs, components, machinery, and 
services; financial institutions; and firms in related industries. Clusters also often include firms 
in downstream industries (that is channels or customers); producers of complementary 
products; specialized infrastructure providers; government and other institutions providing 
specialized training, education, information, research and technical support (such as 
universities, think tanks, vocational training providers); and standards-setting agencies. 
Government agencies that significantly can be considered part of it. Finally, many clusters 
include trade associations and other collective private sector bodies that support cluster 
members (Porter, 1990, s. 199).   

 
Det övergripande syftet med Porters modell är att försöka visa vilka dimensioner som är centrala för 
att förklara hur långsiktig industriell konkurrenskraft skapas och vidmakthålls. Utifrån ett regionalt 
perspektiv används inte sällan kluster i en vidare innebörd. Kluster är vad aktörer inom en region 
väljer att betrakta och definiera som ett kluster (Eklund, Hallencreutz, & Lundequist, 2004). 
Författarna menar att kluster i ett regionalt sammanhang består av en process där man försöker att få 
igång och stärka samspelet mellan företag inom ett gemensamt strategiskt kompetensområde och 
mellan företag och andra aktörer. Porters (1990) resonemang i citatet ovan gör även den gällande om 
att kluster kan se ut på olika sätt. Trots att Porter är nationalekonom erkänner han villigt att de interna 
faktorerna inom ett företag spelar roll; Other interesting work is beginning to gather steam around 
internal incentive problems within firms (Porter, 1998, s. 7).  
 
Inga teorier undgår kritik och det gäller även Porters teori om värdekedjor och kluster; 
 

In his cluster teories begins to develop notions of actor systems which can only fit the value 
chain model more or less by forcing them to do so/…/ Clearly the value chain as a metaphor 
owes much to the traditional concept of industry which materials move through various stages 
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in the process/…/yet today´s business game is a very different one and therefore some of the old 
models and metaphors lose their power/…/ The Value chain was a stronger metaphor in a 
production- and materialsbased economy than in a knowledge- and service-based one. While 
brilliant in its time, it now fails to evoke the complexity and multidimensionality of 
reconfiguration opportunites – of the new business system design space. It represent a valid and 
strong analytical framework but it constrains the view (Normann, 2001, ss. 49-50) 

 
Då klusterteorin bygger på värdekedjans dimensioner som är anpassad efter traditionell industri har 
den svårt att anpassa sig till dagens kunskapssamhället enligt Normann (2001). Klusterbegreppet har 
även kritiserats för att vara alldeles för vagt (DeBresson & Amesse, 1991) och samtidigt allomfattande 
(Wictorin, 2007). Wictorin (2007) undersökte i sin studie om det fanns ett samband mellan 
arbetsproduktiviteten och en hög eller låg grad av geografisk koncentration av likartade företag. 
Studien visade dock inga sådana samband. Snarare poängterades närheten till internationella 
marknader som mer betydelsefull. I vissa humankapitalberoende brancher (datanäring t.ex.) kunde 
emellertid arbetsproduktiviteten förklaras med arbetskraftens rörlighet mellan likartade företag 
(Wictorin, 2007). Andra forskare uppmärksammar policyintresset av att skapa regional 
konkurrenskraft via ”best practice”. Hosper (2006) menar att det är svårt, med tanke på att de mest 
framgångrika också är de svåraste att imitera och att lära sig av. Slutsatsen som dras är att om regionen 
förlitar sig på andra exempel bidrar detta till att underminera den egna regionens konkurrenskraft och 
därtill blir regionen ett offer för ett territoriellt lopp tills regionen når botten. Det är bättre att regionens 
ansvariga justerar policyinsatserna mot regionens tillgångar snarare än gentemot bortkastade försök att 
bli ett ytterligare Silicon Valley (Hospers, 2006). 
 

4.1.5.3 Det industriella distriktet 
Teorin om de industriella distriktens styrkor har på sätt och viss lagt grunden till tankarna om 
ovanstående olika samarbets- och relationskonstellationer dvs. olika former av nätverk. I början av 
1900-talet intresserade sig Marshall (1920, hämtad från Belussi & Caldari, (2009)) för begreppet 
industriella distrikt och försökte utkristallisera dess innebörd. Förklaringen handlade om att det finns 
en plats med en koncentration av företag. Det handlar däremot inte om att det endast är en plats där 
företaget är beläget, det kan även ha andra bevekelsegrunder; närheten till råvaror, kunder och därtill 
staden (Marshall, 1920 hämtad från Belussi & Caldari, 2009). Om lokaliseringen blir bestående under 
en längre tid transformeras platsen till ett ”industriellt distrikt” som symboliserades av att platsen och 
dess fördelar blir mer sammansatta. Värdefull kunskap går i arv och kompetensen bibehålls samtidigt i 
distriktet. På samma gång växer det upp (under)stödjande företag till de befintliga företagen i 
distriktet. Under den tidsperiod som Marshall verkade pågick det samtidigt en stor teknikutveckling 
där maskinerna förbättrades vilket ledde till högre grad av vitalitet i dessa distrikt än vad annars skulle 
varit fallet (Belussi & Caldari, 2009). Marshall (1920) fann också att idéflödet var stort i de 
industriella distrikten: 
 

If one man starts a new idea, it´s taken up by others and combined with suggestions of their 
own; and thus it becomes the source of further new ideas (Marshall, 1920, s. 271 hämtad 
från Belussi & Caldari, 2009, s. 337). 52  

                                                      
52 Citatet implikerar likheter till vad avsnittet RTP - en arena för entreprenören? har för utgångspunkt. Avsnittet 
diskuterar dels vilka arenor som finns som mötesplatser mellan privata och offentliga aktörer, dels hur 
programansvariga för RTP kan ha tolkat Lissasbonstrategin (EU-nivå), samt nationella tillväxtdirektiv genom en 
transformation och omvandling av tankar och idéer (Sevón, 1996) likt Marshall´s tankar som bygger på ett 
nätverksperspektiv i industriella distrikt.  
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Denna idéutveckling skedde i ett pågående samspel av konkurrens och samarbete. När distriktet hade 
utvecklat ovanstående karakteristika definierade Marshall detta som att det fanns något i luften som 
inte gick att ta på. Distriktet hade uppnått en speciell atmosfär. I denna atmosfär underströk Marshall 
vikten av kunskap och informationsspridning mellan de olika företagen i distriktet. Becattini (1991) 
utvecklade sedemera Marshalls atmosfär till ett mer uppdaterat begrepp, kreativ miljö. En av 
slutsatserna av Marshalls studie är att små- och medelstora företag kan konkurrera med större företag 
genom att befinna sig i ett industriellt distrikt. På sätt och vis kan man säga att de industriella 
distrikten och klusterteorin liknar varandra. Det som dock verkar skilja dem åt är att fokus inom 
klusterforskning snarare verkar behandla uppkomna synergier mellan företagen, men också med andra 
offentliga och privata aktörer (Belussi & Caldari, 2009). Utifrån tanken om atmosfärer eller miljöers 
påverkan av tillväxt har även termen socialt kapital utvecklats. 
 

4.1.5.4 Det sociala kapitalet 
Ett socialt kapital skiljer sig från fysiskt kapital (montära medel och produktionsverktyg) genom att 
det istället bygger på förtroende och tillit mellan människor. Putnam, amerikansk statsvetare med stort 
intresse för demokratiutveckling studerade italienska regioners allt mer självbestämmande funktion 
och fann stora skillnader vad gäller deras utvecklingsförmåga och ekonomiska utveckling (Helliwell & 
Putnam, 1995). Putnam fann att regioner som utvecklats positivt dels har ett regionalt styrelseskick 
som är mer pragmatiskt till sin natur snarare än ideologiskt fastlåst, dels att medborgarna är mer 
engagerade när de upplever regionens problem och utvecklingsmöjligheter som kollektiva. Det sociala 
kapitalet ses här som ett produktivt kapital och räknas som ett kapital eftersom de ekonomiska målen 
annars inte har blivit nådda utan en hög grad av kollektiva insatser – en hög grad av socialt kapital. 
Putnam fångar socialt kapital i en region genom tre olika faktorer: 
 

1. Civilsamhället 
Fyra indikatorer ingår i studien varav två av dem vill fånga bredden och djupet i det civila 
samhället avseende informationsinhämtning och möjligheten till en meningsfylld fritid. De två 
andra indikatorerna avser mäta det politiska engagemanget och beteendet hos medborgarna.  

2. Institutionell utförande 
De olika regionerna mäts avseende genomförandet av regionala aktörer. Aktörernas utförandet 
jämförs sedan med andra regionala aktörers utförande.  

3. Medborgarnas tillfredställelse 
Medborgarnas tillfredställelse mäts genom att be dem skatta och bedöma det regionala 
styrelseskickets agerande och utförande. (Helliwell & Putnam, 1995, s. 297, egen 
översättning) 

 
Det finns tydliga likheter mellan de olika vetenskapliga inriktningarna – där intresset för samspel och 
samverkan för att uppnå tillväxt fokuseras – men det finns även skillnader. Emellertid är det inte helt 
självklart att peka ut dessa skillnader. Innovationssystem kan ses beroende på utgångpunkt både på en 
nationell, regional eller till och med lokal nivå, men också utifrån ett företagsperspektiv. Kluster blir 
det som aktörerna själva gör det till (se Porter, 1990 eller Eklund, 2004). Industriellt distrikt är den 
grund som olika samverkanskonstellationer på olika sätt har hämtat sin inspiration ifrån – vilket även 
sannolikt givit inspiration till intresset för socialt kapital. I huvudsak bygger dessa olika 
samverkansbegrepp på ett företagperspektiv. Det offentliga ses i ljuset av dessa mer som stöd åt 
företags innovationsförmåga och tillväxtkraft. Relaterat till regional utveckling och tillväxt och 
studiens forskningsfokus, ett regionalt tillväxtprogram – med fokus på en region, fokus på tillväxt och 
fokus på samverkan är det lätt att förstå vad tillväxtprogrammet och regionala utvecklingsprocesser 
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kan ha hämtat sin inspiration ifrån. Detta eftersom grunden för regional utveckling delvis bygger 
samverkan i partnerskap. 
 

4.1.5.5 Partnerskap 
Den bärande tanken är, som det tidigare beskrivits, att processen med att fånga gemensamma 
överenkommelser i en region är via samarbete i partnerskap. Vad finns det för riktlinjer med att 
samverka i ett partnerskap? Partnerskapslitteratur som framkommit på senare år tar mer övergripande 
grepp över partnerskapets funktion. Exempelvis lyfter forskargruppen Apel (forskning och utveckling 
i arbetsplatslärande) fram studier som skapats tillsammans med deltagarna själva. Fokus i dessa studier 
har varit partnerskap skapade utifrån den Europeiska socialfonden – de så kallade Equalpartnerskapen, 
vars syfte varit att bryta utanförskapet hos olika minoritetsgrupper. I en annan litteraturkategori kring 
partnerskap finns statsvetare och företagsekonomer samlade. Här diskuteras POP (Privat Offentliga 
Partnerskap) och försök görs att diskutera för- och nackdelar med partnerskap mellan privat och 
offentlig sektor. Till detta kan nämnas nätverksforskning, klusterforskning och forskning med fokus på 
Triple helix vilka kan sägas ha beröringspunkter med partnerskapsteori. Här behövs då en definition 
för att tydliggöra vad partnerskap de facto är. 
 

Our starting point is that a partnership can be seen as a collection of actors/organizations who 
join together to address a common issue, where all the partners can contribute to a joint 
development (Svensson & Nilsson, 2008, s. 12)  

 
Ingen enhetlig definition finns, varken på nationell eller internationell nivå menar Svensson och 
Nilsson (2008). Emellertid tyder definitionerna på att partnerskapsbegreppet mer eller mindre är 
formella samarbetsstrategier mellan olika parter. Det som emellertid tydliggörs är att partnerskap ges 
en formell status till skillnad från t.ex. nätverk. Partnerskapen saknar däremot beslutsrättigheter. 
Partnerskap är ofta skapade till att utföra en uppgift eller lösa ett komplicerat problem. Partnerskapet 
bör innefatta deltagare som har lösningen i sin hand och som förstår att lösningen inte enbart är extern 
till sin karaktär utan också kräver interna insatser, dvs. förändringar i den egna organisationen. 
(Svensson & Nilsson, 2008). Den bild som Svensson och Nilsson (2008) åskådliggör beskriver 
partnerskapet i kontrast till andra mer definierade typer av samarbetskonstellationer – definitionerna 
kan ses som hur skaparna på EU-nivå vill att partnerskap ska fungera. Dessvärre menar Svensson och 
Nilsson (2008) att partnerskap ofta mer eller mindre drivs som regelrätta projekt med passiva deltagare 
som följd. Dargan (2009) menar att policydiskursens föreställningar av dels ”samhälle”, dels 
”deltagande” bidrar till en förenklad syn som i sin tur bidrar till att medlemmarna i partnerskapet har 
skilda uppfattningar om syftet med partnerskapet. Dargan (2009) menar att detta i sin tur bidrar till 
konflikter inom partnerskapet. Även Caplan och Stott (hämtat från Svensson & Nilsson, 2008) menar 
att partnerskapsbegreppet framkallar en hel del förvirring. Termen partnerskap kan ha helt olika 
meningar beroende på hur begreppet används. Till exempel kan partnerskap ses som en i högsta grad 
politiskt instrument med olika syften och effekter beroende på vilken kontext partnerskapet befinner 
sig inom (Bache, 2010). Caplan och Stott använder följande definition; 
 

Partnership involves two or more organizations that enter into a collaborative arrangement 
based on: 
 

1. Synergistic goals and opportunities that address particular issues or deliver specified tasks that 
single organizations cannot accomplish on their own as effectively, and 
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2. Whose individual organizations cannot purchase the appropriate resources or competencies 
purely through a market transaction. (Caplan & Stott, hämtat från Svensson & Nilsson, 
2008, s. 24) 

 
Gemensamma mål med gemensamma insatser till följd kan sägas sammanlänka de två olika 
definitionerna. Caplan och Stott tydliggör emellertid att det inte är möjligt för en individuell aktör att 
ensam bidra till utvecklingen som möjliggör måluppfyllelse. 
 

4.1.5.6 Partnerskapet och näringslivsmedverkan 
Min induktiva resa har bidragit till att uppmärksamma avsaknaden av näringslivet i den aktuella 
empirin som bitvis bestått av konstellationer som aktörerna själva beskrivit som olika typer av 
partnerskap (se RTP – en arena för entreprenören?, för beskrivningar av dessa partnerskapstyper). I 
princip är samverkan i dessa partnerskap förknippade med olika typer av regionala offentliga och 
privata näringslivsaktörer – snarare än näringslivet självt. Detta har även visat sig i regionala 
tillväxtprogrammets företrädare, det regionala tillväxtavtalen; 
 

 … in many regions it seems to have been a case of filling new wine into old bottles, since 
authorities rely heavily on pre-existing associations as their parters and voices for private 
enterprises (Svensson & Östhol, 2001).  

 
Erfarenheter visar dessutom att företag och näringsliv inte heller vill vara formella representanter i 
offentliga skapade partnerskap, vilket visat sig bero på att företagen inte ser konkreta och tydliga 
syften med sin medverkan (Andersson, Svensson, Wistus, & Åberg, 2005).  
 
Oavsett om regionala aktörer med samordningsansvar väljer att samarbeta med tidigare relationer av 
gammal vana eller av strategiska skäl finns det anledning att reflektera över vilka förutsättningar som 
finns till ett offentligt-privat samarbete i partnerskap. Vilka kriterier ställer till exempel företag för att 
ingå i ett sammanhang med andra partners om de inte är vare sig kunder eller leverantörer? Skäl kan 
vara att samhällsmedverkan ofta återbetalar sig. Det har visat sig i en amerikansk studie att mindre 
entreprenörer som visat speciellt intresse för utvecklingen av mindre orter har återgäldats med att 
samhället betalar tillbaka tjänsten genom att stödja det mindre företaget (Kilkenny, Nalbarte, & 
Besser, 1999). Förutom att detta växelspel kan sägas bli ett vinna-vinna förhållande mellan samhälle 
och entreprenören har det även lett till att entreprenören själv upplever att verksamheten är lyckad, 
vilket i sig är ett incitament till att entreprenören fortsätter utveckla sin verksamhet (Kilkenny m.fl., 
1999). Studien var inte direkt kopplad till ett partnerskapssamarbete, utan snarare företags 
samhällsengagemang, men ger ändå insikter om att det finns ett mervärde med att engagera sig i ett 
offentligt sammanhang. I en annan undersökning vars egentliga syfte var att utveckla affärer på 
Internet, framkom att entreprenörer är mer bekymrade över sina egna problem än av andras. Samtidigt 
framkom att entreprenörerna kunde tänka sig att medverka i lärande partnerskap om fördelarna 
överstiger enbart gemensamt lärande (Evans & Volery, 2001). Liknande resonemang ges av Gam 
(1981), Gray (1989) och Selin och Beason (1991) vilka menade att olika grupper kan samverka i 
partnerskap om det ges fler fördelar än de själva kan uppnå på egen hand. Om den privata sektorn i ett 
partnerskap inte erhåller medel för dess närvaro kan de ändå bidra finansiellt och teknisk om det finns 
en potentiell möjlighet till vinst för insatsen i förhållande till andra investeringsförslag (LaFrance & 
Lehmann, 2005). I det aktuella partnerskapet finns även möjligheten för den privata sektorn att framstå 
som en god samhällsmedborgare vilket ger de privata aktörerna ett gott renommé i allmänhetens 
ögon. Sett till ovan nämnda studier kan man dra slutsatsen att det handlar om att företagets kostnad att 
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delta inte ska överstiga det värde som företagen förväntar sig få i utbyte av sitt engagemang i ett 
partnerskap. Ett värde kan vara att skapa förutsättningar för innovation och förändring för dels 
partnerskapets deltagare, men också för samhället i stort. 
 

4.1.5.7 Partnerskapets [o]möjlighet till förändring och innovation  
Lindhult (2008a) diskuterar om partnerskapets organisering kan bidra till innovation och utveckling då 
det ligger i dess antagande att partnerskapet ska bidra till [samhälls53]förändringar. Lindhult (2008a) 
diskuterar partnerskapet utifrån två olika perspektiv; objektorienterad samt interaktionorienterat. Den 
senare (interaktion) koncentrerar sina insatser på en dialogisk demokratisk bas, medan den förstnämna 
(objekt) har en mer målinriktat innovationsanpassad grund. I sin diskussion för sedan Lindhult in Dal 
Fiore´s (2007) komplexitetskoncept som inbegriper och gör skillnad mellan två organiseringsformer 
där ytterligheterna gemenskap/samhälle (communties) och nätverk (network) beskrivs. 
Innovationsförmågan anses fungera på två olika sätt i de olika skildringarna. I communitiesmodellen 
som bygger på gemensamma åtaganden och kollektiv identitet är kommunikationen en central kraft 
som bidrar till nytta till partnerskapets kärna. Lindhult beskriver att nyttan eller kraften kan ses som en 
centrupitalkraft som bidrar till den gemensamma nyttan. Nätverket kan däremot ses som en mer öppen 
organiseringsform, där olika aktörer kan exploatera de möjligheter som yttrar sig. Kommunikationen 
är mer avvikande vilket leder till att kraften sugs ut från nätverkets kärna (centrufigalkraft). Här kan 
återkoppling till nätverksforskning göras som beskriver att det finns en nytta med svaga relationer som 
leder till ny information, vilket implicit kan leda till nya idéer och innovation (se t.ex. Granovetter, 
1973). Dal fiore (2007) ser nätverk som en plats för gränsöverskridande lärande och för radikala 
innovationer där communities mer är specialiserade och har en linjär innovationsprocess. Relaterat till 
partnerskapidealet menar Lindhult att partnerskap dels vilar på ett interaktionsorienterad perspektiv, 
dels på communitygrund medan nätverket tenderar att vara mer näringslivsorienterad. 
 
Tabell 6: Organisering för inkrementell och radikal innovation 

 
Lindhult (2008a) diskuterar sedan att innovationers adopteringsprocess behöver inkrementella 
innovationer nätverk (eller horisontell kommunikation) för att föröka sig, medan mer kombinatoriska 
radikala innovationer behöver en samhällelig grund för att bli socialt rotade och accepterade. Lindhult 
menar att det kan och bör finnas inslag av både partnerskapsidealet och nätverksidealet för att en 
innovationsprocess ska lyckas. 
 
Sett till att partnerskapet och nätverket framställs som två skilda områden där partnerskap bygger på 
en samhällslogik och nätverket på en affärslogik kan det diskuteras om dessa motpoler kan förenas. 
Lindhult (2008a) menar att dessa kan och bör förenas utan att egentligen diskutera en praktisk 
tillämpning utifrån ett partnerskaps- och nätverksperspektiv. Utifrån tillväxt som begrepp och 

                                                      
53 Lindhult relaterar här till equal-partnerskapet Drop-In som syftar till ungdomar som hamnat utanför den 
gängse skolan ändå ska få möjlighet att bli en del av samhället. 

Organisationstyp Partnerskap Nätverk 

Fokus Interaktionsorienterad Objektorienterad 

Antagande Samhällelig grund Näringslivsorienterad 

Innovationsbenägenhet Inkrementell Radikal 



78 
En teoretisk referensram 

 
 
föreställning är det relevant att ställa frågan om tillväxt egentligen är ett gemensamt område för 
samverkan mellan offentliga företrädare och ett privat näringsliv om bilderna av bilderna av tillväxt 
skiljer sig åt. Eller är det kanske en förutsättning med olika tillväxtbilder för att faktiskt uppnå tillväxt? 
 

4.2 Tillväxt i småföretag 

Kapitlet har hitills redovisats olika teoretiska bilder (neoklassisk, keyniansk samt neoösterrikisk) och 
hur de förhåller sig till tillväxt. Kapitlet har även hanterat det ekonomiska vetenskapsområdet (från 
nationalekonomi till företagsekonomi och sedan entreprenörskap). Fokus i de teoretiska genrerna 
pendlar mellan att ha ett företagsperpektiv samt ett individuellt perspektiv, det naturliga 
tillväxtförloppet som bygger på rationalitet på marknaden och det mera skapade som ger staten och 
samhället en mer konstitutiv roll att spela. I kapitlet beskrivs olika regionala strategier för tillväxt och 
till viss del vilka antaganden som ligger bakom dessa. Resultat av forskning på småföretag och dess 
faktiska tillväxt har i huvudsak inte berörts. I detta avsnitt redovisats faktorer för tillväxt i småföretag 
och till viss del strategier som dessa företag använder sig av. 
 

4.2.1 Hur tillväxt skapas i småföretag 
 

The majority of small firms are not particulary innovative (Tidd, Bessant, & Pavitt, 1997, s. 
339)  

 
Innovation har lyfts fram som vägen till tillväxt i tidigare avsnitt. En stor del av forskning om 
småföretags tillväxt fokuserar därför på deras innovationsförmågan i relation till större företag. 
Resultaten pekar på att småföretag i högre utsträckning än större måste utveckla sitt nätverk. Detta för 
att tillgången till egna resurser är betyderligt mindre än i större – ju större nätverk, desto större 
resurstillgång54 (Tidd m.fl., 1997). Emellertid har det mindre företaget organisatoriska fördelar då de 
till synes har enklare kommunikations - och beslutsvägar samt högre flexibilitet än större företag. 
Likväl har det i studien visat sig finnas en hög grad av variabilitet. Utvecklingen av innovationer och 
tillväxtkapaciteten i småföretag beror främst på vilken bransch som småföretaget återfinns inom. Detta 
har bland annat lett fram till att forskning koncentrerat sina studier på småföretag med hög teknologisk 
utveckling och tillväxttakt så kallade New Technology Based Firms (NTBF). I realiteten saknas därför 
studier kring andra typer av småföretags innovationsstrategier eftersom de inte varit intressanta ur ett 
tillväxtperspektiv (Tidd m.fl., 1997, s. 56) . Sett även till den kontext som Tidd m.fl. representerar 
innefattar småföretag som begrepp upp till 200 anställda (engelsk kontext).  
 
I en enkätundersökning av 1500 småföretags (m=44 anställda) upplevda källor till innovation framkom 
kundernas krav, leverantörernas kvalitet samt det interna ledarskapet roll som de mest betydelsefulla 
faktorerna. Svaren hämtades från respondenter med ledarskapsbefattning i respektive företag. 
Omkring 55 % av den undersökta populationen hämtade inspiration till innovationer från dessa tre 
områden. För att kunna nå tillväxt tillskrevs ledarskapsförmågan, de anställdas kvalifikationer och 
marknadsföring som nyckelfaktorer (Baldwin, 1994). Studien har bedrivits utifrån en kanadensisk 
kontext55. Ledarskapets roll lyftes fram både för att nå innovation och tillväxt. Ledarna själva har fått 

                                                      
54  I resursbegreppet avses maskiner, anställdas kompetens, finansiering, krävande kunder, innovativa 
leverantörer etc. 
55 Genomsnittet av antalet anställda kan i princip därför innefatta företag med en anställd upp till 500 anställda. 
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svara på dessa frågor vilket kan förklara deras upplevelser. I sådana situationer är det lätt att lyfta fram 
sin egen betydelse, i alla fall om ett företags utveckling är positiv (se t.ex Myers, 2001)56. Anledningen 
till att leverantörernas kvalitet hamnar högt upp på listan menar Tidd m.fl. (1997) bero på att små 
företag är beroende av den innovationkraft som finns inbyggd i verktygen som de fått levererade till 
sig från leverantörerna. Verktygens möjligheter och begränsningar kan styra den egna förmågan att 
innovera och därmed nå tillväxt. I Baldwins (1994) studie redovisas samtidigt den kompetens som 
ledarna uppfattade att de besatt. Produktkvalité, flexibilitet samt service gentemot kunderna hamnade 
högt upp på listan. 
 
Ovanstående står bland annat att finna i kurslitteratur på högskolenivå som belyser innovationernas 
betydelse för konkurrenskraft och tillväxt i småföretag. Utgångspunkter för den forskningen hämtar 
inspirationen från t.ex. Schumpeter samt Kirzner som tidigare kort redovisats för i avsnittet 
”Entreprenörskapet som vetenskapsområde”. Schumpeter57, som var makroekonom, försökte förklara 
att tillväxtens jämviktstillstånd flyttas fram i och med en ständig utveckling av mönsterbrytande 
karaktär (läs Innovationer). Schumpeters menar att det är den mer kvalitativa förändringen som 
utvecklingen medförde som är betydelsefull för den ekonomiska utvecklingen. Den kvantitativa 
utvecklingen av paradigmskiftet och efterapande imitatörer är blott ett resultat av den första 
utvecklingsvågen. Emellertid intresserar sig Schumpeter sig mer för större enheter än vad småföretag 
kan sägas vara och vilken betydelse för nationalekonomin som entreprenörens arbete medför. 
Forskning som har haft större betydelse för den företagsteoretiska tillväxtdoktrinen kan till exempel 
hämtas från Edith Penrose verk ”The theory of the growth of the firm” (1995). 
 

4.2.2 En Penroseisk syn på tillväxt 
Avsnittet som här belyser Edith Penrose (1995) syn på tillväxt skapar den penroseiska analysmodellen 
för att förstå genomförda entreprenörskapsintervjuer där respondenternas interna kompetensbrister, 
men även deras förtjänster kan tolkas och förstås. Den penroseiska analysmodellen bygger på hur 
olika interna förmågor (här managementförmåga och entreprenörskapsförmåga) bidrar till 
företagstillväxt. Icke desto mindre är det viktigt att få ta del av den kontext som omringar Penrose och 
som bidrar till förståelse av hennes argument. Det är därför viktigt att utgå från Penrose olika 
utgångspunkter och antaganden om tillväxt. Penrose resa börjar brett för att bidra till en gemensam 
förståelse. Penrose själv skapade dessvärre ingen analysmodell med ovan nämnda förmågor. Detta har 
bidragit till tolkning av hennes ibland snåriga text. Tidvis har även hjälp av andra forskare använts, 
vilka tolkat hennes verk. 
 
En Penroseisk syn på tillväxt innebär explicit ett företagsperspektiv på tillväxt. I mitten av 1900-talet 
såg Penrose (1995) stora luckor med den dåvarande styrande neoklassiska teoribildningen om företags 
tillväxt som grundade sig i perfekta marknader med jämvikt, resursallokering samt pris och 
välfärdsmaximering som viktiga inslag snarare än företagets roll som en organisation för tillväxten. 
Under 1950-talet intresserade sig Penrose för om det fanns något inneboende i företag som både 
stöttade tillväxten, men också hindrade graden av tillväxten. Resultatet av studien blev boken The 

                                                      
56 Socialpsykologiska begrepp som ”actor-observer-bias” och ”selv-serving- bias” innebär att en individ har en 
större benägenhet att härleda en positiv utveckling till ens egen förmåga och förklara bort en negativ utveckling 
med situationella utomstående händelser. 
57 Se t.ex. Schumpeters The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, 
and the business cycle (1934)  
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Theory of the Growth of the Firm (Penrose, 1995). I förordet i upplagan som utkom 1995 beskrivs ett 
företag utifrån dess funktion; 
 

We start with the function of the firm and from this derive the appropriate definition of the firm. 
The analysis was confind to industrial firms (although it may apply to other types of firm as 
well). The economic function of such a firm was assumed simply to be that of acquiring and 
organizing human and other resources in order profitably to supply goods and services to the 
market, It was defined, therefore, as a collection of resources bound together in an 
adminstrative framwork, the boundaries of which are determind by the area of adminstrative 
coordination and authoritative communication (Penrose, 1995, förord). 

 
Penrose utgår från definitionen av ett företag som en administrativ enhet som både organiserade 
personal och andra resurser när hon utformar teorin vilket i sin tur fick stor bäring på hennes teori som 
helhet. I en kommentar från recensenten Early (1960) görs ett försök att sammanfatta Penrose bok; 
 

Mrs. Penrose seeks to develop a theory of the growth of the firm, as distinct from the traditional 
theory of its equilibrium size, factor combination, output and pricing. The latter approach, she 
holds, is ill-suited to the modern business Enterprise and to modern problems of real 
importance. She applies her theory of growth to the explanation of business diversification, 
integration and merger, and to the social problems of small-business survival, industrial 
concentration, and over-all economic growth (Early, 1960, s. 1111) 

 
Till viss del sammanfattar Early (1960) till stora delar kärnan i boken och vad teorin egentligen 
behandlar och tar upp. Teorin beskrivs som en vattendelare mellan befintlig ekonomisk teori som 
härstammade från Adam Smith’s samt Alfred Marshalls teorier. Best och Garnsey (1999) diskuterar i 
sin artikel varför det blev en konflikt mellan den befintliga ekonomiska teorin och Penrose teori; 
 

Smith and Marshall conceived of the coordination of economic activities as a means of 
increasing specialisation and advancing knowledge. But the major advances in economic theory 
following Marshall narrowed the concept of coordination to issues concerned with achieving the 
optimaliy condition of general equilibrium theory. The requisite assumptions, including 
deminshing returns and perfect foresight leave little conceptual space for a theory of the growth 
of the firm and issuies associated with production, organisational capabilities, innovation, and 
knowledge. Changes in product, process, technology, and organisation were pushed outside the 
theory; economics became the study of ”individual rational choice” and production became 
defined in terms analogous to the determinants of consumer choice. In classical terms, the 
sphere of exhange came to the forefront; the sphere of production became obscure. As a 
consequence, the firm, in the equilibrium perspective, is a shadowy figure (Best & Garnsey, 
1999, ss. 194-195). 

 
Denna bifigur eller skuggföreteelse som företagets roll spelade inom jämviktsteoretisk skolbildning 
gjorde att företaget som företeelse och studieobjekt mer eller mindre försvann i och med att 
nyskapande teorier mer eller mindre skulle hakas upp och förklaras med hjälp av jämviktsteorin. Till 
detta förhöll sig emellertid Penrose likgiltig eftersom hon syftade till att skapa en egen teori grundat på 
företagets verklighet snarare än att bygga upp en teori som grundade sig på teoretiska antaganden om 
en perfekt marknad. 
 

The concept of an industrial sector of homogeneous firms producing homogenous products, a 
necessary assumption of equilibrium theory, denies a role för entrepreneurship. But it also limits 
understanding of the processes of enterprise differentiation and economic integration that are 
central to understanding economic progress in our times (Best & Garnsey, 1999, s. 193). 
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Företags unika entreprenörskapsförmåga har innan Penrose ingen betydelsfull roll för tillväxten. 
Nämnas bör att Penrose inte på något vis försöker kullkasta den rådande teorin om jämviktstillstånd 
utan snarare försöker bidra med en kompletterande teori utifrån ett företags perspektiv – en mikronivå. 
På sätt och vis kan därför Penrose teori även ses som en del av den neoösterrikiska 
forskningstraditionen fastän individperspektivet tydligare lyfts fram inom den genren. Det visar sig 
dock, vid en närmare granskning, att individperspektivet genom management- samt 
entreprenörskapsbegreppet ges en till synes betydelsfull roll att spela för tillväxt som vi snart kommer 
att få läsas mer om. 
 

4.2.2.1 Tillväxtdefinition 
Redan på sidan ett beskriver Penrose vad hon åsyftar med tillväxt i hennes studie; We shall be 
concerned with the growth of firms, and only incidentally with their size (1995, s. 1). Penrose tar viss 
ställning till vad tillväxt är, men å andra sidan för hon en relativ lång diskussion där hon beskriver 
mångtydigheten av begreppet. Hon nämner att begreppet utifrån den dåvarande diskursen hade två 
olika betydelser; varav den ena betydelse var att tillväxt oftast betecknades innebära en ökning av 
mängd. I den andra betydelsen uttrycks tillväxt som en ökning i storlek eller som en förbättring av 
kvalitet som ett resultat av en utvecklingsprocess. Penrose menar att i den senare betydelsen, sågs 
processen som något naturligt, där serier av interna förändringar interagerade med varandra vilket 
leder till en ökning av storleken vilket även förändrar karaktären på det växande objektet (Egen 
översättning, Penrose, 1995, s. 1). Ekonomisk tillväxt betyder enligt den senare betydelsen att tillväxt 
och utveckling inte går att separera eftersom de är oskiljaktiga från varandra och eftersom dessa 
dessutom även är naturliga till sin karaktär så uppstår tillväxt när omgivande faktorer är gynnsamma.  
 

Size becomes a more or less incidental result of a continuos on-going process or unfolding 
process (Penrose, 1995, s. 1) 

 
Penrose fortsätter med att nämna att den dåvarande gängse bilden av tillväxt ur ett mer ekonomiskt 
analytiskt perspektiv inte tar hänsyn till den interna processen av utveckling utan snarare diskuterar 
för- och nackdelar med storlekens betydelse vilket antyder att tillväxt endast blir; /…/ an adjustment to 
the size appropriate to given conditions (1995, s. 1). Storlek är enligt Penrose då endast en biprodukt 
av tillväxtprocessen och i och med detta påstående försvåras förståelsen varför hon ändock väljer 
storlek som utgångspunkt för sin egen studie. Förståelse växer dock när man får klart för sig om 
Penrose syfte och huvudsakliga intresse; 
 

I am primarily concerned with a theoretical analysis of a process (Penrose, 1995, s. 3).  
 

Det är de interna processerna inom företag som röner störst intresse hos Penrose och därför blir storlek 
det urvalskriterium som hon väljer att utgå ifrån, med andra ord en stabil variabel hos företag med 
påvisad erfarenhet och tillväxthistorik enligt hennes uppställda kriterium. En tolkning är att hon ställer 
sig själv till den andra beskrivningen av begreppet tillväxt – dock med undantaget att tillväxt sker till 
följd av en utvecklingsprocess som inte är självklart naturlig, och därmed också påverkbar. 
 
Varför Penrose till synes inte är intresserad av att belysa de externa faktorernas betydelse för tillväxt i 
företag beskriver hon på följande vis; 
 

This alone [The external factors] tells us nothing about their significance for any given firm. 
New invention, changes in consumers tastes, growing demand for particular products are 
external inducments to expand only for what might be termed ”qualified” firms - firms whose 
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internal resources are of a kind either to give them a special advantage in to the profitable areas 
or at least not to impose serious obstacles (Penrose, 1995, s. 86).  

 
Externa faktorer kan enbart förklara en del av hur tillväxten i ett företag ser ut menar Penrose. Alla 
företag är unika och har olika sätt att möta omgivande faktorer. Samtidig erkänner Penrose externa 
faktorers betydelse; 
 

But internal inducements to growth are not by themselves profitable opportunities for expansion, 
nor are external inducements by themselves (Penrose, 1995, s. 87). 

 

4.2.2.2 Tillväxtprocesser 
Penrose söker inte skapa strategier för tillväxt snarare ville hon beskriva tillväxtprocessen med hjälp 
av befintliga företag och därigenom bidra till teoribildningen om företagstillväxt (Rugman & Verbeke, 
2002)58. För att förklara tillväxt i företag utgår Penrose från en produktion- och konkurrenssyn vilket 
medför att Penrose kan skilja på resurser och service, men även mellan service och möjligheter (Best 
& Garnsey, 1999). Utgångspunkten är att alla företag är unika, vilket härrör från skillnaden; vad som 
ligger mellan resurserna och servicen av resurserna. Penrose menar att det inte är själva resurserna i 
sig som är viktiga i produktionsprocessen, snarare den service som resurserna kan generera. Med 
service åsyftar Penrose; 
 

 /…/a function of the way in which they (resources) are used – exactly the same resource when 
used for different purposes or in different ways and in combination with different types or 
amounts of other resources provides a different service or set of services (1995, s. 25). 

 
Service, i betydelsen av ett slags mervärde av de resurser som företaget har skulle även kunna dras 
som parallell med begreppet förädlingsvärde som står att finna som en regional tillväxtstrategi i det 
regionala tillväxtprogrammet (Länsstyrelsen Södermanland, 2003a, ss. 10, 13, 28).59  
 
Citatet indikerar att servicen, eller mervärdet, beror på hur företagets resurser hanteras och 
kombineras. I och med att hanteringen av resurserna är av väsentligt intresse i Penrose teori bidrar hon 
till att lyfta fram management samt det entreprenöriella förhållningssättets roll för tillväxt. Penrose 
(1995) visar likväl inte upp detta begreppspar helt uppenbart i sin teori avsseende deras personliga 
karakteristik och förhållningssätt. I avsnittet som följer kommer begreppsparet synliggöras genom 
exempel på hur och när Penrose diskuterar de olika rollernas betydelse för tillväxten. 

4.2.2.3 Penrose om management60 och entreprenörskapets roll för tillväxt  
En entreprenöriell handling är till exempel den första tanke som beskriver om företag är beredda att 
växa menar Penrose. [It] implies some degree of enterprise (Penrose, 1995, s. 33). I det här skedet 
behövs inga kvalitativa kunskaper – detta är snarare en ambition som enligt Penrose, måste föregå det 

                                                      
58 Penrose teori har i och för sig legat till grund för senare års strategiforskning som diskuterar företags 
resursberoenden, vilket inte är aktuellt att fördjupa sig i inom ramen för denna studie. 
59 Enligt nationalencyklopedin utgörs förädlingsvärdet inom ett företag; av värdet av de varor och tjänster som 
företaget producerar minus värdet av de råvaror, halvfabrikat och liknande som företaget köper från andra. 
företag. Det är med andra ord det värdetillskott som skapas i företaget med arbete och realkapital. Mer om de 
regionala tillväxtstrategier i empirikapitlet. 
60 Management används i detta avsnitt för att vara trogen Penrose (1995) orginalspråk. Det finns likväl en 
generell uppfattning om att management de facto är detsamma som ledarskap. Gemensamma definitioner finns 
där båda begreppen innefattar en förmåga att föra en grupp av individer mot uppsatta mål. 
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mera rationella ekonomiska beslutsfattandet där managementkompetens istället prövas. Management 
som saknar ambitionen i sin personlighet och som resurs i sitt företag har sällan ett företag som växer 
(Penrose, 1995). Brister det i den entreprenöriell handlingsförmågan beror det ofta, enligt Penrose, på 
ett otillräckligt intresse av att experimentera med nya och främmande koncept, men även att ta sig in 
på nya geografiska områden. Dessa faktorer ses som effektiva hinder till att ett företag överhuvudtaget 
ska växa. Penrose menar att det inte spelar någon roll om management utvecklas om inte den 
entreprenöriella förmågan finns tillgänglig och bidrar till utveckling; Thus, the managerial competence 
of a firm is to large extent a function of the quality of the entrepreneurial services available to it 
(Penrose, 1995, s. 35). Omvänt gäller även bristande ledarskapsförmåga enligt Penrose; 
 

A firm may have a strong internal inducement to expand provided by the presence of an 
energitec and ambitious entrepreneur with many ideas, but if at the same time the firm lacks the 
managerial abilities or technical skills to carry his ideas into action, a significant internal 
obstacle to expansion exist which again will influence the direction, and in particular, the 
method of expansion chosen (Penrose, 1995, s. 66) 

 
Med andra ord är det graden av entreprenöriell förmåga samt ledarskapsförmåga som Penrose ser som 
viktig i relation till ett företags tillväxt. En tolkning är att båda delarna behövs och inte kan förkastas 
som oviktiga funktioner för ett företag med ambitioner att växa genom att bli större. Penrose gör 
emellertid åtskillnad med ledarskapsrollen som ses som verkställaren och övervakare av de 
entreprenöriella idéerna. Emellertid kan den entreprenöriella förmågan i hög grad finnas både i 
ledarfunktionen (administrativa funktionen) som i andra funktioner. 
 
Penrose kontrasterar ledarskapet roll gentemot den mer entreprenöriella rollen och menar att 
mångsidigheten hos entreprenören skiljer sig mot managementrollens mångsidighet. Entreprenörens 
föreställningsförmåga kan ställas upp och jämföras med en administrativ och teknisk 
kompetensförmåga som management innehar. Penrose menar att den förstnämnda kan vara 
kontraproduktiv för företaget. 
 

/…/to the extent that entreprenurial ideas are inherentyl impractical, they are of little use to a 
firm; but if they are commonplace and short-sighted they are equally useless, and firms whose 
entrepreneurs are dull are by this fact alone restricted in their growth (Penrose, 1995, s. 36). 

 
Penrose anser att särdragen av de entreprenöriella resurser61 kan innebära att den eftersträvansvärda 
servicen som företaget behöver åstadkomma kan hamna i kläm eftersom fokus istället kan hamna på 
annat än kärnverksamheten (den grundläggande positionen). Mångsidigheten blir då ett hot mot 
företagets möjligheter att växa. Processen med att skapa resurserna till service ställer krav på 

                                                      
61 Enligt Penrose (1995, s. 31 ff) är entreprenören den individ eller grupp av individer som bidrar med 
entreprenöriell service inom företaget. Enligt hennes definition av entreprenöriell service innefattar det bidrag 
som underlättar introduktionen, acceptansen av nya idéer kring produkter, platsen, tekniska förändringar, 
inskaffandet av nya ledarskapsbefattningar, organisationsförändringar, anskaffande av kapital och planläggande 
av expansion för företaget. Kreativitet verkar dessutom vara en viktig förmåga i det entreprenöriella handlandet. 
Penrose teori om entreprenören känns på sätt och viss även igen från litteratur av idag. Emellertid känns det som 
att hennes bild av entreprenöriella tjänster (entrepreneurial service) inte har några gränser för vad som kan 
räknas till entreprenöriell verksamhet. Det gör att Penrose blir en del av den ibland diffusa definitionsdebatten 
för vad entreprenöriell verksamhet faktiskt är (se avsnittet som belyser entreprenörskapsforskning). Det är dock 
inte relevant till vad som åsyftas (om det är affärsverksamhet eller annat), då det inte ligger i denna studies 
huvudintresse att definiera entreprenöriell verksamhet. Intresset är att redovisa faktorer som Penrose i detta 
avsseende finner relevanta för att förklara ett företags tillväxt. 
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erfarenhet, vilket dessutom är tätt sammankopplat med en kunskapsprocess menar Penrose som 
dessutom antyder att erfarenheten i princip är managements förmåga till handling. 
 

Experience/.../develops an increasing knowledge of the possibilities for actions and the ways in 
which action can be taken by/…/ the firm. This increase in knowledge/…/causes the productive 
opportunities of a firm to change (Penrose, 1995, s. 53). The capacities of the existing 
managerial personnel of the firm necessarily set a limit to the expansion of that firm in any 
given period of time, for it is self-evident that such management cannot be hired in the 
marketplace (Penrose, 1995, s. 45).  

 
Tid och erfarenheter samt kunskap ses som viktiga ingredienser när nya resurser tillförs till ett företag 
som ska skapa service gentemot användaren. Management´s roll är essentiell i processen som följer 
som bärare av kunskap och erfarenhet. Penrose lyfter fram problemet med att mindre och nya företag 
har svårt att nå och finna kapital till sina verksamheter. Den entreprenöriella kompetensens uppgift blir 
att finna nya innovativa vägar för att attrahera kapital genom en förmåga att bygga förtroenden mellan 
finansiär och företag (1995). 
 
Om en ”god” entreprenöriell förmåga ska uppstå bör det finnas ett ”gott” entreprenöriellt omdöme 
enligt Penrose. Till viss del beror omdömet på entreprenörens personlighet, men kan i högre grad bero 
på företagets egen informationshantering samt vilka andra kompetenser och erfarenheter som återfinns 
inom företaget (Penrose, 1995). Omdömet styr sedan vilka möjligheter (interstices) som entreprenören 
upptäcker. Penrose skiljer på om det är objektiva eller subjektiva möjligheter. Den objektiva 
möjligheten består av vad företag faktiskt är kapabla att genomföra medan den subjektiva möjligheten 
består av vad företag tror sig kunna utföra. Penrose (1995) slår fast att det är företagets egna 
förväntningar som avgör hur företaget agerar och inte ”objektiva fakta”. Det är också i företagets inre 
kärna Penrose teori tar sin utgångspunkt i – utan att förringa utomstående faktorers betydelse för 
företagets beteende. Penrose menar att objektiva fakta eller som hon även kallar det omgivande 
faktorer till synes är oberoende och kan därför förändras av företag som vill utvecklas och nå tillväxt, 
vilket betyder att omgivande faktorer inte är avgörande för att förutse tillväxt i företag (1995). 
 

If we can further establish that there are significant factors expanding the productive 
opportunity of a firm and causing it to change in a systematic way over time whith the operation 
of the firm, we are on the trail of a theory of the growth of the firms (Penrose, 1995, s. 42). 

 
Penrose har ambitionen att finna signifikanta faktorer för att öka antalet möjligheter för ett företag att 
växa. I en diskussion om management´s begränsningar framhåller Penrose vikten av att management 
bör ha en plan för sin verksamhet. Om möjligheterna är obegränsade blir det svårt att planera 
verksamheten och då blir ledningens roll att bortse från vissa möjligheter och istället fokusera på att 
bevara organisationens karaktär (Penrose, 1995). Större företag till skillnad från mindre kan 
kontinuerligt revidera sina planer för expansion. De mindre företagen saknar ofta möjlighet till detta 
utan måste istället fullfölja sina planer innan nya planer kan tas fram. Planerna som tas fram måste 
samtidigt ta hänsyn till både interna resurser såväl som till resurser på marknaden (Penrose, 1995). I 
det här läget beskriver Penrose managementrollens betydelse; 
 

At the very least, some services of the firm´s existing management are required, and usually the 
services of a large number of other ownee and familiar resources as well (Penrose, 1995, s. 
85). 

 
Med andra ord ser Penrose att managementrollen blir att inventera de interna resurserna för att kunna 
planera, men också för att kunna genomföra sina expansionsplaner. I vissa fall handlar det samtidigt 
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om att vid genomförande av expansion också delegera. Delegering av beslutsfattandet kan dock 
hämma företagets utvecklingsmöjligheter. Penrose menar att underordnande inte alls kan ta det fulla 
ansvaret om inte managementerfarenheter först utvecklats – erfarenheter som tar en viss tid. Det 
handlar att veta hur och till vad erfarenheten (här kunskapen) ska omsättas för att göra bäst nytta. 
Penrose antyder även att yngre managers saknar denna erfarenhet62 och ibland sätter onödig press på 
verksamheten som tenderar att hämma företagets expansionsplaner (Penrose, 1995). 
Managementteamets betydelse lyfts därför fram i Penrose texter. 
 

…the experience of a firm´s managerial group plays a crucial role in the whole process of 
expansion, for the process by which experience is gained is properly treated as a process 
creating new productive servies available to the firm (Penrose, 1995, s. 48). 

 
”The Management Team” beskrivs som en adminstrativ grupp av individer som arbetar tillsammans – 
erfarenheten av att arbeta tillsammans kan endast utveckla the teamwork (Penrose, 1995, s.46). Om 
inte ”teamet” kan fungera som en enhet kan det hämma beslutsfattandet och till slut även företagets 
effektivitet. Den vinst som ett bra ”team” har kan därför inte ersättas av att plocka in andra 
utomstående individer i ledningsfunktionen. Följden av en alltför stor expansion av företaget kan 
enligt Penrose (1995) skapa en period av stagnation i företaget om inte utvecklingen av teamet hinns 
med – teamet får då en motsatt effekt på företagets ekonomiska utveckling. Flera tolkningar av 
Penrose går att göra. Penrose anser bl.a. att mångfald och heterogenitet är en fara för företaget, 
speciellt när företag växer och att homogenitet i managementteamet är att föredra. Det står i direkt 
kontrast till annan teori som förespråkar öppna system för innovation och utveckling i företag och 
därmed heterogenitetens positiva betydelse. Se till exempel Andersson och Rollenhagen (1993) som 
lyfter fram att alla aktörer som berörs av problemrymden bör vara samlade i så kallade systemgrupper. 
Andra diskuterar att öppna system måste existera för att inte organisationer ska drabbas av mental 
entropi (Ahrenfelt, 1995). Samtidigt har Penrose tidigare klargjort att management måste ta hänsyn 
både till interna, men också externa resurser för att kunna planera men även genomföra planerna. På 
sätt och vis kan en alternativ tolkning bli att managementrollen enligt Penrose ställer krav på slutenhet 
vad gäller gemensamma mål och värderingar med stark koppling till vad företaget kan åstadkomma 
med interna medel, men med en öppenhet för att förstå omvärlden utanför. På sätt och vis kan det 
fånga dualiteten mellan den entreprenöriella förmågan och den klassiska managementrollen. 
Tolkningen av vad Penrose menar utgår från den senare förklaringen. Det går även att lyfta fram den 
senare tolkningens förklaring genom att lyfta in vad externa förändringar kan ha för betydelse för 
företagets kunskapsinnehåll. 
 

Clearly external changes may also becom part of a firm´s stock of knowledge and consequently 
they may change the significance of resources to the firm (Penrose, 1995, s. 79). 

 
Risker och osäkerhet tenderar att begränsa företagets expansionsplaner. Entreprenörens subjektiva 
bedömning av osäkerhet verkar bero på två saker; Entreprenörens temperament (här; läggning t.ex. 
självförtroende) samt vilken information som finns tillgänglig. Osäkerheten minskar om input of 

                                                      
62 Enligt Penrose kan enbart objektiv fakta läras ut. En ledares erfarenheter kan därför inte överföras till yngre 
förmågor (1995, s. 53). En tolkning är att vi idag skulle kalla detta för tyst kunskap (se. Tidd m.fl. 1997) där 
kunskapen mer eller mindre sitter i ryggmärgen och som dessutom är personbunden. Emellertid finns det 
forskning relaterat till social kognitiv inlärning (Kaufmann & Kaufmann, 1998) som lyfter fram att lärande som 
stärker sin egen upplevda självförmåga även kan tillskansas utav att observa andra. I och med denna 
forskningsutveckling går det att ifrågasätta Penrose (1959) tes, utan att för den delen tvivla på att lärande och 
erfarenhetsutveckling ofta ser väldigt annorlunda ut för olika individer. 
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resources (Penrose, 1995, ss. 58-59) förstärks, det vill säga om mer information tillkommer om de 
egna interna resurserna som kan minska osäkerheten. Bedömning av informationen står management 
för och i realiteten sker två typer av responser; en konservativ bedömning där expansionsplanerna 
läggs på is alternativt att expansionsplanerna anpassas till rådande förutsättningar för att minimera 
osäkerhet och risk. Penrose (1995) menar att det senare är att föredra om man har ambitionen att växa. 
 
Enligt Penrose har entreprenören en betydelse vad gäller efterfrågan på företagets produkter; 
 

The anticipation of consumer acceptance is a necessary condition of entrepreneurial interest in 
any product, but the original incentive to a great deal of innovation can be found in a firm´s 
desire to use its existing resources more effeciently. The type of product in which the consumer 
might be interested is in effect very often suggested to the entrepreneur by the firm´s resources, 
and the possiblities of succesfully introducing is largely depend upon them (Penrose, 1995, s. 
84). 

 
Entreprenörens egen förväntan av kundernas efterfrågan styr alltså till viss del de interna processerna 
för att skapa innovationer. Penrose menar att den riktigt entreprenöriella entreprenören inte tar 
efterfrågan som given, snarare ses efterfrågan som något som entreprenören själv kan påverka 
(Penrose, 1995). Med andra ord litar entreprenör ibland mer på sig själv än på vad marknaden 
efterfrågar, vilket som vi tidigare belyst genom att lyfta fram den entreprenöriella mångsidigheten, kan 
var till för- eller nackdel för företagets fortsatta utveckling. Entreprenörens idéer kan vara svåra att 
förstå för management och detta beror på entreprenörens state of mind (Penrose, 1995, s. 81). En 
tolkning är att entreprenörens bedömning ofta är subjektiv vilket gör att managementrollen ställer krav 
på att ta reda på varifrån entreprenören fått idéerna och vilka antaganden som entreprenören bygger 
dessa idéer på. Penrose anser å andra sidan att det snarare är de tillgängliga interna resurserna som 
bestämmer vilka nya produkter som skapas, samt vad som redan görs, vilket i sin tur beror på vilka 
förmågor, ekonomi samt möjligheter som företaget besitter via entreprenören och managementrollen.  
 
Hittills har diskuterats vad Penrose i vissa avseenden menar vara intressant att belysa som utgångpunkt 
för sin forskning dvs. definition av tillväxt, argument för att belysa tillväxtprocessen och 
entreprenörskapsrollen vs managementrollen. I hennes bok lyfter hon även in andra faktorer som är av 
avgörande betydelse för tillväxten. I följande avsnitt tas istället upp och förs fram begrepp som (enligt 
Penrose) har betydelse för tillväxten utan att egentligen vara helt kopplade till själva processen. 
Penrose har till viss del skapat en egen värld av begrepp vilka även har fått bäring för mer aktuella 
forskningresultat, vilka knyts an till senare i detta kapitel. Fortsättningen av Penrose-avsnittet kommer 
behandla hennes syn på den grundläggande positionen, mellanrummens roll för tillväxt samt vilken 
betydelse samverkan har för tillväxt. 
 

4.2.2.4 Den grundläggande positionen 
I en fallstudie som publicerades året efter (1960) Penrose´s bok framkom att omfattande kunskap om 
sina egna resurser snabbt bidrog till att ta sig in på nya marknader vilket i sin tur skapade tillväxt samt 
förutsättningar för ny kunskap om sina egna resurser (Penrose, 1960). Emellertid kunde en alltför 
snabb omställning till nya varor och tjänster vara kontraproduktiva för tillväxten: 
 

The rate of growth is retarded by the need for developing new bases and by the difficulties of 
expanding as a coordinated unit (Best & Garnsey, 1999, s. 191).  
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Best & Garnsey (1999) tolkade in att Penrose (1995) menar att en alltför diversifierad strategi ställer 
krav både på (ny) kompetens, men även på administrationen och utgick inte ifrån vad Penrose menade 
vara den allra viktigaste faktorn för tillväxt – nämligen den grundläggande positionen som företaget 
självt är i stånd att skapa. Den grundläggande positionen är den position som företaget etablerar med 
just sin specifika kunskap om de egna resurserna. 
 

/…/if one examines closely the established firms with a long history of successful growth, and In 
particular, the genesis of their product diversification, one will find that their strength lies in the 
fact that they have established and maintained a basic position with respect to the use of certain 
types of resources and technology and the exploitation of certain types of market (Penrose, 
1995, ss. 137-138). 

 
I vissa fall ska den grundläggande positionen kunna innefatta det som till exempel 
marknadsföringsforskning menar vara positionering på marknaden63. En annan tolkning som jag 
liksom Best och Garnsey gör (1999) är att den grundläggande positionen handlar om att känna till sina 
egna styrkor och svagheter och därtill göra produkter efter dessa kriterier. På så vis uppstår grunden 
med att företaget enbart har ett visst produktsortiment av s a s ”orginalprodukter”. Penrose anser att 
det är dessa orginalprodukters möjlighet att hävda sig i en lågkonjunktur som avgör om företaget ska 
få tillväxt även i svåra tider (Penrose, 1995). Strävan efter att etablera en grundläggande position kan 
ses som en begränsning i strävan efter att finna nya möjligheter menar vissa forskare (se t.ex. Best & 
Garnsey, 1999). Denna syn behöver inte vara en motsättning sett till Penrose diskussion om 
mellanrum. Penrose diskuterar att ett mellanrum (Interstices) på marknaden uppstår i en ekonomi av 
förändring som gör det möjligt för företag som satsar på sin grundläggande position att finna nya 
möjligheter. 
 

4.2.2.5 Mellanrummens roll för tillväxt  
I Penrose teori uppstår mellanrum (Interstices) på en marknad i förändring. Dessa mellanrum är 
öppningar eller möjligheter som uppstår hos företag som satsar på sin kärnverksamhet och som 
möjliggör för företag att finna nya möjligheter. 
 

The growth of almost all large firms has been accompanied by far-reaching changes in the 
composition of the demand which the firm has considered relevant for its operations (Penrose, 
1995, s. 83). 

 
Inte sällan är det efterfrågan från externt kopplade faktorer som ligger bakom att dessa mellanrum blir 
uppenbarade och synliggjorda. För att finna dessa möjligheter ger Penrose exempel på hur företag kan 
arbeta genom att ha en interaktiv relation med användarna (Best & Garnsey, 1999). Penrose ger även 
exempel på hur användarfokus kan ges legitimitet i en organisation genom att ge 
marknadsavdelningen befogenhet att vara aktiv i sina kunders problemställningar (Penrose, 1960). 
 

Penrose´s interstices are spawning grounds not only for specie reproduction, in the form of new 
startups, but of new specie reproduction, in the form of new technologies and associated 
industrial sub-sectors (Best & Garnsey, 1999, s. 193). 

 

                                                      
63 Se t.ex. Philip Kotlers ”Marketing Management” (2000), där man positioneras sig gentemot sina konkurrenter 
genom att t.ex. vara först, bäst, marknadledande, billigast, snyggast design osv.    
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Synen på att det finns möjligheter i mellanrummet antyder också att det inte bara är det befintliga 
företagande som kan dra fördel av dessa öppningar utan även nya aktörer på marknaden som uppfattar 
möjligheter till affärsverksamhet. Penrose vill diskutera och finna mellanrummen som finns på grund 
av företagets interna resurser. Resursbegreppet som innefattar samtliga av företagets fysiska material 
och personell bidrar till en mängd olika kombinationer av möjligheter ur vilka företagets 
ledningsgrupp och entreprenörer måste sovra och prioritera. Detta för att företagen inte har möjlighet 
att utnyttja alla mellanrum till att skapa vad Penrose skulle kalla services. 
 

A firm may be unable to take advantage of all the opportunites that are created by the new 
service available to it, since the amount of expansion it can plan is limited (Penrose, 1995, s. 
79). Unused productive services are, for the enterprising firm, at the same time a challenge to 
innovate and incentive to expand, and a source of competitive advantage (Penrose, 1995, ss. 
85-86). 

 
Eftersom arbetet inte riskerar att ebba ut finns det alltid skäl för företaget att få resurserna att bli mer 
produktiva (Penrose, 1995), i vart fall om företaget vill växa och utvecklas. 
 

In putting together the jig-saw puzzle of resources required in an expansion programme, the 
firm may find that a number of awkvard corners persist in sticking out (Penrose, 1995, s. 69). 

 
Penrose menar att managers som försöker optimera resurserna finner ofta att förändringar skapar 
ineffektivitet i andra delar i organisationen och att effektivisering därför kan ses som en oändligt 
process. Till stor del kan det bero på att vissa resurser till viss del är odelbara och därför svåra att 
planera. Vissa resurser kan därför bli ”sysslolösa”, eller ”gå på tomgång” (Penrose, 1995). 
 

A firm is basically a collection of resources. Consequently, if we can assume that businessmen 
belive there is more to know about the resources they are working with than they do know at any 
given time, and that more knowledge would be likely to improve the efficiency and profitability 
of their firm, then unknown and unused productive services immediately become of considerable 
importance, not only because the belief that they exist acts as an incentive to acquire new 
knowledge, but also because they change the scope and the direction of the serach for 
knowledge (Penrose, 1995, s. 77). 

 
Kunskapen hos managers och entreprenörer (i Penrose text ovan, buisnessmen) och deras tro på vad 
som behövs för att finna mellanrummen bidrar till att organisationen ställer in sig på vad som är 
viktigt och tjänar därför som en internt bidragande drivkraft som visar företaget vägen framåt – för 
vilka mellanrum som är viktiga. 
 

Since we include ”entrepreneurs” among the resources of the firm and the range of ideas of 
entrepreneurs among the services rendered - it gains substantive significance from the fact that 
no resources, not even entrepreneurial resources, are of much use by themselves; any effective 
use for them is always viewed in terms of possible combinations with other resources. Hence no 
firm ever perceives the complete range of services available from any resource, because the 
range of services recognized is for the most part confined by the management´s existing ideas as 
to possible combination (Penrose, 1995, s. 86). 
 

Återigen återkopplas vi till management samt entreprenörsrollens betydelse för ett företags förmåga att 
finna möjligheter. Till exempel lyfter Penrose fram att företag med inneboende entreprenöriella 
resurser kontinuerligt ökar sin kunskapsmassa vilket renderar i att fler mellanrum upptäcks, något som 
i sin tur leder till en naturlig vilja att söka efter ny kunskap (Penrose, 1995). Emellertid är det 
kombinationen av fysiska resurserna samt de personella förutsättningar som avgör. Båda delarna 
behövs. Och tillväxten behöver inte uppstå i två företag med till synes liknande förutsättningar; 
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The services that resources will yield depend on the capacities of the men using them, but the 
development of the capacites of men is partly shaped byt the resources men deal with. The two 
together create the special productive opportunity of a particular firm. /…/ [Growth] will not 
necessarily be realized by any given firm (Penrose, 1995, ss. 78-79). 
 

Penrose framställer att det istället handlar om att produktiva möjligheter uppstår och formas av interna 
och externa drivkrafter, men även av interna och externa hinder samt möjligheter. 
 

At all times the productive opportunity of a firm is being shaped by the circumstances 
mentioned/…/- internal and external inducements and internal and external obstacles (Penrose, 
1995, s. 87). 

 
Inledande text i detta avsnitt menar att mellanrummen gör sig synliga i en ekonomi i förändring, dvs. i 
en dynamisk växande miljö. Samtidigt kan man läsa om att objektiva fakta eller som hon även kallar 
det omgivande faktorer till synes är oberoende och kan därför förändras av företag som vill utvecklas 
och nå tillväxt vilket betyder att omgivande faktorer inte är avgörande för att förutse tillväxt i företag 
(Penrose, 1995). Penrose anser också, som tidigare redan nämnts, att entreprenören inte tar efterfrågan 
som given, snarare ses efterfrågan som något som entreprenören själv kan påverka. Indirekt 
återkommer vi då till individernas, entreprenörens och managements viktiga roller. Samtidigt som det 
inte är helt självklart vad Penrose syftar på, utgås ifrån att mellanrummen yttrar sig tydligare i hög- än 
i lågkonjunktur. Entreprenörens erfarenhet och kreativitet att synliggöra existerande mellanrum kan då 
sägas bli väsentligt betydelsefulla för möjligheten att finna och nå framgång med ett företag. 
 
Om vi nu kopplar ihop mellanrummens betydelse och företags behov av samverkan, hävdar Penrose 
att mellanrummen minskade tendensen till industriell koncentration; 
 

/…/in a steadily growing economy or in an economy where expansion is more prevalent than 
stagnation, the process of concentration will come to an end and eventually reverse itself 
(Penrose, 1995, förord) 

 
Penrose syn på hur mellanrum/möjligheter uppstår [i en värld av ekonomisk förändring] ger ingen 
anledning till nätverkande med andra verksamheter. Med andra ord antyder Penrose att vi enbart 
samverkar när det finns fördel med samverkan, och i en ekonomi som hela tiden utvecklas uppstår inte 
det utrymmet. Fråga kan ställas hur Penrose egentligen förhåller sig till behovet av företagssamverkan. 
Kan det vara så att företag som saknar en entreprenöriell kompetens i högre grad vänder sig till andra 
företag för att få hjälp? Eller är det tvärtom? 
 

4.2.2.6 Samverkan som tillväxtförklaring  
Relaterat till tidigare forskning om olika typer av samverkan mellan företag har Penrose en syn på att 
det är företagets inneboende resurser som står i fokus. I förordet av hennes bok skrev dock Penrose om 
nätverk som fenomen och avslutade förordet med orden; 
 

This may call for a new theory of the firm in economics and changed views about the behavior of 
markets and the effects of free market competition. 

 
I boken framkommer det emellertid att Penrose ser företagen som till viss del isolerade öar. Den till 
viss del ändrade synen beror på att hon under 1980- samt 1990-tal har sett att nätverkande mellan 
företag ökat i omfattningen på grund ett allt mer globalt företagande, men också som ett led att inte 
hamna på efterkälken i den tekniska utvecklingen. Formella relationer mellan nätverkande företag 
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skulle kunna höja konkurrenskraften hos var och en i nätverket, men Penrose anser samtidigt att 
nätverkande är förknippat med en hel del osäkerhet som t.ex. rivalitet, otydlighet ifråga om kontroll 
eller konsensus. En poäng som Penrose lyfter fram är att fördelar och nackdelar med nätverkande kan 
skifta beroende på vilken aktivitet som det är fokus på inom nätverket. Penrose verkar vara medveten 
om den nya typen av nätverksforskning och lyfter därför fram samverkan som något viktigt att ta 
hänsyn till. Emellertid för hon inte något eget resonemang utan ansluter sig till andra forskare inom 
området. 
 
Andra forskare inspirerade av Penrose har fört fram betydelsen av företagssamverkan. Richardson 
(1972) bygger vidare på Penrose teori om den interna tillväxtdynamiken till att även innefatta 
relationer mellan företag. Synen som Richardson förmedlar är att företag specialiserar sig på 
aktiviteter som drar nytta av samma kapacitet som andra företag och ansluter sig till företag som 
specialiserar sig på verksamheter som kompletterar den egna verksamheten. Ekonomiska aktiviteter 
kan alltså bli koordinerade genom nätverkande grupperingar av samverkande företag. Istället för vad 
Penrose anser att företag är ”öar på ett öppet hav” menar Richardson att en bild av företag snarare kan 
liknas vid ett kompakt (dense) nätverk av sammanflätade samverkande företag (Egen översättning, 
1972, s. 888). 
 

The internal dynamics of the entrepreneurial firm do not depend upon industrial districts or 
regional dynamics. They are equally associated whith vertically integrated enterprises or the 
keiretsu model/…/ of industrial organisation. However, the sustainded vitality of open-system 
industrial districts, whether in the light industries/…/ or the high-tech regions of silicon Valley 
and Route 128, illustrate that the internal dynamics of the entrepreneurial enterprise combined 
with techno-diversification and open-system networking generate additional regional dynamics 
with powerful effects on growth (Best, 2002, ss. 192-193). 

 
Senare studier som kopplar samman Penrose interna tillväxtteori med nätverksteori menar att de 
interna processerna i företaget inte påverkas av om företaget befinner sig i ett industriellt distrikt eller 
inte. Istället lyfts kombinationen fram av entreprenöriella företag (med intern tillväxtdynamik), med 
teknisk diversifiering samt öppna nätverk som bidrag till en regional dynamik, vilket får effekt på 
tillväxten (Best, 2002). Med andra ord kan nätverk ses som en utomstående faktor, vilket kan ge en 
positiv (eller negativ) effekt på tillväxten i företaget. Emellertid kan företagets interna kompetens 
sägas vara en förutsättning för att positiva resultat ska uppstå i en samverkansmiljö som nätverkande 
kan sägas vara. Det går inte att bara ställa ut skorna; vilket en ökänd fotbollsklyscha skulle 
sammanfatta en penroseisk syn på nätverkande med. Detta poängteras samtidigt av andra forskare. Att 
dra nytta av ny extern information från till exempel ett nätverk kan vara kritiskt för att uppnå en 
innovativ förmåga, men samtidigt beror företagets förmåga att absorbera ny information till stor del på 
företagets tidigare erfarenhet och kunskap (Cohen & Levinthal, 1990). Denna förmåga till adoption av 
ny information uppstår i organisationer som är relativt ”lösa” i den meningen att de har en tillåtande 
struktur som möjliggör att infånga ny extern information (Levinthal, 1997). 
 

4.2.2.7 En resumé av Penrose 
En reflekterande tanke är att Penrose bild av ledarskapets funktion i dagens kontext skulle kunna 
jämställas med entreprenörens, där dennes förmåga att handla och agera ställs i fokus. Hennes bild av 
entrepreprenörens funktion skulle enligt en tolkning benämnas som idégivare, uppfinnare eller 
innovatör beroende på vilken funktion individen har i företaget. I en fotnot beskriver hon att det finns 
grader av entreprenöriellt beteende och passar samtidigt på att reagera på Schumpeters bild av 
entreprenören som en alldeles för dramatisk person som omvandlar och förändrar samhället och inte 
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fokuserar på verkligheten ur ett företagsperspektiv (Penrose, 1995). Emellertid infinner sig känslan att 
hennes entreprenör är en framåtskridande kreativ individ med intentioner64 med sitt företagande. 
Eftersom entreprenörens (men också Managements) kvaliteér beror på erfarenheter och att 
entreprenören även kan vara en del av management är det svårt att särskilja de olika rollerna. Penrose 
lägger t.ex. vikt vid både entreprenörens samt managements planeringsförmåga vilket bidrar till viss 
förvirring i vad hon åsyftar. Menar hon då ledare med entreprenöriella förmågor eller åsyftar hon vem 
som helst som innehar entreprenöriell kompetens i företaget? En tolkning som görs är att Penrose 
åsyftar entreprenöriella förmågan i managementrollen. Planeringsutrymmet är tämligen begränsat för 
individer som inte har managementbefogenheter. Här väljs att bortse från diskussioner kring 
informella, formella ledare som t.ex. ledarskapslitteratur har en benäghet att ta upp (se. t.ex. Bolman & 
Deal, 2005). En resumé i punktform av Penrose teori om företagstillväxt kan se ut på följande sätt; 
 

• Tillväxt är ett resultat av en intern process i företag 
• En ekonomi i förändring (dynamisk ekonomi) bidrar till mellanrum och därtill nya möjligheter  
• Möjligheterna som uppstår relateras till företagets grundläggande position (läs 

kärnverksamhet) 
• Penrose syn på samverkan mellan företag är försiktig positiv 
• Management- och entreprenörsförmågor är av central betydelse för att finna och lokalisera 

möjligheterna för tillväxt. 
 

4.2.3 Svenska studier om småföretags tillväxt 
Det finns många svenska studier som kopplar ihop småföretag med tillväxtbegreppet och för den delen 
även entreprenörskapsbegreppet. Några av de svenska ”klassiska” studierna på senare år står bland 
annat Davidsson (1989) och Wiklund (1998) för. Davidssons (1989) avhandling har som ett av sina 
mål att försöka redovisa karakteristika i ledningsfunktionen, företaget, branschen och dess kontext 
som stödjer respektive hämmar småföretagets tillväxt. Huvudfrågan är att försöka besvara varför vissa 
företag fortsatte att växa och utvecklas medan andra står stilla. Ett liknande syfte framställs i Wiklunds 
avhandling som följde nästan ett decenium senare. Davidssons studieobjekt är företag med 2 till 20 
anställda medan Wiklund använder sig av studieobjekt med 10 till 49 anställda. Sett till Europeiska 
Kommissionens definition innefattar därför Davidsson både mikro-, samt småföretag och Wiklunds 
studie enbart småföretag. Ingen av studierna tar sig an soloföretagarens tillväxtproblematik. Davidsson 
(1989) har även ett fokus på att företagen ska vara ägarledda, dvs. VD är samtidigt ägaren till 
företaget. 
 
Resultatet från Davidssons (1989) studie är att tre olika faktorer har direkt koppling till ett företags 
historiska ekonomiska utveckling; Entreprenörens förmåga65, behov och tillfällen (1989, s. 210, egen 

                                                      
64 Penrose skiljer på två typer av entreprenörer; där den enas ambitioner är att ha ett kundperspektiv med 
produktutvecklingar i centrum. Penrose kallar dessa entreprenörer ”Good-will builders” där förbättringar av 
produkten anses leda till tillväxt. Den senare entreprenören är visionär och önskar skapa ett storslaget emperium. 
Entreprenörens intresse består i att hårdhänt bevaka sitt område gentemot sina konkurrenter och lämnar sällan 
sitt kompetensområde. Penrose kallar den entreprenören ”The empire-builder”. (Penrose, 1995, s. 40). Oavsett 
vad ”ambitionen” grundar sig i är det viktigt att fastlå att den enligt Penrose är väsentlig för att nå framgång.  
65 Här använder sig Davidsson (1989) av entreprenören som ledargestalt till skillnad från Penrose syn (1995) 
som tonar ner entreprenörens administrativa förmåga samt deras managementegenskaper. Det skiljer dock 30 år 
mellan deras arbeten vilket kan förklaras med att entreprenören som begrepp fått en mer utslätad innebörd som 
även kan betyda företagare i allmänhet (se tidigare diskussion om begreppet entreprenörskap i avsnittet 
Fotnoten fortsätter på nästa sida.  
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översättning). Davidsson (1989) hämtar inspiration från Katona´s tankar om betydelsen av vilja och 
förmågor (Katona & Strumpel, 1972). Enligt Katona är alla ekonomiska beteenden ett resultat av 
interna processer snarare än av ett utomstående tryck. Viljan och förmågan skiljer sig åt mellan olika 
individer. Katona´s forskningsfokus var konsumtion och sparande – emellertid fann Davidsson (1989) 
att tankegångarna även gick att applicera på småföretag och dess prestationer relaterade till tillväxt. 
Här kan man tala om hur forskarens (i det här fallet Davidsson) hämtar inspiration från ett 
angränsande forskningsområde. 
 
Det som anses som en nyckelfaktorn i Davidssons studie är entreprenörernas behov eftersom den är 
direkt kopplad till entreprenörens motivation till hur individen ska agera beroende på vilka tillfällen 
och möjligheter som uppstår. Behoven tenderar att variera över tid varav uppkomna tillfällen och 
möjligheter uppstår på olika sätt. I studien står både respondenternas självskattning samt en mer 
objektiv bedömning i centrum och Davidsson finner en korrelation mellan respondenternas perception 
om sin egen förmåga kopplat till tillväxt. Emellertid ger den objektiva mätning av entreprenörens 
förmåga ett starkare signifikansvärde än den egna perceptionen. Viljan att växa (growth aspirations) 
befinns vara starkt sammankopplad till vilka förväntningar som entreprenören har på tillväxt. Kopplat 
till Penrose teori (1995) vidrör hon enbart faktorer som individuella behov. Eftersom hon har ett 
småföretagarperspektiv diskuterar hon snarare företagets motiv till att växa. Penrose (1995) diskuterar 
att företag som växer sällan gör det av ekonomiska skäl. Emellertid finns en önskan om fortsatt tillväxt 
för det gynnar samtliga intressen, ägare, ledning samt anställda får högre status och till viss del 
utdelningar med hjälp av ett växande företag. Penrose (1995) menar därför att ekonomiska vinster i 
växande företag ofta återinvesteras och att minsta möjliga del delas ut till aktieägarna. Entreprenörens 
”state of mind” är däremot viktig i Penrose teori samt deras ambition. Det kan då ses som en direkt 
likhet mellan de två studierna. Ambitionen att växa bygger i princip på att det finns ett behov att 
tillfredställa som kan uttryckas som entreprenörens ”state of mind”. I studien bekräftar Davidsson 
(1989) tidigare studier som poängterar; företagets ålder, branschens dynamik66, ägarförhållande, 
ledarskapets ålder, företaget storlek och kompetensnivå som faktorer till tillväxt. Studien avslutas med 
att poängtera att flertalet småföretag är nöjda med att befinna sig på status quo. Behovet av att 
utvecklas och att sträva mot högre mål anses ha minskat. En nöjdhet har innfunnit sig. Emellertid visar 
det sig i studien att ett mindre antal småföretag skapat tillväxt som beror på deras egen förmåga och 
tillfällen istället för behov. Kopplingen mellan tillfällen och möjligheter kan härledas till vad Penrose 
skulle benämna mellanrum eller ”interstices”. Davidsson uttrycker att den utvecklingen beror på ett 
kontinuerligt entreprenörskap – oavsett om synliga behov föreligger. Wiklunds (1998) långtidudinella 
studie visar upp ett mer externt resultat och fokus än Davidssons studie (1989). 
 
I sin studie definierar Wiklund tillväxt som en ökning av storlek över tid. Wiklund menar att han tar 
sig an ett företagsperspektiv beroende på att ökningen i sig vilar på en ökad försäljning 
(omsättningsökning), vilket leder till en ökad storlek på sikt. Tillväxten kan visa sig genom att 
verksamheten blir större eller att entreprenören genom ökade intäkter får möjlighet att starta nya 
verksamheter på grund av den ökade försäljningen. Wiklund (1998) menar att tillväxt i den 

                                                                                                                                                                      
”Entreprenörskap som vetenskapsområde”). Entreprenören i Penrose teori är samtidigt mer av ett 
förhållningssätt, en resurs, som kan finnas inneboende både i managementkaraktären samt i andra karaktärer.  
66 Här kan koppling även göras till Penrose (1995) teori om att en ekonomi i förändringar skapar mellanrum 
(Möjligheter enligt Davidsson, 1989). 
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bemärkelsen både är en process och ett tillstånd67. Emellertid stannar inte Wiklund där utan inkluderar 
även arbetskrafttillväxt och värdetillväxt i definitionen. 
 
Tabell 7: Kritiska tillväxtfaktorer  

Tillväxtfaktorer  Resultat 
Strategier Småföretag som har en strategisk orientering och kontinuerligt arbetar med strategiska frågor 

visar upp en högre tillväxt 

Dynamisk omgivning Företag som befinner sig i en kontext med dynamiska förändringar tenderar att växa snabbare än 
företag med stabil omgivning. 

Marknad Tillväxten tenderar att vara högre om man befinner sig på tillväxtmarknader jämfört med att ta 
marknadsandelar från konkurrenter på en stabil marknad 

Resurser Resurser (individuellt hos entreprenören, inom företaget samt hos företagets nätverk) tenderar 

enligt Wiklund att inte vara avgörande för tillväxten.
68

 

Attityder *En positiv attityd gentemot marknadsföring tenderar att bidra till ökad tillväxt i företaget.  
*En positiv attityd till arbetskrafttillväxt har ingen korrelation till tillväxt.  
*En positiv attityd till arbetsuppgifterna tenderar att vara mer betydelsefull för tillväxten än 
entreprenörens attityd till de fördelar som arbetsuppgifterna ger. Fördel kan här vara en god 
levnadstandard, medan fokus på arbetsuppgiften mer handlar om arbetsuppgifterna är utvecklande 
och stimulerande.  

 
Omgivningens dynamik är den största positiva effekten på entreprenöriellt förhållningssätt och 
ett icke försumbart negativt inflytande på tillväxt/…/för att ett företag ska kunna tillvarata 
möjligheter i omgivningen så behöver de ett entreprenöriellt förhållningssätt (Wiklund, 2001, 
s. 282 ff). 

 
Marknadens dynamik i sig självt är ett av de viktigaste bidragen för att tillväxt i ett småföretag kan 
skapas (Wiklund, 2001). Emellertid är det den entreprenöriella förhållningssättet som strategi som 
omsätts till handlande och agerande som de facto leder till tillväxt. I sin studie utgår Wiklund från 
Millers (1983) förslag på vad en entreprenöriell strategi innefattar. Enligt Millers undersökning 
framkommer att innovation, risktagande och proaktivitet är av central betydelse och kan kategoriseras 
som en entreprenöriell strategi. Emellertid finner Wiklund (2001) att mätskalan som Millers (1983) 
utgick ifrån inte enbart behandlar själva handlingen, utan även entreprenörens attityder. Med 
anledning av detta anser Wiklund att vad man egentligen mäter är ett förhållningssätt snarare än en 
strategi som mer påtagligt antyder handling. Handlingen beskrivs som central i Wiklunds (2001) 
studie där han beskriver faktorer som erfarenhet, personlighetdrag som sekundära eller indirekta 
faktorer för att nå tillväxt. Hur sedan entreprenören omsätter sin klokhet i handling är alltså avgörande. 
Enligt Penrose definition är det managementkaraktären som omsätter en idé till handling och inte 
entreprenören själv, som istället mer står för idégenereringen. Emellertid är det som tidigare nämnts 
inte helt glasklart var skiljelinjen mellan management och entreprenörkaraktären går i ett penroseiskt 
perspektiv. 
 
De tre faktorerna som Wiklund utgår ifrån (innovation, risktagande samt proaktivitet) vilka mäter 
entreprenöriellt förhållningssätt, har i mer aktuella studier utökats till fem dimensioner som 
kompletterats med entreprenöriell självständighet samt aggressiv konkurrenskraft (Lumpkin & Dess, 
1996)69. Forskningsområdet benäms entrepreneurial orientation, EO. I en kvantitativ metastudie 
(jämförelse av vetenskapliga artiklar) vars syfte är att se om det finns en signifikans avseende EO och 

                                                      
67 Penrose menar tillika med Wiklund att tillväxt både kan ses som ett resultat samt en naturlig utvecklings- och 
förändringsprocess. 
68 Här finns t.ex. en skillnad mot den forskning som proklamerar nätverkets betydelse för att tillväxt ska nås 
genom resursåtkomst. Wiklund diskuterar att tillväxten inte beror på vilka resurser företaget har. Snarare beror 
det på hur företaget omsätter resurser till handling, en strategi, som avgörande för företagets tillväxt. 
69 (Studien (Lumpin & Dess, 1996) kom innan Wiklunds (1998) avhandling. Dock fokuserade Wiklund (1998) 
på Millers (1983) ursprungliga resultat.) 
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företagens ekonomiska utförande visar det sig att det fanns svårigheter med att klargöra dessa 
samband på grund av olika felkällor70 (Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese, 2009). 
 
I ett vidare resonemang med utgångspunkt i studiens resultat resonerar Wiklund (2001) att 
småföretags förmåga att ta tillvara på möjligheter är av avgörande betydelse. Viktigt är att känna till 
vilken kärnkompetens som den egna organisationen besitter och inom vilka olika marknadsegment 
som denna kärna kan ta sig in på. Det blir därför viktigt att ständigt se över och utveckla sitt 
produktsortiment. I och med detta blir därför omvärldsbevakningen av stor betydelse, men framförallt 
entreprenörens tolkning av densamma. Wiklunds resonemang påminner till stor del av det Penrose 
benämner som den grundläggande positionen i företaget. Kunskapen om vad kärnkompetensen består 
av och därefter finna nya användningsområden i mellanrummen kan bidra med nya produkter och 
utmaningar. 
 

4.2.3.1 Soloföretagarens tillväxtförmåga 
 

Soloföretaget passar inte in i den gängse beskrivningen av svenskt – och utländskt – näringsliv 
där normen fortfarande till stor del är ett stort företag med många anställda och där människor 
antas vara antingen arbetsgivare, anställda eller arbetslösa (Hult m.fl., 1998, s. 151).  

 
Ovanstående resultat från en studie kring soloföretagarens kontext och vardag försöker beskriva att 
soloföretagares (även kallade ensamföretagare) situation inte alltid blir uppmärksammad vare sig i 
studier eller av policybeslut för utveckling. Trots detta faktum bestod andelen företagare i Sverige 
1998 av 75 procent soloföretagare. Istället har forskning mer intresserat sig för tillväxtföretagen och 
de faktorer som påverkar eller hindrar företags tillväxt (Hult m.fl., 1998).  
 
I en studie som genomfördes av Hult m.fl. (1998) fick soloföretagare i tre svenska kommuner svara på 
dels en kvantitativ enkät dels medverka i en kvalitativt inriktad intervju. Intressanta resultat från denna 
studie redovisar vilken bild soloföretagarna gav av begreppet tillväxt. 40 procent definierar företagets 
omsättningen som ett mått på tillväxt, 10 procent menar andra ekonomiska variabler såsom vinst, 
pengar eller lönsamhet. 30 procent hävdar att tillväxten kan mätas genom en kvantitativ beräkning av 
antal kunder. Övriga 20 procent anser att ett mått på tillväxt är antal sålda produkter, kvalitets- och 
utvecklingsarbete, antal anställda samt gjorda investeringar (Hult m.fl., 1998) 
 
Generellt befanns soloföretagarena vara en homogen grupp utan drivkrafter att expandera sin 
verksamhet. Sex procent såg tillväxt som något betydelsefullt i sitt företag och den gruppen ville se en 
ökning av omsättning för att möjliggöra anställning av personal. Året efter att studien genomförts hade 
sju procent anställt personal (Hult m.fl., 1998). Bland de sex procenten, som både hade attityd samt 
vilja till att skapa tillväxt genom högre omsättning, visade det sig att detta även gav effekt i högre 
omsättning jämfört med den mer negativa, passiva gruppen av soloföretagare. Det visade sig även att 
”tillväxtgruppens” kunder i högre utsträckning var större privata företag än privatpersoner och att 
soloföretagarna även arbetade tillsammans med andra mindre företag i gemensamma projekt (Hult 
m.fl., 1998).  

                                                      
70 Felkällorna var t.ex. att samtliga studier applicerades på befintliga företag och inte företag som gått i konkurs. 
Risktagande som faktor indikerar att några ur den kategorin antagligen inte torde överleva. Samtidigt saknades 
det i vissa studier grundläggande beskrivande statistik vilket försvårar jämförelse mellan de vetenskapliga 
artiklarna. 
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4.2.4 Bilder av [företags] tillväxt 
Ovanstående bilder av hur företag når tillväxt har till synes stora likheter. Penrose som bidrog med sin 
studie 1959 har haft större inverkan på mer samtida studier än vad nutida forskare vill göra gällande. 
Varför det är så kan förklaras av att forskares olika inspirationskällor skiljer sig åt. Ämnet är stort och 
vidsträckt och forskarens roll är ofta att hitta sin nisch och utgångspunkt för att förklara 
tillväxtfenomenet. Ett försök att syntetisera de olika teoretiska bilderna görs i tabellen71 nedan. 
 
Tabell 8: Teoretisk syntetisering av företagstillväxt 
Penrose (1959/1995) Davidsson (1989) Wiklund (1998, 2001) Hult m.fl., (1998) 

(soloföretagsperspektiv) 
Grundläggande positionens 
betydelse 

--- Kärnkompetensens betydelse  

Mellanrummets betydelse Tillfällens betydelse Möjligheternas betydelse Begränsade marknadsnisch 
Ekonomisk föränderlig 
världs betydelse 

Branschens dynamik Dynamiska omgivningens 
betydelse  

Företagskunders betydelse 

Managements 
planeringsförmåga betydelse 

Den entreprenöriell förmågans 
betydelse 

Strategins betydelse Individens erfarenhet och 
kompetens 

Managmentrollens 
handlingsförmåga 

Den entreprenöriell förmågans 
betydelse 

Handlingens betydelse Individens erfarenhet, vilja 
och kompetens 

Resursernas roll och 
betydelse i kombination med 
management förmåga att 
hantera resurserna 

 
--- 

Resurserna har inte 
avgörande betydelse 

Resurserna har avgörande 
betydelse                

Entreprenörens ”State of 
mind” och tro på den egna 
förmåga 

Behov [motivations] betydelse, 
Growth aspiration, tro på sin 
egen förmåga 

Attityders betydelse Attityders och viljans 
betydelse 

Entreprenörens och 
managementrollens 
kompetens, erfarenhet 

Den entreprenöriell förmågans 
betydelse 

Entreprenöriella 
förhållningssättets betydelse 

Individens erfarenhet och 
totala kompetens 

--- 
 
Till synes fylls inte alla rutor i tabellen ut – däremot går det att finna likheter mellan de olika studierna 
avseende vissa hänseenden. Till exempel verkar det finnas en överensstämmelse om de externa 
faktorernas betydelse (att en dynamisk värld bidrar med möjligheter) för tillväxten och att tillväxten i 
sin tur beror på hur entreprenören planerar, agerar på grundval av dessa möjligheter. Penrose lyfter 
t.ex. fram att möjligheterna i sig kan uppstå både på grundval av vilka resurser som företaget har 
internt medan andra studier mer har ett externt fokus och verkar förklara tillväxt beroende på 
företagets bransch. En bransch i tillväxt bidrar med andra ord till företagstillväxt i det enskilda 
företaget enligt Davidsson (1989) och Wiklund (1998). Där synen verkar skilja sig åt är vikten av 
resurser. Penrose menar att resurserna i sig själva är viktiga, men inte avgörande för tillväxten. 
Däremot är kombinationen av management och entreprenöriell beteeende och resurserna som är 
avgörande för vilka mellanrum/möjligheter som uppstår (Penrose, 1995). En tolkning av Wiklunds syn 
på det entreprenöriella förhållningssättet där fokus sätts på handling gör att det troligtvis inte rör sig 
om en skillnad utan snarare en likhet eftersom [be]handlingen av befintliga resurser kan ses som 
Wiklunds stora poäng (1998). 
 
Teorierna kan sägas syntetiseras till i huvusak fokusering på företagets och entreprenörernas interna 
förutsättningar för tillväxt. Davidsson (1989) lyfter fram entreprenöriella förmågan, dess upplevda 
behov och även uppkomna möjligheter. Wiklund (1998) lyfter fram handlingsförmågan i det 
entreprenöriella förhållningssättet. Penrose anser att tillväxtförmågan egentligen behandlar 
kompetensprofiler som kan härledas till vad hon menar vara en management- och 
entreprenörskapsförmåga. Profiler som antingen kan vara hämmande samt stödjande för att tillväxt i 
                                                      
71 Tabellen utelämnar en mer detaljrik nyansering av de olika teoretiska bidragen till förmån för att övergripande 
visa upp kongruensen dem emellan.  
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företag ska uppstå. Wiklund (2001) diskuterar samtidigt att mjukare faktorer (strategisk inriktning 
[plan], attityder, motivation) skulle vara mer viktiga än både bransch och kapital. Det finns därför flera 
anledningar till att återkomma till Penrose interna perspektiv på tillväxt där management samt 
entreprenörskapsförmågan kan bidra som analysmodell för att förklara ett företags styrkor, men även 
svagheter relaterat till företags interna förmåga att växa. Innehållet i tabellen nedan hämtas från 
Penrose (1995) och kan ses som en kondensering från hennes beskrivningar av de två karaktärerna. 
 
Tabell 9: Den penroseiska analysmodellens innehåll 

Managementförmåga Entreprenörskapsförmåga 
Beslutsfattande, handling, Verkställare Ambitionsnivå 

Teknisk kunnande Experimentförmåga 
Övervakare / Kontrollfunktion Energisk 

Administrativ funktion Mångfald av idéer, Kreativitet 
Erfarenheter Föreställningsförmåga, förväntansförmåga 

Kunskap Omdöme 
Planering (strategi) Förtroendekompetens 

Förståelse för entreprenören Temperament (läggning, ex. självförtroende) 

 
Vissa av ovanstående begrepp fodrar en förklaring. En kommentar till att den aktiva handlingen ställs 
under managementförmåga och inte entreprenörskapsförmåga är enligt Penrose managementets 
förmåga att; carry his ideas into action (Penrose, 1995, s. 66). Motsvarande skulle även kunna 
relateras till entreprenörskapsförmågan där till exempel experimentförmågan även kan sägas ställa 
krav på handling. Emellertid lyfter Penrose fram managementkaraktären som den viktiga rollen varför 
handlingskraften handgripligen fördelas under managementförmåga och inte 
entreprenörskapsförmåga. En annan kommentar som behandlar ambitionskonceptet och dess innebörd 
är att Penrose ser på ambition där företaget har ett motiv till att växa. Motivation ses enligt 
Nationalencyklopedin72 som ett övergripande begrepp för faktorer som sätter igång, upprätthåller och 
riktar beteendet i en viss riktning. Ambitionsbegreppet antyder enligt Nationalencyklopedin en mer 
medveten riktning för att nå målen. För att sätta igång den mer medvetna riktningen krävs med andra 
ord motivationsfaktorer. Vilket gör att begreppen är svåra att särskilja då de delvis har samma 
utgångspunkt. Om utgångspunkterna är medvetna eller inte är inte intressant eftersom den penroseiska 
analysmodellen inte intresserar sig för och svarar på det som är omedvetet. Snarare är det explicita 
utalande som bedöms, som då kan sägas vara i en slags medveten empirisk data. Det omedvetna syns 
inte, men spelar självklart en viktig roll. Till tekniskt kunnande tolkas managements 
hantverksskicklighet dvs. förmåga och skicklighet i relation till företagets specifika verksamhet. 
Begreppet energisk personifieras individer med mycket energi (Ne, 091216). I detta inbegriper jag 
även förmåga att vara ihärdigt, delvis envis, men också en förmåga att ha tålamod. Om energin tryter 
kan tålamodet anses tryta, vilket indikerar bristande energi. Med förtroendekompetens avses 
förtroende att skaffa kapital från finansiärer till verksamheten, men även förmågan att sälja idéer både 
internt och externt enligt en tolkning av Penrose (1995). 
 
Tanken att använda Penrose kompetensprofil [entreprenörens vs managements roll] för tillväxt i 
företag är inte ny. I en litteraturstudie utvecklade Ghoshal, Hahn och Moran (2002) en teoretisk 
referensram som skiljer mellan två olika aspekter i managementförmågan, nämligen entreprenöriellt 
omdöme samt organisationell förmåga. Det entreprenöriella omdömet behandlar företagets kognitiva 
förmåga att uppfatta nya resurser samt kombinationer ( t.ex. möjligheter) medan den organisatoriska 

                                                      
72 Ne 2009-12-16 
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förmågan innefattar företagets förmåga att genomföra dessa nya möjligheter. Författarnas argument 
för att utveckla referensramen är för att det ”till synes finns en stark korrelation mellan välstånd i en 
ekonomi och antalet stora företag som befinner sig i området”(Egen översättning, Ghoshal m.fl., 
2002, s. 279). 
 

…The interplay of these two factors affects the speed at which firms expand their operations, the 
kind of expansion, and the process throughwhich firms create value, not just for themselves, but 
for society as a whole (Ghoshal m.fl., 2002, s. 279). 

 
Författarna till studien menar att samspelet (balansen) mellan de två förmågorna bidrar till att 
expansionen blir snabbare och att tillväxt i företaget och på samhällsnivå ökar. Författarna till studien 
förhåller sig dock inte enbart till Penrose, utan tar även hjälp av andra ekonomer för att beskriva t.ex. 
entreprenöriellt omdöme (t.ex. Schumpeters mer makrobetonade syn jfr med Penrose mer interna syn). 
I övrigt gör författarna ingen empirisk studie för att pröva referensramens relevans utan grundar sig 
enkom på tidigare studier och teorier för att diskutera relevansen med de två begreppsparen. Nämnas 
bör att Ghoshal m.fl., (2002) studie inte påverkat uppbyggnaden av förevarande studies penroseiska 
analysmodell, eftersom analysmodellen skapades innan Ghoshals text blev funnen. Däremot kan den 
penroseiska analysmodellen anses stärka sitt värde då andra forskare intresserat sig för samma 
fenomen i Penrose (1995) bok. 
 
I avsnittet har faktorer för tillväxt redovisats utifrån ett småföretagperspektiv, men också ett 
soloföretagsperspektiv. Penrose utgår inte från ett småföretagsperspektiv utan är mer intresserad hur 
företagen historiskt har växt. En av poängerna som jag vill visa fram är att forskningsresultat dels 
bygger på relativt stora enheter, det vill säga, att storleken på den undersökta population kan variera 
beroende på hur man definererar ett småföretag, dels på studierna fokus, det vill säga att fokus ligger 
på tillväxtorienterade företag, t.ex. med teknik som bas. Soloföretags tillväxtpotential beskrivs därför 
sällan. (Hult m.fl., 1998). Studierna är delvis även kvantitavt inriktade till sin karaktär och utgår 
dessutom från tidigare antaganden, vilket kan begränsa nyanserna av resultatet. Den svenska 
forskningens resultat verkar stämma väl överens med andra tillväxtorienterade studier och till viss del 
kan Penrose resultat från 1959 vara giltigt än idag. Sammanfattningsvis kan de svenska studiernas 
resultat tyda på att ett entreprenöriellt förhållningssätt i kombination med en dynamisk bransch i hög 
grad bidrar till tillväxten i mindre företag. Externa faktorer tillsammans med Interna faktorer är alltså 
betydelsefulla för ett företag. Emellertid har fokus och mitt eget intresse kommit att mer intressera sig 
för företagets interna förmågor eftersom dessa kan ses som en grundförutsättning för att potentiella 
möjligheter och mellanrum ska upptäckas, men även förverkligas. 
 
Denna avhandling har fram till denna tidpunkt behandlat olika antaganden om tillväxt från en delvis 
regional nivå, dock färgad från den nationella, till en företagsnivå med fokus på mindre företag. För att 
tydliggöra den inledande teoretiska referensramen följer här den tabell som även återfinns i avsnittet 
forskningsfråga. En utveckling av modellen tar nu sin början. 
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Tabell 10: (B) Modell för att belysa och besvara forskningsfrågan 
 

Utgångspunkt Vad är tillväxt? Orsaker till tillväxt? 

Bilder av tillväxt och 
strategier för att nå tillväxt 
Empiriinsamling 

   

Bilder av tillväxt och dess 
förklaringar 
Empiriinsamling 

   

Teorier om regional tillväxt 
Teoretisk referensram 
Den regionala Analysmodellen 

Neoklassik, Keyniansk samt 
neoösterrikisk 
Olika samverkansteorier 

 
Regionalt monetärt överskott 

Interna samt externa regionala strategier 
(Pike m.fl., 2008) 
strategier 
 
Samverkansstrategier 

Teorier om företagstillväxt  
Teoretisk referensram 
Den penroseiska 
Analysmodellen 

Penrose i huvudsak, Davidsson 
& Wiklund 
 

Storleksökning, men även processen 
som följer på storleksökningen 

Managementförmåga & 
Entreprenörskapsförmåga.  
De olika förmågornas hantering av 
resurser  

 
Vad tillväxt egentligen är sett till bilder och antaganden om begreppet ligger i denna studies intresse. 
Samtidigt har nu redogjorts om olika teoretiska utgångspunkter för tillväxt och vad som skapar tillväxt 
utifrån en regional kontext men också en företagskontext. Nu följer ett kortare empirikapitel som 
beskriver ett regionalt tillväxtprograms strategier och intentioner följt av ett empirikapitel som 
redovisar entreprenörers berättelser om tillväxt och vad som orsakat deras historiska tillväxt. 
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5 Regionala bilder av tillväxt och dess intentioner för 
främjandet av regional tillväxt 

I detta kapitlet framställs ett regionalt tillväxtprogram avseende definitioner av tillväxt samt 
tillväxtstrategier. Kapitlet kan ses som de regionala offentliga näringslivsaktörernas tillväxtmodell. 
 

RTP präglas av ett systemperspektiv för att främja helheten framför enskildheter. Fokus ligger 
på frågor av strukturell betydelse för tillväxten, även om stora delar av den värdeskapande 
processen naturligtvis avgörs av enskilda aktörers agerande och verksamheter (Länsstyrelsen 
Södermanland, 2003a, s. 11). 

 
Citatet indikerar helhetssyn framför enskildheter. Emellertid visar det sig vid en genomläsning av RTP 
att båda delarna uttrycks. En förklaring kan vara att under processen uppstod krav på förtydliganden 
av tillväxtprogrammets innehåll från tillväxtprogrammets mottagare (regionala samt kommunala 
näringslivsföreträdare) varför det i revideringarna av tillväxtprogrammet tydligare lyfts fram 
enskildheter i form av detaljerade strategier och insatser till att även omfatta specifika projekt. Likväl, 
med detta sagt, är det både helheterna samt delarna som omfattas när försöker nu görs att finna vad 
regional tillväxt är och hur regional tillväxt ska uppnås. 
 

5.1 Definitioner av tillväxt 
Tillväxt och utveckling är begrepp som lyfts fram på olika vis ur RTP:s dokumentation. Hållbar 
tillväxt, innovationsledd tillväxt och utveckling är begrepp som tydligast framkommer. Däremot 
saknas renodlade definitioner som tydliggör exakt vad som menas och åsyftas. Den till synes splittrade 
och odefineriade (oreflekterade?) bilden av tillväxt gjorde att en fördjupning gjordes i hur hållbar som 
prefix till tillväxt egentligen innebär. Hållbar som begrepp används nästan alltid tillsammans med 
tillväxt. Man kan se hållbar tillväxt utifrån tre olika betydelser i en regional kontext: 
 

Sustainable Growth 1; the ambition is to make the growth a little more sustainable regarding 
social and environmentally issues. All activities that create growth should contain some 
contributions that hold economic, social and ecological advantages.  
Sustainable Growth 2; Occurs where organizations is doing mainly ”sustainable” things, for 
example working with integration, ecological fuels, equality, ecological tourism etc.  
Sustainable Growth 3; The main goal is to create a sustainable, during and long lasting 
economic growth in order to be able to make social and environmentally improvements in the 
region. (Grinbergs & Selegård, 2007, se även bilaga v - The Meanings of Sustainable 
Growth - a Regional Perspective) 

 
Oavsett betydelse och mening framhävs behovet av ekonomisk tillväxt73. Samtidigt som man kan 
utläsa olika betydelser av begreppet ger inte RTP några klara svar på hur RTP skall bidra till att 
stimulera till hållbar tillväxt. Betydelsen som uttryckligen gav mest eko i den sörmländska varianten 
av RTP var det exempel som benämns som ”Sustainable Growth 2”. Relaterat till den innebörden 
innefattar hållbar tillväxt endast sådan verksamhet som arbetar med specifika hållbara frågor. I den 
sörmländska tillväxtprocessen var alltid Länsstyrelsen i Södermanland representerade vid 

                                                      
73 Det har även lyfts fram av tidigare forskning. Se t.ex. (Boman, 2008)”att hållbarheten lyfts in i 
tillväxtdiskussionen är inte att förglömma, men uppmärksammas bör då samtidigt att den ekologiska 
dimensionen av hållbarhet anonymiseras och blir en del av den nationellt och internationellt dominerande 
konsensuspositionen vad gäller tillväxt och miljö” (s. 74). 
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partnerskapsmöten och hade sitt skötebarn i kvinnors resurscentra vilket handlar om stödjande nätverk 
för kvinnors företagande. I och med Länsstyrelsens närvaro fanns alltid jämställdhetsperspektivet 
därför med på dagordningen och därför ansågs troligen hållbarhetsperspektivet uppfyllt av 
partnerskapets deltagare. 
 

… det[är] nödvändigt att främja en god långsiktig tillväxt (Länsstyrelsen Södermanland, 
2003a, s. 8). 

 
I övrigt uppfattades hållbar tillväxt ofta som en tillväxt på lång eller kort sikt genom att framställa att 
längden (här tiden) har betydelse för hållbar tillväxt. Exempelvis finns uppställda mål som innebär att 
bättre utnyttja befintlig arbetskraft. Om detta mål uppnås med hjälp av konjunktursvängningar kan det 
ses som en kortsiktig tillväxt. Sker det däremot genom innovationsledd och utvecklingsinriktat 
kontinuerligt arbete i företagen finns en större möjlighet till hållbar tillväxt (Länsstyrelsen 
Södermanland, 2003a). En tolkning är att om tillväxt uppstår till följd av en slump74 är hållbar tillväxt 
kortsiktig, men är den planerad ses hållbar tillväxt som långsiktig. Här kopplas hållbara tillväxt ihop 
med innovationsledd tillväxt och antyder att det är via innnovation och utvecklingsarbete som tillväxt 
ska öka. Samtidigt som det är positivt med kortsiktig tillväxt ska aktörer på den regionala arenan 
sträva efter att förmå näringslivet till mer långsiktig tillväxt. 
 
För att ändå tydligare åskådliggöra en regional definition av tillväxt kan RTP:s tre effektmål vara ett 
steg på vägen för att förstå vad som åsyftas. Det som mäts för att avspegla innovationsledd tillväxt är 
lönesummeutveckling, produktivitetsutveckling och sysselsättningsutveckling. Vid 
lönesummeutveckling pekas det på i effektmålet att lönesummeutvecklingen för dagbefolkningen ska 
vara högre än genomsnittet i Sverige, men även för Stockholm-Mälarregionen. 
Produktivitetsutveckling, vilket förklaras som lönesumma per sysselsatt, ska vara större än i Sverige 
som helhet. Den totala sysselsättningsutvecklingen för både dag och nattbefolkning, ska även den vara 
större än i riket. Dessa tre effektmål skulle nås till år 2007. Utöver detta tillskrivs förädlingsvärdets75 
betydelse i innovationsledd utveckling och tillväxt (Länsstyrelsen Södermanland, 2003a). Med andra 
ord skulle detta innebära att om välståndet utvecklas (med att alla får högre inkomster) tyder detta på 
en tillväxtökning. Utveckling av välståndet från en nivå till en högre nivå innebär därför regional 
tillväxt. Det indikerar att regional tillväxt är en tillväxt som ligger på en aggregerad samhällsnivå. RTP 
lyfter även fram förädlingsvärdet som ett mer övergripande mål, vilket indikerar att RTP tydligare 
lyfter fram företagens roll för tillväxt. Det pekar på att regionala aktörer menar att företagen har en 
viktig roll att spela för att regional tillväxt ska skapas och vidmakthållas. Frågan kan då ställas varför 
arenor för entreprenörer och företag är begränsade i en regional kontext som omger RTP:s process? 
Hur en mätning av förädlingvärdet och innovationsledd utvecklingen skulle gå till fanns inte utvecklat 
vid utformningen av det regionala tillväxtprogrammet. Emellertid var det däremot ett mål att under 
programtiden (2004-07) utveckla ett index som belyste de två regionala målen. Resultatet blev att 
Floridas (2002) teori om den kreativa klassen fick delvis en betydelse (se bilaga vi - Mälardalen 
Innovation Index).  

                                                      
74 Här syftar ”slumpen” till konjunktursvängningar som i sin tur påverkar tillväxten positivt eller negativt enligt 
det regionala tillväxtprogrammet. Slumpen kan även innefatta tillfällen/möjligheter eller som Penrose tidigare 
benämnt som mellanrum, vilket kan ses som själva grunden i Penrose tillväxtteori på företagsnivå (1995). 
75 Enligt nationalencyklopedin utgörs förädlingsvärdet inom ett företag av värdet av de varor och tjänster som 
företaget producerar minus värdet av de råvaror, halvfabrikat och liknande som företaget köper från andra 
företag. Det är med andra ord det värdetillskott som skapas i företaget med arbete och realkapital. Källa: NE 
2008-02-11 
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Företags och entreprenörers betydelse lyfts fram i RTP:s olika delmål. Under respektive insatsområde 
redovisas ett antal mål och indikatorer, vilka kan relateras till hur tillväxt ska uppnås. Hämtad från 
insatsområdet entreprenörskap beskrivs under delområde 5.4.2 ”Nyföretagande och utveckling i 
befintliga företag” att ett mål ska vara att öka andelen exporterande företag från c:a 530 (år 2001) till 
600 företag (år 2007). Dessutom finns två mål relaterade till antalet företagsstarter. Vidare relaterat till 
ett företags utveckling benämns vikten av att skapa resurser för uppsökande verksamhet mot företag 
med behov av förändring, vilket implicit antyder att det i nuläget saknas sådana resurser. Andra mål 
relaterat till befintliga företags utveckling och tillväxt är att det finns en ambition att öka företags 
förmåga till marknadsaktiviteter genom varumärkesbyggande. Ett rätt tydligt och mätbart mål är att ge 
samtliga företag i Sörmland tillgång till bredband med kompetensutvecklingsinsatser som följd. 
Förväntningar av bredbandsutvecklingen är att det ska uppstå en ökad etablering av tjänsteföretag och 
att det ska bidra till tillväxt i befintliga företag76 (Länsstyrelsen Södermanland, 2003a). 
 
Hämtat från insatsområdet Innovationssystem och kluster finns utgångspunkter som beskriver vikten 
av relationer mellan företag för dess utveckling och tillväxt, men också genom relationer med dess 
omgivande samhälle. Syftet, utifrån RTPS, handlar om att utveckla den lokala platsen där dessa 
verksamheter verkar. Målen, som ställs upp i form av indikatorer hos de regionala aktörerna, innefattar 
bl.a. att ha minst två kluster av internationell slagkraft, fungerande ledningsnätverk för tvååriga 
kluster, men även skapa ett regionalt klusternätverk. Syftet är inte att offentliga aktörer ska bygga 
kluster själva utan företagen själva ska skapa och leda dessa. De regionala aktörerna ska bidra med 
stöd (finansiellt och erfarenhetsmässigt) samt även upptäcka befintliga och potentiella kluster på 
regional och funktionell nivå (Länsstyrelsen Södermanland, 2003a). 
 
Tabell 11: Mål och indikatorer utifrån RTP 
Mål för länet/regionen Mål – Entreprenörskap Mål - Innovationssystem och 

kluster 
Lönesummeutveckling Ökad andel exporterande företag Två kluster av internationell slagkraft 

Produktivitetsutveckling Ökad andel företagsstarter av kvinnor Fungerande ledningsnätverk för 
tvååriga kluster 

Sysselsättningsutveckling Ökade resurser för uppsökande 
verksamhet mot företag 

Bidra till att skapa ett regionalt 
klusternätverk 

Förädlingsvärde Öka företags marknads – aktiviteter 
genom varumärkesbyggande 

 

 Ge samtliga företag tillgång till 
bredband 

 

 Ökad etablering av tjänsteföretag  

 
Utifrån bilden som ges av regional tillväxt och utveckling, men även mått på tillväxt ges en rätt 
komplex och omfattande bild. Insatsområden arbetskraftförsörjning samt Regionförstoring har hittills 
inte ens nämnts i detta avsnitt. Dessa kan å andra sidan inrymmas under målen för länet/regionen i 
ovanstående tabell.  

                                                      
76 En rätt misslyckad bredbandsatsning följde i spåren av detta mål. Intresse och fokus med denna avhandling 
ligger dock inte i att se på de faktiska handlingarna och aktiviteterna inom ramen för tillväxtprogrammet, utan 
fokuserar snarare på intentionerna i ett regionalt tillväxtprogram delvis kryddat med händelser från processen. 
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Dessutom ska varje del och aspekt inom respektive område genomsyras av horisontella mål vilka 
kännetecknades av ekologisk hållbarhet (ekologiska mål), jämställdhet, integration och mångfald 
(sociala mål) (Regeringen, 2001). Det gör att bilden och definitioner av tillväxt och utveckling kan 
upplevas än mer komplexa. Det kan även förklara varför det i inledningen av detta kapitel lyfts fram 
att tillväxt ofta har prefixet hållbar framför sig. 
 
Förutom hållbarhetsaspekten fanns det krav på att tillväxtprogrammet skulle kännetecknas av ett 
lärande. 
 

Den processorienterade arbetsformen, som tillväxtprogrammet innebär, skall präglas av 
kontinuerligt lärande genom vilket nya kunskaper kan bidra till en vidareutveckling av ett 
tvärsektoriellt arbetssätt. (Regeringen, 2002-11-14b). 

 
Regeringens krav på tillväxtprogrammens företrädare var att programmen skulle ses som en process 
där återkommande lärdomar skulle vidareutveckla arbetssätten inom RTP. Kravet på lärdomar utifrån 
den pågående regionala tillväxtprocessen kan sägas vara en av de helheter som skulle befrämja 
systemperspektivet som detta kapitel inledningsvis nämnde. Kravet bidrog till att en uppdatering av 
det regionala tillväxtprogrammet på relativt kort tid växte fram – märkligt nog, med ett fokus på 
enskildheter. Resultatet blev skriften Regionalt TillväxtProgram för Sörmland 2006-2007 - 
uppdatering av handlingsprogram (Regionförbundet Sörmland, 2006b). Till stora delar var målen 
likartade de som tidigare redovisats. Däremot hade Regionförbundet Sörmland nu fokus på att 
tydligare beskriva vad man ville uträtta inom programmet eftersom en extern utvärdering tydde på att 
medverkande aktörer samt de aktörer som programmet skulle påverka inte hade tillräckliga kunskaper 
om programmets innehåll. Min egen erfarenhet från funktionella partnerskapsmöten styrkte denna 
slutsats. 
 

Jag sitter här återigen och lyssnar på hur de olika aktörerna pratar om sin egen verksamhet 
utan att egentligen återkoppla till den kontext vi befinner oss i. Var är RTP egentligen i det här 
sammanhanget? Var är det tänkta samarbetet mellan de olika näringslivsaktörerna? Är RTP 
enbart en arena där aktörererna berättar vad de redan gör utan att fokusera på helheten och ett 
gemensamt skapande? (Fältanteckning, 2005). 

 
En reflektion i efterhand är att RTP som fenomen och dokument inte var tillräckligt informativ ens för 
de medverkande aktörerna. Huruvida det påverkade arbetssättet i de funktionella 
partnerskapsgrupperna är emellertid osäkert. Till den uppdaterade versionen av tillväxtprogrammet 
engagerade Regionförbundet Sörmland en ytterligare extern konsult. Under en kort tidsperiod ombads 
aktörerna i de olika partnerskapen att formulera hur den uppdaterade versionen skulle se ut. Ett resultat 
av revideringen blev bland annat följande: 
 

Insatsområdet Entreprenörskap 

Delområde IT utgår ur den uppdaterade versionen av handlingsprogrammet för perioden 2006-
2007. Bredbandsutbyggnaden i länet har kommit långt och genom de insatser som görs under 
2006 kommer nästan hela länet ha möjligheter till anslutning (Regionförbundet Sörmland, 
2006b). 
 
Insatsområdet Regionförstoring 
Två delområden utgår i den uppdaterade versionen av handlingsprogrammet; Delområde – 
Främja effektiva kommuner och en effektiv region. Det pågår ett antal samordningsprojekt 
mellan kommunerna i länet. Bland annat genomförs undersökningar rörande samordning av 
försäkringskassans system och räddningstjänst. Det sker ingen samordning inom ramen för 
delområdet i RTP. Delområde – Förädla varumärket, information och marknadsföring. Det 
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pågår ett antal processer (t.ex. ”Fördel Mälardalen”, ”Strängnäs First Choice Pfizer”, ”Bo i 
Sörmland”) som är relaterade till insatsområdet. Det sker ingen samordning inom ramen för 
delområdet i RTP (Regionförbundet Sörmland, 2006b). 

 
Satsningen på IT försvann i det nya uppdaterade tillväxtprogrammet från insatsområdet 
entreprenörskap. Samtidigt uttryckte sig representanter från funktionella partnerskapsgruppen 
regionförstoring att två delområden försvann med motivet att ingen samordning ändå skett inom 
ramen för dessa delar. 
 

5.2 Strategier och regionala orsaksförklaringar till regional tillväxt 
Uppdateringen av RTP ställdes upp i tabellform till skillnad från sin föregångare av Regionförbundet 
Sörmland (2006b). Detta med anledning av att bättre kunna förklara vad tillväxtprogrammet syftade 
till och vilka insatser för tillväxt som var viktiga för den regionala tillväxten. I en något omarbetad 
version av tabellerna presenteras nedan vilka strategier och insatser som blev beskrivna. I anslutning 
till dessa insatser ges även projektbeskrivningar av ett antal projekt som var tänkta att stödja beskrivna 
insatser. Om diskussionen kring offentliga regionala bilder och definitioner av tillväxt i huvudsak 
grundar sig på tidigare avsnitt i detta kapitel bidrar nedanstående beskrivningar till diskussionen om 
den regionala offentliga tillväxtstrategin genom regionala intentioner och insatser. Bilden av tillväxt 
och av regionala offentliga tillväxtstrategier sammanställs och avhandlas sedan i diskussionsavsnittet. 
 

5.2.1 Insatsområdet Entreprenörskap 
I revideringen av RTP tydliggjordes en regional intention riktat mot ett entreprenörskapskoncept och 
vilka åtgärder som skulle främja intentionen. Uppställningen skulle tydligare formulera RTP:s 
innehåll. 
 
Tabell 12: Insatser för entreprenörskap 

 
  

Entreprenörskap Åtgärder inom ramen för RTP 06-07 Dokumentet förklarar hur 

insatsen ska genomföras 

Utveckla totalkoncept för 
främjande av attityder till 
entreprenörskap och 
utveckling av befintliga 
företag 

Insatser för attityder 
Fullfölj framtagande av 
en handlingsplan och 
genomför den 

*Genomföra kvantitativa och kvalitativa 
analyser 
*Genomföra informations- och 
kompetensutvecklingsinsatser och visa på 
goda exempel 
*Arrangera och utveckla mötesplatsen 
Entreprenörskapsforum / Initiativ framtid 

 Insatser för idébärare 
– bygga en ”Innovationsmotor i Sörmland/ del av Mälardalen  

Skissa på lösningar och testa minst tre 
”piloter” i länet för mer kunskap 

 Insatser för att skapa en 
bättre: 
- startmiljö 
- tillväxtmiljö 0-3 år 

*Att utveckla gemensamma indikatorer för 
Almi, Nyföretagarcentra IFS, LKU och 
Regionala Resurscentra, för att mäta antalet 
rådgivnings- och informationsinsatser i länet 
(män och kvinnor). 
*Fortsatt utveckling av samarbetsformer 
mellan aktörer som arbetar med nyföretagande 

 Insatser för företagsutveckling 
och marknadsutveckling 
- effektivisering 
- ägarskiften 
- produktutveckling i befintliga företag 
Området ska särskilt beakta 
kvinnor och invandrare som 
driver företag 

*Att utveckla ett system för att sprida 
erfarenheter 
* Stöd utvecklings- och 
effektiviseringsinsatser 
* Utveckla vertikalt kunskapsnätverk mellan 
unga företagare, kommun 
och högskola 
* Utveckla metoder för ägarskiften 
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5.2.1.1 Projekt inom ramen för insatsområdet Entreprenörskap77 

Projekten som redovisas nedan var finansierade av RTP och ansåg som verktyg för att nå RTP:s 
entreprenörskapsintentioner. 
 

Sörmlands innovationsmotor (SIM) 
Syftet med SIM har handlat om att stimulera till fler innovationer genom att fler idéer kommer fram. 
För detta syfte ska SIM öka inflödet av idéer från alla sörmlänningar, effektivisera samordningen 
mellan innovationsstödjande aktörer och erbjuda ett professionellt stöd genom hela 
innovationsprocessen. Projektägare var Regionförbundet Sörmland och projektet skulle löpa mellan 
2005 till och med 2007. 
 

Idélots 
Inom Sörmlands Innovationsmotor (SIM) ingick ett antal pilotprojekt som syftade till att under en 
begränsad tid pröva olika arbetssätt för att stödja innovationsarbetet. Idélots syftade till att möta ett 
behov från idéägare som inte visste vem de skulle vända sig till med sin idé och dels riskerade att 
hamna mellan stolarna när de fick hjälp av olika aktörer. Idélotsens funktion är att lotsa idéägare 
genom innovationssystemet för att nå ett snabbt resultat. Projektägare var Munktell Science Park och 
projektet löpte under 2006. 
 

72 timmar - från idé till marknad 
”72-timmars” avsåg att pröva om det med koncentrerade resurser gick att ta fram en produkt från idé 
till marknad på tre dygn. Testen ägde rum i Sörmland under första kvartalet 2007. Metoden skulle 
användas för att inspirera till ett ökat innovativt tänkande. Detta var en av flera piloter som avsågs att 
prövas i Sörmlands Innovationsmotor. Projektägare var Comma information och utveckling och 
projektet löpte under perioden 2006 till och med första kvartalet 2007. 
 

Interaktiv kunskapsutveckling, IK 
Projektet syftade till att fördjupa kunskapen om effekter av insatser för att främja entreprenörskap, 
innovation och tillväxt. Det var ett samarbetsprojekt mellan Mälardalens Högskola, Regionförbundet 
Sörmland, Länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland. Två doktorander följde arbetet med de 
RTP i Sörmland och Västmanland. Projektägare var Mälardalens högskola och projektet löpte mellan 
2004-2007. 
 

Arenor för entreprenörskap 
Syftet med projektet var att skapa en policy för entreprenörskap som tog fram och spred kunskap om 
vad olika aktörer kan och inte kan påverka för att initiera, skapa och utlösa entreprenöriella processer. 

                                                      
77 Projekten som beskrivs i detta kapitel är hämtade från Regionförbundet Sörmlands hemsida 
(http://www.region.sormland.se/rtp/) 2007-09-01. Där angavs att projekten var medfinansierade av det regionala 
tillväxtprogrammet. Vissa projekt inom ramen för innovationssystem och kluster (t.ex. Biotechvalley, 
Robotdalen, Hälsosam samt Ideaplant) fanns inte utsatta med RTP som finansiär och är därför inte med i denna 
beskrivning. Det kan förklaras med att ansvaret för de sk. klusterinitiativen låg på Länsstyrelsen i Södermanlands 
bord medan samordningsansvaret låg på Regionförbundet Sörmlands bord. Avsikten är inte att föra ett 
resonemang kring utfallen av något projekt, dvs. om det var ett lyckat projekt i relation till uppställda mål. 
Huvudintresset ligger i vad RTP avsåg att åstadkomma med dessa projekt och ställa detta syfte mot 
entreprenörer från en solo-, mikro-, samt småföretagarkontexts bild av tillväxt och i relation till entreprenörernas 
upplevda tillväxthistorik. 
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Regionförbundet hade redan tidigare ett samarbete med Mälardalens högskola i ett forskningsprojekt 
om interaktiv kunskapsutveckling inom RTP där inriktningen var att följa de entreprenöriella och 
innovativa processerna på regional och lokal nivå. Policy för entreprenörskap kunde ses som ett 
komplement till projektet Interaktiv kunskapsutveckling. Projektägare var Mälardalens högskola och 
projektet löpte under 2007. 
 

En entreprenöriell think tank 
Regionförbundet Sörmland träffade en överenskommelse med gruppen Unga ledare som består av 
personer från näringslivet, akademin och det offentliga i Eskilstuna. Syftet med gruppen var att den 
skulle bidra med nytänkande inom fokusområdena Näringsliv och Kompetensutveckling samt 
Entreprenörskap, agera som bollplank inom olika initiativ och ge inspel till regionförbundet i aktuella 
frågor. Projektägare var Eskilstuna Fabriksförening och perioden löpte under 2006. 
 

IFS 
IFS är en ideell förening som har till uppgift att främja invandrarföretagandet i Sverige. Syftet var att 
hjälpa och stödja personer med utländsk bakgrund att starta eller att utveckla befintliga företag. 
Insatserna skulle vara långsiktigt hållbara både för ekonomin och för människornas jämställdhet och 
kulturella integration. IFS verksamhet bedömdes att ligga inom ramen för tillväxtprogrammets insatser 
för entreprenörskap. I tillväxtprogrammet anges också att speciella insatser måste göras för att få upp 
förvärvsfrekvensen för personer med utländsk bakgrund. Projektägare var internationella 
företagarföreningen i Sörmland, IFS. 
 

Inventor fokus 
Inventor Focus är en webbplattform som matchar företag och uppfinnares produkt- och 
samarbetsbehov. Här fick uppfinnare och företag i licensanslutna kommuner gratis anslutning. 
Plattformens möjligheter testades av Almi under 2006 och utvärderades. Genom att Regionförbundet 
anslutit samtliga kommuner underlättades Almis arbete med matchningar. Piloten ingick i Sörmlands 
Innovationsmotor. Regionförbundet Sörmland gav inte sitt stöd till verksamheten efter 2006. 
Projektägare var Inventor fokus och tidsperioden löpte under 2006. 
 
Katrineholms Entreprenörskapscentrum (KEC) 
KEC blev en viktig del i mottagnings- och rådgivningssystemet på lokal nivå i Sörmlands 
Innovationsmotor. Katrineholms kommun valde att pröva en modell för att hjälpa idébärare med att ta 
idéer ut på marknaden. Katrineholms Entreprenörskapscentrum syftade till att ”med en liten 
organisation och ett brett nätverk hjälpa till med att ta idéer från idéstadiet ut på slutmarknaden” samt 
att få igång företagandet i kommunen. Projektägare var Katrineholms kommun och projektet löpte 
under 2006. 
 
Kompetensutveckling näringslivschefer 
Regionförbundet startade nätverket med kommunernas näringslivsansvariga i juni 2004. Mötesplatsen 
var viktig för informationsutbyte och för kompetensutveckling. Gruppen hade uttryckt behov av 
kunskaper inom flera områden. Målet med seminarieserien var att deltagarna skulle utveckla sitt 
entreprenöriella tänkande ytterligare, stärkas i yrkesrollen för att möta framtida behov, få nya verktyg 
och utöka det regionala nätverket. Projektägare var Idélab vid Mälardalens högskola och projektet 
löpte mellan 2006 till och med 2007.  
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Mikrokredit 
Ett kapitalförsörjningsprojekt för i första hand kvinnor från etniska minoriteter, som vill starta egna 
företag, men som stod utanför samhällets banksystem. Projektägare var Nätverk för entreprenörer från 
etniska minoriteter (NEEM) och projektet löpte under 2006. 
 

Munktell Science Park 
Munktell Science Park är en fysisk plats, en utvecklingsarena, som har samlat näringslivsaktörer och 
även försäkringsbolag, revisorer, banker, webbkonsulter m fl. MSP är också en företagsinkubator där 
inriktningen skulle handla om att anta företag med stora utvecklings- och tillväxtmöjligheter. 
Dessutom var ambitionen att driva kommersiella utvecklingsprojekt. MSP blev en viktig del i 
Sörmlands Innovationsmotor, framför allt i Eskilstuna med omgivning. Projektägare var Munktell 
Science Park och projektet löpte mellan 2006 till och med 2007. 
 

Nya uppdraget 
Syftet var att med utgångspunkt de erfarenheter som dragits från del 1 av projektet kunna nå en större 
målgrupp både inom KFV-regionen och i alla kommuner i länet. Målen var att PRAO ersattes och fick 
en annan innebörd, att samarbetet mellan skola och företag utvecklades och utökades, att kontakten 
med näringslivet ökade elevens motivation och lust till lärande samt att sprida erfarenheterna i länet 
och att ett regionalt utbyte skulle kunna påbörjas. Projektägare var Katrineholms kommun och 
projektet löpte under 2006 till och med 2007. 
 

SKA - Support- Koordination Attityd 
Fler och bättre kulturföretag i Sörmland var målet för projektet SKA. Genom rådgivning, mentorer 
och utbildning skulle verksamma inom kultur få rätt stöd för att lyckas som företagare. SKA 
arrangerade också föreläsningar och konferenser där branschfolk, offentlig sektor och övrigt näringsliv 
möttes och fick gemensam kunskap om kulturföretagande. Kultursektorn är kvinnodominerad och ett 
mål för företagande är att andelen kvinnor som driver företag ska öka, därför har projektet tydligt 
fokus på kvinnor och skulle därför drivas med ett genusperspektiv. SKA står för Support – 
Koordination – Attityd. Projektägare var Ideaplant och projektet löpte mellan 2006 till och med 2007. 
 

Ung Företagsamhet 
Ung Företagsamhet (UF) arbetar med att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet genom 
att prova på att arbeta med egna företag under ett gymnasieår Det är främst inom samhälls och 
ekonomilinjerna som UF har varit verksamma. Men det finns behov av denna verksamhet inom de 
yrkesförberedande linjerna också. Det startade 2002 men verksamheten var trög i starten. 
Regionförbundet Sörmland gav därför stöd till att öka insatserna i de yrkesförberedande linjerna. 
Projektägare var Ung Företagsamhet och Munktell Science Park. 
 

5.2.2 Insatsområdet Innovationssystem och kluster 
I revideringen av RTP tydliggjordes intentionen för insatsområdet innovationssystem och kluster och 
vilka åtgärder som skulle främja intentionen. Uppställningen skulle tydligare formulera RTP:s 
innehåll. Till skillnad från uppdateringen inom insatsområdet entreprenörskap vände sig åtgärderna 
bortifrån företagskontexten och riktade sig snarare gentemot den regionala nivåns företrädare, det vill 
säga utförarna av RTP:s intentioner.  
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Tabell 13: Insatser inom ramen för området Innovationssystem och kluster 

 

5.2.2.1 Projekt inom ramen för insatsområdet Innovationssystem och kluster 
Projekten som redovisas nedan var finansierade av RTP och ansåg som verktyg för att nå RTP:s 
intentioner med Innovationssystem och kluster. 
 

Brains and Bricks 
Brains & Bricks har varit ett forskningscentrum för högteknologiskt byggande inom Linköpings 
universitet. Det var en gemensam satsning vilken initierades av byggföretaget Peab, Linköpings 
universitet och Katrineholms kommun. Brains & Bricks förenar modern forskning med praktiskt 
byggande. Den teoretiska forskningen som kan verka svårtillgänglig och främmande skulle omsättas i 
praktiska produkter. Projektägare var Linköpings Universitet, PEAB Samt Katrineholms Kommun. 
Projektet löpte från 2005 till och med 2008. 
 

Initiativ framtid 
Syftet med projektet var att ta tillvara och vidareutveckla idéer för att skapa en händelse/happening i 
Sörmland. Målsättningen var att bl.a. skapa en återkommande mötesplats för företagare och att 
företagare skulle få kunskap om vilken hjälp som fanns att tillgå hos representerade organisationer. 
Projektägare var Idélab vid Mälardalens högskola och projektet löpte under 2005 till och med 2006. 
 

Medicinteknisk Kunskapscentrum 
Projektet syftade till att utveckla medicinska innovationer avsedda för avancerad hemsjukvård. 
Projektet rymdes under rubriken Entreprenörskap, delområde ”Nyföretagande och utveckling i 
befintliga företag”. Projektägare var Katrineholms kommun och projektet löpte mellan 2006 till och 
med 2007.  

Innovationssystem och Kluster Åtgärder inom ramen för RTP 06-

07 

Dokumentet förklarar 

Delområde 4.1 – Vårda och 
tydliggöra klusterprocesserna 
 

Att hålla ihop och driva på det regionala systemled-
ningsarbetet i Sörmland och ta en mer aktiv roll i 
Stockholm-Mälarregionen där regionens kluster-initiativ 
har tydligt behov. 

Genomföra två till tre möten i det regionala 
systemledningsgruppen (”regionala klusternätverket”) 

 Att utveckla samarbete med entreprenörsgruppen, 
arbetskrafts-gruppen och regionförstoringsgruppen i RTP 
i konkreta projekt tillsammans med klusterinitiativ. Ett 
delmål är att öka kunskapen mellan klustren och 
respektive grupp 

- - -  

 Att aktivt delta i de olika klusterinitiativens utveckling 
och koppling till annan verksamhet 

- - -  

 Att vara drivande i STandUP (strategisk och funktionell 
gruppering kopplad till bioteknik inom AB, D och D-län 

- - -  

 Att underlätta gemensamma affärsutvecklingsprojekt 
mellan klusterinitiativ och över administrativa gränser för 
att stärka den kritiska massan i klustrer 

Medverka till att realisera två gemensamma 
affärsutvecklingsprojekt mellan minst två klusterinitiativ för att 
stärka deras långsiktiga konkurrensförmåga 

 Att arbeta med att koppla ihop nationella/ internation-ella 
aktörer och våra regionala kluster genom att vara aktiva i 
olika nationella klusterprogram/aktiviteter. 

Verka för att minst ett klusterinitiativ får nationell och/eller EU-
finansiering 

 Att utveckla tydlighet kring offentlig finansiering av 
klusterinitiativen. I detta arbete ingår att ta fram och 
kommunicera riktlinjer för när och varför RTP 
kan stötta klusterinitiativ 

Utveckla och få i drift en regional klusterportal (hemsida) 
Tydliga riktlinjer för när och varför RTP stöttar olika 
klusterinitiativ 
 

Delområde 4.2 – Kunskapsutveckling Att stötta klusterinitiativen till ökad fokusering på att nå 
internationell konkurrenskraft 

- - -  

 Att utveckla analysmetoder där det finns ett regionalt 
intresse samt ett nationellt behov 

- - -  

 Sprida Mälardalen Innovation Index, påbörja 
metodutvecklingen av innovation index 2.0 därför att det 
medverkar till att utveckla indikatorer för vårt eget 
klusterarbete 

Publicera två Handböcker. En metod- och erfarenhetsbok utifrån 
affärsplanearbetet i biotechvalley.nu, IDEA Plant och Lika 
villkor. Den andra handboken ska vara inriktad mot 
frågeställningar om offentliga roller i det regionala klusterarbetet 
 

 Att medverka till en utvärdering av klusterarbetet Upprätta en databas med aktiva företag/aktörer för respektive 
klusterinitiativ. Här mäts sysselsättning och omsättning i första 
hand 
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Pax-info 
I Vingåker ville man skapa ett nordeuropeiskt forskningscentrum och utvecklingskluster för uthållig 
och ekologisk riktig kretsloppshantering av explosiva ämnen. Klustret har haft anläggningen vid 
Vingåkersverken som bas och deras verksamhet var främst att demontera explosiva varor exempelvis 
ammunition, men även demilitarisering och civila produkter. Projektägare var Kompetens Centrum 
Energetiska Material (KCEM) och projektet löpte mellan 2005 till och med 2007.  
 
Robotdalen 
Projektets mål var att befästa Mälardalen som en världsledande region för forskning, utveckling, och 
tillverkning inom industrirobotik, fältrobotik och hälsorobotik, med ett effektivt system för att omsätta 
idéer, innovationer och forskningsresultat hela vägen till framgångsrik produkt och därigenom skapa 
tillväxt inom regionen. Projektägare blev Eskilstuna fabriksförening och Munktell Science Park och 
projektet löper mellan 2003 till och med 2013. 
 

5.2.3 Insatsområdet Arbetskraftförsörjning 
I revideringen av RTP tydliggjordes intentionen för insatsområdet arbetskraftförsörjning och vilka 
åtgärder som skulle främja intentionen. Uppställningen skulle tydligare formulera RTP:s innehåll. Ett 
relativt stort fokus på kompetensutveckling kännetecknar detta insatsområde. Området och angivna 
åtgärder relaterade till dess intentioner gör detta insatsområde till det mest omfattande avseende bredd 
och inriktning. 
 
Tabell 14: Insatser inom området arbetskraftförsörjning 

Arbetskraftförsörjning Åtgärder inom ramen för RTP 06-

07 

Dokumentet förklarar 

 Delområde 1.1 – Utveckla 
individers växande på 
arbetsplatserna 

Matchning av branschbehov/ 
Branschbedömning 

Upprätta branschråd 

 Ungdomar till bristyrken Företagsringar där unga lärlingar praktiserar hos flera företag 
inom samma bransch 

 Utveckla konkurrenskraft inom industriföretag Metodutveckling Utbildning, Nätverk 

 Främja rörlighet På arbetsmarknaden Validering, Arbetsgivarringar 

 Friskare arbetsliv Projektet Sörmlandsstafetten 

 Synliggöra stödstrukturer för lärande på arbetsplatsen 
(”snurren”) 

Fördjupa kunskapen om lärandet på arbetsplatsen: urval av 
pilotföretag, sprida erfarenheter i syfte att kompetens-
utvecklingen blir en del i företagens egna utvecklingsproces 
ser (kvalitativ inriktning) 

Tablå: Delområde 1.2 – Öka 
mångfalden i arbetslivet 

Akademikerarbetslösheten - att förebygga arbetslöshet 
bland högskoleutbildade 

Tillsammans med högskolorna åstadkomma: ökat inslag av 
poänggivande praktik även i ickeprofessionsutbildningar. bättre 
uppföljningar av examinerade från högskolan, dvs. har man fått 
jobb och i så fall inom vilka områden. skapa ett system för 
matchningar mellan studenter och företag innan man lämnar 
högskolan, samt vad kan af:s vägledare bidra med. Tillsammans 
med regionala aktörer utveckla metoder för att: hitta 
anställningsformer som kan ta vid när 6-månaders ”akademiker-
jobb” upphör. skapa nya matchningssituationer mellan arbetslösa 
och företag. 

 Den könsuppdelade arbetsmarknaden 
- att bygga en plattform för jämställdhet och tillväxt 

Genväg Sörmland föreslås få ett direkt uppdrag att tillsamm-ans 
med funktionella Partnerskapet utforma aktiviteter i skolområdet 
respektive inom företag. Genväg Sörmland är ett projekt vid 
Länsstyrelsen 2005-2007 med uppdrag att bygga en plattform för 
jämställd-het och tillväxt. 

 Utrikes föddas arbetsmarknad - att underlätta inträdet på 
arbetsmarknaden för utrikes födda 

Förbättring av länets lokala överenskommelser, bl.a. gällande: 
rehabilitering, hantering/rutiner när godkänd SFI-nivå ej uppnås 
och fortsatta språkstudier är aktuellt, rutiner för samarbete vid 
kommunplacering, ansvar för och tillgång 
till tolk vid behov, ansökningshandlingar klara efter SFI – 
matchning till arbete/praktik snabbare. Samarbete med 
arbetsmarknadens parter gällande praktik, provapå - platser, 
Arbete efter arbetsmarknadsutbildning. 

 Funktionshindrades arbetsmarknad 
- att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för 
målgruppen Funktionshindrade 

Projektet ska genomföras med utgångspunkt från projektet Hitta 
Vägen*. *Hitta Vägen är ett projekt som erbjuder 
funktionshindrade möjligheten att genom studier och 
arbetsträning stärka sin ställning på arbetsmarknaden för att nå 
egen försörjning. 
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5.2.3.1 Projekt inom ramen för insatsområdet Arbetskraftförsörjning 
Projekten som redovisas nedan var finansierade av RTP och ansåg som verktyg för att nå RTP:s 
intentioner inom arbetskraftförsörjning. 
 

Fler med högre utbildning Gnesta 
Gnesta har en låg andel invånare med eftergymnasial utbildning vilket gör kommunen sårbar vid 
strukturrationaliseringar. Kommunfullmäktige satte som mål att kommunen år 2008 skulle ha uppnått 
länssnittet vad avser högskoleutbildning. Projektägare var Gnesta kommun och projektet löpte mellan 
2006 till och med 2008. 
 

Fogelsta 
Förstudie kring möjligheterna att skapa en ”skola” i Fogelstadanda för demokratiskt samhällsarbete för 
utlandsfödda svenskar. Förstudien utfördes av Viadidakt som är en gemensam förvaltning för 
vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner. 
Projektägare har varit Viadidakt och projektet löpte under 2007. 
 

Genväg Sörmland 
Syftet med projektet var att utveckla och testa en ny modell för att integrera jämställdhet som en 
drivkraft i det regionala utvecklingsarbetet. Målgruppen för projektet var bred och omfattade bl.a. 
grupper som arbetar med regionens tillväxt- och utvecklingsfrågor. Det resultat man förväntade sig av 
projektet var en ökad medvetenhet av den nytta som jämställdhetsintegrering ger. Projektägare blev 
Länsstyrelsen i Södermanlands län och projektet löpte mellan 2005 till och med 2007. 
 
Humancentrum Strängnäs 
Förstudie om humanistisk utbildning och forskning med pratisk tillämpning i internationellt freds- och 
säkerhetsarbete. Förstudien syftade till att visa förutsättningarna för inrättande av ett internationellt 
centrum inom freds- och konfliktforskning i Strängnäs. Projektägare var Strängnäs kommun och 
projektet löpte mellan 2005 till och med 2007. 
 
SUS 
Många Sörmländska små och medelstora företag (SME) har ingen eller mycket lite kontakt med 
universitets- och högskolevärlden. Ju längre bort från en universitets eller högskoleort ju sämre 
kontakt har man. Detta gör att tillgången till aktuell forskning och nya kunskaper blir mycket 
begränsad för dem. Få företagare vet att de kan använda uppsatsskrivande studenter för att öka 
kunskapsinflödet genom utvecklings- och utbildningsarbeten i företagen. Projektet syftade till att 
slussa ut studenter till små och medelstora företag där de skulle utföra olika typer av studentarbeten. 
Projektägare var Linköpings Universitet och projektet löpte mellan 2005 till och med 2007. 

Tablå: Delområde 1.3 – Stimulera 
”lusten att lära” 

Prestationer och resultat i grund- och 
Gymnasieskolan  

[Handlingsprogrammet anger inte hur detta ska göras. Enbart 
vilka indikatorerna är] 
Andel övergångar till högskolestudier före 25 års ålder, Andelen 
behöriga till Gymnasieskolan respektive högskolan 

 Yrkesutbildningens utformning och 
relevans för avnämnarna 

[Handlingsprogrammet anger inte hur detta ska göras. Enbart 
vilka indikatorerna är] 
Andel avhoppade från yrkesutbildningar 

 Entreprenörskapsrollen 
i skolan  

[Handlingsprogrammet anger inte hur detta ska göras. Enbart 
vilka indikatorerna är] 
Andel nystartade entreprenörsprojekt 

 En infrastruktur för vuxnas lärande och kompetens-
utveckling 

[Handlingsprogrammet anger inte hur detta ska göras. Enbart 
vilka indikatorerna är] 
Andel initierade samverkansprojekt mellan vuxenutbildare och 
näringsliv 
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5.2.4 Insatsområdet Regionförstoring 
I revideringen av RTP tydliggjordes intentionen för insatsområdet regionförstoring och vilka åtgärder 
som skulle främja intentionen. Uppställningen skulle tydligare formulera RTP:s innehåll. 
Kunskapsutveckling genom initiering av studier inom området samt dialog med aktörer kopplade till 
området kännetecknar detta insatsområde. 
 
Tabell 15: Insatser inom området regionförstoring 
Regionförstoring Åtgärder inom ramen för RTP 06-07 Dokumentet förklarar 

Tablå: Delområde 2.1 – Underlätta 
rörlighet 

Stödja pågående arbeten för en utvecklad och effektiv 
transport- och IT-infrastruktur 

Samordning mellan sektorsområden (t.ex. infrastruktur, 
kollektivtrafik, fysisk planering, bostadsförsörjning, 
arbetsmarknad och utbildning) Samverkan längs 
huvudstråk och över länsgränser Skapa allianser 

 Sprida resultat från studier om regionförstoringens effekter 
(t.ex. delstudien om Regionförstoring i Sörmland inom 
KTHprojektet ”Stadsregioner och utvecklingskraft”) 

Informationsutbyte mellan forskare och praktiskt inriktade 
aktörer .Dialog med allmänheten 

 Initiera studier om regionförstoringens Effekter (t.ex. om 
hur näringsliv och byggande i Sörmland påverkas av 
regionförstoringen) 

Återkommande forum skapas, t.ex. årlig konferens. 
Dokumentation från konferensen anpassad till olika 
aktörers (kommuner m.fl.) behov 

Tablå: Delområde 2.2 – Skapa 
förutsättningar för ökat bostads-
byggande 

Dialoger mellan olika aktörer som påbörjats ska fortsätta 
och följas upp. Bjuda in till arenor. Utifrån dialogerna är 
syftet att ringa in de hinder som idag finns för ökat 
bostadsbyggande och söka lösningar till detta genom att 
bilda olika operativa grupper 

En konkretisering och vilja att öka bostadsbyggandet ska 
ske i de flesta av länets kommuner. En mängd kvalitativa 
bostadsprojekt pågår vidare. Årligen ta fram kvalificerat 
underlagsmaterial om bostads-marknaden i länet. Fortsätta 
arbetet med att anordna gemensamma möten om bostads-
byggandet. Sprid erfarenheter från projektet Sörmland 
bygger 

 

5.2.4.1 Projekt inom ramen för insatsområdet Regionförstoring 
Projekten som redovisas nedan var finansierade av RTP och ansåg som verktyg för att nå RTP:s 
intentioner inom regionförstoringsområdet. Det som tydligt skiljer uppställningen av projekt till andra 
insatsområden är bristen på information och tydlighet om projektens innehåll. 
 
Regionförstoring i Sörmland 
I samband med att RTP togs fram bildades ett partnerskap för regionförstoring som fick fyra olika 
rubriker att arbeta inom. Rörlighet, Bostadsförsörjning, Effektiva kommuner samt Varumärket. 
Arbetet inom de olika områdena såg lite olika ut, inom rörlighet pågick dels ett delprojekt som bedrevs 
av KTH, en undersökning kring sörmlänningarna och regionförstoringen, dels studier kring skillnader 
inom länet i de olika kommunerna vad gällde förutsättningar för regionförstoring, näringsliv med 
mera. Projektägare var partnerskapet för regionförstoring och projektet löpte mellan 2004 till och med 
2007. 
 

5.3 Att se på regional tillväxt 
Bortsett från förändringarna som skedde i tillväxtprogrammet innan årskiftet 2006-07 där 
tillväxtprogrammet mer gick från att vara ett generellt policydokument till att mer i detalj visualisera 
vad som skulle göras, kunde den regional tillväxten ses utifrån att projekten inom ramen för RTP 
skulle bidra till att förstärka de olika insatsområdena (här Entreprenörskap och Innovationssystem och 
Kluster). Projekten skulle därför kunna bidra till nå uppsatta mål som inhystes under respektive 
insatsområde. Mål som i slutändan skulle bidra till att nå de regionala tillväxtmålen (se figur nedan). 
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Figur 6: En regional tillväxtstrategi (egen bearbetning) 

 
I figuren utelämnas de aktiviteter som härleds till Insatsområdet Arbetskraftförsörjning samt 
Regionförstoring. Emellertid är de inte oviktiga för att man ska förstå regional tillväxt. I det 
ursprungliga RTP och den regionala arena som i tidigare avsnitt betecknas som det ”breda 
partnerskapet” har regionala samordningsaktörer för det regionala tillväxtprogrammet symboliskt lyft 
fram att ”vi” gemensamt i regionen måste gå från jobba hårdare till att jobba smartare. Symbolisk så 
till vida att regionen måste fokusera på att bli bättre på det som regionen inte är bra på, men som 
upplevs som mest betydelsefullt för att tillväxt ska uppnås. I citatet ”jobba smartare” finns alltså 
insatsområdena Entreprenörskap samt Innovationssystem och kluster. I citatet ”jobba hårdare” finns 
Arbetskraftförsörjning och Regionförstoring. Enligt den regionala näringslivsaktör som aktivt lyft 
fram dessa epitet, vilka även låg till grund till den första utarbetade regionala tillväxtprogrammet var 
regionen redan starka inom arbetskraftförsörjning, där bland annat fokus på utbildning samt 
jobbmatchnings fanns med i en uppbyggd infrastruktur (arbetsförmedling, skolväsendet m.m.). Inom 
regionförstoringområdet arbetade man även kontinurligt med infrastrukturfrågor och boendefrågor, 
vilket renderade att fokus inom det insatsområdet intresserade sig mer för lärande snarare än själva 
agerandet. Huvudfokus i den jämförelse som sedan kommer ställas mot entreprenörers bilder av 

PROJEKT

Entreprenörskap: SIM, Idélots, 72 h 
Innovation, Interaktiv 

kunskapsutveckling, Arenor för 
entreprenörskap, En entreprenöriell 
think thank, IFS, Inventor fokus, KEC, 
Mikrokredit, Munktell Sciende Park, 

Nya Uppdraget, SKA, Ung 
företagsamhet

Innovationssystem och Kluster: Brains 
and Bricks, Initiativ framtid, 

Medicinskteknisk kunskaspscentrum , 
Pax-info, Robotdalen

LEDER TILL 

Entreprenörskapsmål : Fler 
exporterande företag, Fler kvinnliga 
företag, Fler tjänsteföretag, utökat 

offentlig uppsökande av företag för att 
ge stöd, förbättra företags 

varumärkesbyggande, förbättrad 
tillgång till bredband för företag

MÅL

Innovationssystem och Klustermål: två 
kluster av internationell 

konkurrenskraft, fungerande 
ledningsnätverk för kluster, bidragit till 

att skapa ett regional klusternätverk

Leder till Regionala 
tllväxtmål

Lönesummautveckling,  
Produktivitetsutveckling, 
Sysselsättningutveckling, 

Förädlingsvärde
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tillväxt kommer främst att bygga på den bilden som ges från insatsområdena Entreprenörskap samt 
Innovationssystem och Kluster, men för att få ett helhetsperspektiv behövs de två övriga för att kunna 
komplettera bilden som ges. Avslutningsvis, i teoriavsnittet, lyfter Pike m.fl. (2008) hur regional 
strategier kan ses utifrån ett internt samt externt perspektiv, där den interna avses satsa på regionens 
inneboende potential medan den externa har utgångspunkten att locka till sig utomstående element för 
att skapa tillväxt. Här nedan ges en kort överblick över var de olika regionala strategierna anses höra 
hemma. 
 

5.3.1 RTP utifrån ett intern/externt perspektiv på regional tillväxt 
Var de olika strategierna och projekten hör hemma är inte helt självklart. Läser man 
projektbeskrivningarna såsom de framställs kan regionen i mångt och mycket sägas vara intern till sin 
karaktär. En initial bedömning är att de strategier som anges i huvudsak strävar att ge kraft åt regionala 
inneboende kapaciteter. Det finns dock avvikelser. Då strategierna ska leda till ett högre engagemang 
bland regionens samhällsmedborgare sett till exempelvis Goddard m.fl. (1979) är det svårt att påvisa 
en effekt innan strategierna har drivits igenom och implementerats. Samtidigt är detta ingen studie 
som avser att mäta engagemang eller vad Putnam (1995) skulle beteckna, det sociala kapitalet. Syftet 
att kategorisera och visualisera strategierna avser att underlätta för läsaren, men avser också lägga en 
grund som kan bidra till en fruktbar diskussion i avhandlingens avslutande kapitel. 
 
Tveksamheter finns i hur man kan se på de regionala strategierna, dels i strategier som syftar till finna 
och ”vårda” regionala kluster, dels också av strategier som ligger inbakade inom insatsområdet 
Regionförstoring. Inom ramen för regionförstoring strävar man efter att underlätta rörligheten dels 
inom regionen, dels genom att få ett in- och utflöde av arbetande människor. En förbättrad 
infrastruktur kan då ses både som ett intern, men också extern regional strategi. I huvudsak ses 
rörligheten som ett sätt att skapa förutsättningar för den regionala inhemska populationen varför den 
här valts att betecknas som intern. Till viss del går det att argumentera för Regionförstoringens strävan 
att stimulera till bostadsbyggande på samma vis. Bostäder byggs för att det råder bostadsbrist för den 
inhemska befolkningen till exempel. Snarare upplevs det som att främjandet av bostäder bygger på att 
en önskan att bygga en regional attraktivitet. Kompetent arbetskraft från andra regioner kan lockas 
med billigare boende samt en lugnare vardag i en region vid sidan av storstadsträngseln. En regional 
högskola fungerar på samma vis. Högskolan blir en ”flugfångare” av unga individer med 
akademikerdrömmar som bidrar till ett behov av bostadsbyggande. Under den regionala 
tillväxtprocessen utgick ett antal delar ur det regionala tillväxtprogrammet som byggde på att 
kommunerna skulle utveckla sina varumärken genom information och marknadföring. Nämnas bör, 
trots att de försvannn, dels är tydliga exempel på externa strategier, dels att de flitigt arbetas med inom 
en stor del av de sörmländska kommunerna. Anledningen att de försvann förklaras med att det inte 
längre finns ett regional samarbete kring dessa frågor. Man kan fråga sig varför? Kan det var så att 
kommunerna i en region skiljer sig åt så mycket att det är svårt att enas kring frågor som rör externa 
strategier? Emellertid finns det andra samarbetskonstellationer än RTP där samarbete mellan 
kommuner sker. Se till exempel ”Stockholm – The Capital of Scandinavia samt Mälardalsrådet 
(Boman, 2008) , samarbetskonstellationer vilka inte är föremål för denna studie.  
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Figur 7: RTP utifrån intern/extern tillväxtstrategi 

 Entreprenörskap Innovationssystem 
och Kluster 

Arbetskraftförsörjning Regionförstoring 

Intern 
regional
Strategi 

INTENTIONER 

Utveckla totalkoncept för 
främjande av attityder till 
entreprenörskap och 
utveckling av befintliga 
företag 

PROJEKT 

SIM, Idélots, 72 timmars, 
IK, Arenor, 
Entreprenöriell Think 
thank, IFS, Inventor 
fokus, KEC, Kompetens-
utveckling näring-
slivschefer, Mikrokredit, 
MSP, Nya uppdraget, 
Ung företagssamhet 

INTENTIONER 

Vårda och tydliggöra 
klusterprocesserna,  
Kunskapsutveckling 

PROJEKT 

Brains and Bricks, Initiativ 
framtid, Medicinteknisk 
kunskapscentrum, Pax – 
Info, Robotdalen 

INTENTIONER 

Utveckla individers växande på 
arbetsplatserna, Öka mångfalden i 
arbetslivet, Stimulera lusten att 
lära 

PROJEKT 

Högre utbildning i Gnesta, 
Fogelsta, Genväg Sörmland, 
Humancentrum Strängnäs, SUS 

INTENTIONER 

Underlätta rörlighet,  

PROJEKT 

Projekt om 
regionförstoringens 
effekter 

Extern 
regional 
Strategi 

   Skapa förutsättningar för 
ökat bostadsbyggande 
 
Utgått 06/07 Förädla 
varumärket i regionen, 
information och 
marknadsföring 
 

 
Kluster kan även ses som något svårplacerat. I realiteten finns det en dualitet mellan viljan att skapa 
extremt framgångsrika kluster, där en ambition i slutändan ska vara att locka till sig externa storföretag 
som väljer att satsa på en region med ett kompetent kluster i centrum. Utifrån det perspektivet är 
klusterstrategin en extern strategi. Utifrån ett annat perspektiv går det att se att klusterstrategin bidrar 
till att en plats med olika företag lär sig samarbeta samt utveckla gemensam kunskap som bidrar till en 
värdetillväxt till respektive medverkande företag. Under den regionala tillväxtprocessen har båda 
bilderna iakttagits, dels om bilden från en länsstyrelse som lyfte fram klustret Biotechvalleys betydelse 
för att ett större läkemedelföretag skulle göra en miljardinvestering, dels om motbilden där mindre 
kluster med främst soloföretagare, utifrån en grundläggande nivå, försöker förstå vad det egentligen 
innebär att driva företag. Soloföretagare som verkar sakna ambitionen, att på egen hand och i kluster 
locka till sig externa kunder. Här har ändå valts att lägga klusterstrategin som en intern strategi, därför 
att det är i hemmamiljön, den interna miljön, som klusterarbetet börjar. 
 
Detta kapitel har visat en regions bild av tillväxt via ett regionalt tillväxtprograms mål och syften och 
hur en region antas uppfylla dessa mål via dess intentioner (strategier). Ett försök att kategorisera 
projekten avslutar kapitlet innan vi nu istället fokuserar på empiriska inslag från regionens 
entreprenörer och deras bild av tillväxt och dess orsaksförklaringar. 
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6 Entreprenörers bilder av tillväxt och deras 
orsaksförklaringar  

 
In any event, what the economist sees may be very different from what an individual firm sees, 
and it is the latter, not the former, that is pertinent to an explanation of a firm´s behaviour 
(Penrose, 1995, s. 41). 

 
I följande kapitel återges resultatet av elva intervjuer med entreprenörer från solo-, mikro- samt 
småföretag. Kapitlet innehåller inledningsvis ett avsnitt där entreprenörer från respektive kategori ges 
en chans att ge sin definition av tillväxt. Kapitlet återger även entreprenörernas berättelse om sin egen 
tillväxt i avsnittet, Berättelser om tillväxt: Entreprenörer förklarar sin tillväxt. 
 
Till en början ges en kort företagsbeskrivning över det företag som varje respondent ingår i och den 
roll som entreprenören har i denna affärsrörelse. Tabellen nedan klargör företagens historik avseende 
startår och verksamhetsinriktning. Startår återfinns för att klargöra företagets historiska erfarenheter 
och därigenom få en förståelse för att vissa företag har längre erfarenhet av tillväxt och en förmodad 
ytterligare utvecklingsbakgrund än yngre företag. Åtskillnad görs mellan storlek på företagen 
avseende antal anställda vid respektive företag. Beroende på antal anställda benämns företagen 
antingen som; soloföretag, Solo (0 anställda) mikroföretag, Mikro (1-9 anställda) eller som 
småföretag, Smf (10-49 anställda). Klustertillhörigheterna finns med för att förklara varför de kommit 
med i urvalet. Ett delsyfte är att RTP behandlar kluster som ett viktigt instrument för att skapa regional 
tillväxt varför en nyfikenhet fötts om entreprenörernas upplevelser av deras medverkan i kluster givit 
effekt. De fyra första företagen (a-d) tillhör klustret Ideaplant (IP), nästa företag ingår som del i ett 
privat skapat kluster, vilket betecknas som fristående (FS) i tabellen. De nästkommande tre företagen 
(f-h) tillhör det senast startade klustret Hälsosam (HS). De tre sista (i-k) ingår i klustret Robotdalen 
(RD). Det som tydligast skiljer klustren åt är att företagen inom IP och HS är medlemmar i sitt kluster 
till skillnad mot företagen i RD. Företagen hämtade från RD har utnyttjat RD:s kompetens inom 
robotik och är inte en aktiv sammanslutningen av företag. Det innebär att de ej heller medverkar till att 
utveckla klustret utan snarare kan ses som slutkonsumenter. 
 
Tabell 16: Bakgrundsbeskrivning av entreprenörernas verksamhet 
 

  

Företag A B C D E F G H I J K 

Startår 2003 1999 2000 1995 2003 1996 1995 1990 1974 1952 1972 

Verksamhet Webb-
utveckling 

Illustration Illustration Marknads-
föring 

Rehab-
ilitering 

Mental 
träning 

Spa Alternativ- 
medicin 

Metall Metall Plast  

Antal 
anställda  

4 1 1 3 1 1  3 1 35 13 14 

Roll VD 
Delägare 

VD 
Ägare 

VD 
Ägare 

VD 
Delägare 

VD  
Ägare 

VD  
Ägare 

VD  
Ägare 

VD 
Ägare 

VD  
Ägare 

VD, 
Delägare 

VD  
Delägare 

Typ Mikro  Solo Solo Mikro Solo Solo Mikro Solo SMF SMF SMF 

Kluster IP IP IP IP FS HS HS HS RD RD RD 



116 
Entreprenörers bilder av tillväxt och deras orsaksförklaringar 

 
 

6.1 Definitioner av tillväxt 
Utifrån elva intervjuer med entreprenörer från solo-, mikro- samt småföretagare hämtas en 
tillväxtdefinition som kan ställas mot en offentlig definition i RTP. För att ha möjligheten att diskutera 
RTP:s innehåll gentemot mikro- och småföretagares tillväxthistorik behövs denna definition för att 
klargöra vad respektive aktör (offentlig/entreprenör) har för tankar kring begreppet. I början bads 
respondenterna själva definiera tillväxt utifrån sitt eget företags perspektiv. En av poängerna med att 
redovisa respondenternas citat ordagrant är att visa hur svårt respondenterna har att tänka kring 
tillväxtbegreppet. 
 
Tabell 17: Entreprenörers definitioner av tillväxt 

Företag A 
Mikro 

R: Vad vi själva definierar som tillväxt? Om det är hög omsättning eller vinst eller? 
I: Ja, vad är det för Er? 
R … eller många anställda eller? Så menar du? 
I: Ja till exempel. 
R: Ja, tillväxt tänker jag först och främst på … fler personer i företag, tror jag. Och att antalet personer växer 
i samma takt som den ökade omsättningen. Typ. Vi jobbar per timme och har ingen egen produkt som vi 
säljer. Vi kan inte växa om vi inte säljer mer timmar.  
-- 
I: Vad är utveckling då i Ert företag? 
R: Utveckling? Utveckling för oss är när vi får in utvecklande projekt. Tror jag egentligen, som är 
inspirerande och utvecklande för oss medarbetare. Det kanske är någonting som vi inte löst förut, en nöt 
att knäcka typ.  
I: En slags individuell utveckling då? 
R: Ja, det blir det ju i och för sig själv. Men det känns som om företaget består av vår individuella kompetens 
så på sätt och vis blir det utvecklande för företaget också… 

Företag B 
Solo 

R: …i grund och botten är ju det att man vill öka sin inkomst…äh…, /…/ men tillväxt är ju pengar in, så att 
man ökar omsättningen och kan ta ut en rimligare lön…och det är inte bara att öka försäljningen, utan det 
är också att man styr försäljningen…att man lär marknaden att betala mer… 
-- 
I: Vad är utveckling för dig och ditt företag? 
R: Utveckling för mig är mer utav självförverkligande numera och de tankar som jag har just nu är att få ut 
de idéer som jag har haft i huvudet över tio år på marknaden. Förhoppningsvis får jag tid över varje år för 
att kunna jobba med de egna projekten.  
 

Företag C 
Solo 

I: Vad är tillväxt för dig och ditt företag?  
R: … … Äh…, ska jag se det kopplat till mig enbart eller kopplat till samhället?  
I: Utifrån dig som företagare 
R: … Tillväxten för mig, om man ska vara helt krass, det är bara att höja årsomsättningen… äh…, men tillväxt 
i ett större perspektiv det är ju…, det är ju…, då snackar vi ju nationalekonomiskt då…i dessa valtider ha 
ha…, men för mig, tillväxt för mig, det finns inte, vad kallas det…organisk tillväxt i företaget…om man 
ska…det kanske handlar om …att bli fler huvuden…eller, är det inte så? 
I: Nej, alltså, det är inget förhör av dig detta… 
R: Alltså jag är inte så bra på det här med affärskunskap och ekonomi…, jag har ingen lust….att bli flera i mitt 
företag, jag vill fortsätta att vara soloföretagare, men med bättre omsättning, det är tillväxt för mig att höja 
min omsättning…  
-- 
I: vad är utveckling för ditt företag? 
R: För mitt företag är utveckling… äh….kunna använda… …använda eller förstå hur man använder…andra 
verktyg för att göra slutprodukten…programvarukunskap i mångt och mycket…att om man nu jobbar i en 
liten samarbetsgrupp…om man då skulle stötta på ett jobb som man tror kan göras inom gruppen men som 
man själv inte har kompetens att göra det så skulle man ändå ha den kompetens att förstå att det kan göras 
inom gruppen… 

Företag D 
Mikro 

R: Ha ha…Jo, du …en bra fråga…, …, ja, jag ser mera på typ av jobb egentligen att, att vi utvecklas i jobbet…  
I: Vad innebär det då? 
R: Ja…att vi får mer idéjobb och inte så mycket produktionsjobb, att vi har möjlighet att välja lite och inte 
bara att det man får…, då ….så …., självklart är det ju så att man vill ha en omsättningsökning, men samtidigt 
är det ju pengarna som blir kvar som är det roliga, och sedan att öka omsättningen, det är inte speciellt 
intressant… 
I: vinsten i sig är tillväxt? 
R: Ja, så känns det…  
-- 
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I: Jag tänkte ställa en fråga om hur du ser på utveckling, men du kanske ser detta som samma sak? 
R: Ja, ja… 

Företag E 
Solo 

R: Ja, tillväxt för mitt företag hade ju, hade ju… jag har en klar bild, det hade just varit det här att jag 
hade…haft en sådan här efterfrågan på de här tjänsterna så att jag hade kunnat anställa människor och 
utbildat dom och göra precis just det som jag själv gör just nu 
I: Jag skulle vilja att du redovisar hur din tillväxt sett ut under en period. 
R: Med tillväxt menar du omsättning då? 
I: Det beror på lite grann vad du lägger in i det. Enligt min tolkning av det du har nämnt om tillväxt så ser du 
en personaltillväxt på grund av en ökad omsättning. Stämmer det? 
R: Hm…Ja, det är rätt. 

Företag F 
Solo 

I: Hur skulle du definiera tillväxt för ditt företag? 
R: Vad det skulle innebära? 
I: Nja snarare vad du anser att tillväxt är i första hand.  
R:… … … 
I: … Du pratade tidigare om att du nu hade många kostnader, kanske har att göra också med att det inte 
finns så mycket intäkter? 
R: Ja alltså att jobba med privatpersoner ger inte så mycket intäkter, det ger så lite, jag blev chockat när jag 
förstod det, att folk klarar inte av att betala, så jag fick sänka, sänka, sänka, så jag är nere på den nivån som 
jag tog betalt för, eller snarare mindre än jag tog betalt av privatpersoner för tio år sedan…, men samtidigt 
är det så viktigt för de behöver verkligen detta… 
I: Man kan ju säga att tillväxt är …?  
R: Kan man säga mycket jobb och bra med pengar? 
I: Ja, det kan du göra 
-- 
R: Utveckling är den kompetensutveckling som jag själv får när jag vidareutbildar mig.  

Företag G 
Mikro 

I: Hur skulle du vilja definiera tillväxt utifrån ditt företag? 
R: Tillväxten? 
I: Ja, din definition.  
R: Ja…vi måste ju ha tillväxt här för att, vi måste utöka för att få det här att bära sig.. och vi måste ju satsa 
på att ta in mera, att ta hit grupper, även att ta in…att gå utanför företaget också och vi har en viss mån 
också…samarbete med vissa andra företag…, men jag hinner ju inte med det… 
I: Min tolkning av din definition är fler kunder som ger ökad omsättning, i den… 
R: mm…ja…och det första som jag måste åtgärda är att vi är för få helt enkelt då…, det är så.. .och jag tänker 
åtgärda detta också… …så jag tänker alltså sälja…  
I: Du tänker…? 
R: Sälja, ja två tredjedelar…så att vi blir fler… 
I: Vad är då utveckling för ditt företag?  
R: Ja…alltså då om vi nu blir fler…så har vi då så mycket, mycket större möjlighet att göra saker och ting [att 
utvecklas] Till en början måste vi nog börja leva som vi lär att inte stressa, vi är faktiskt ett hälsoföretag.  

Företag H 
Solo 

R: … För mig är tillväxt för mig i första hand på det mänskliga planet och … sen kommer det materiella/…/ 
att vi kan inte bara köra den här materiella tillväxten i taket hur länge som helst utan… vi måste i första 
hand se till att människor mår bra…i …vårt land eller vad man ska säga då, i världen. 
I: Om man också lägger in ett annat begrepp som t.ex. utveckling, vad är det för dig? 
R: Ja, det pågår hela tiden…, det är, en del frågar om jag inte gått färdigt mina utbildningar, men jag ska just 
börja på en ny nu nästa helg ha ha… det är utveckling och det är också tillväxt också… 
I: Det är lite grann samma sak? 
R: Ja, det tycker jag… och det är klart att jag vill jättegärna få en mer säker inkomst då och utifrån det så kan 
man säga att jag vill ha tillväxt, men tillväxt för mig är inte att jag ska ha … göra av med mer energi i Sverige 
så att vi får mer kraftverk och så, det är inte tillväxt för mig…  

Företag I 
SMF 

R: /…/ett av vårt företags uttalade mål att vi ska växa med 20 % per år … 
I: Om man pratar om begreppet tillväxt, hur definierar du det egentligen utifrån ditt eget företag? 
R: Ja, det är ju bara att man växer s a s… att man ökar i omsättning…  
-- 
I: Hur ser du på begreppet utveckling för ditt företag? 
R: Ja, det kan jag lätt göra, det är att vi tar ett steg i värdekedjan som vi gör under årens lopp. Vi vill ju inte 
vara en sån där som levererar till en annan som levererar till kund, men det är inte det roliga…, vi levererar 
direkt till dem som gör slutprodukten direkt…, det är mycket roligare förhållande, man kan vara med och 
påverka.  

Företag J 
SMF 

R: Ja… för något vis så är det för mig då… egentligen tre faktorer äh… höjd omsättning, flera anställda och … 
en vision av att hela tiden hitta ny… äh större kunder…  
I: En slags framåtskridande rörelse…? 
R: Ja, tillväxt tycker jag att det är ambitionen som är något annat, som är mer något större, så är det väl. 
I: Utveckling är det samma sak? . 
R: Ja, det är det… om utveckling…, du tänker på teknisk utveckling på företag, det kan också definieras som 
tillväxt, det kan jag säga… …, tillväxt handlar för mig om att bli större…  
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I: Och det får man genom förbättrad omsättning, fler anställda… 
R: ja…, troligtvis utökad maskinpark med högre kompetens och… nivå, /…/men en vision är ju att vi mer 
eller mindre skulle kunna bli ett spetsföretag om något år, att ha en ny maskin, men bara att vi ökar 
kundkretsen då…, lite grann…som ställer de kraven då…. 

Företag K 
SMF 

R: Alltså jag har en maskinpark som kan klara 25- 30 miljoner i omsättning därute 
I: Är tillväxt för dig omsättningsökning? 
R: Ja. 
I: Vad är då utveckling för dig och ditt företag? 
R: … Ja… alltså utveckling är, utvecklingen är att om vi ska överleva på sikt så måste vi bli mycket större… 
ähm…, tiden för små garageföretag tror jag är mer eller mindre passé… framförallt om man ska hålla någon 
slags teknisk nivå 

 

6.1.1 Definitionen utifrån IP-företagen 
Entreprenör a) ger först ett osäkert intryck. Entreprenören verkar söka efter den bild som forskare av 
tillväxt vill höra för att antagligen inte ge ett alltför trivialt svar. Till slut ger entreprenören ett svar där 
tillväxt samtidigt är en ökning av antalet anställda samt ökad ekonomisk omsättning. Försäljning av 
timmar eller tid verkar vara entreprenörens källa till tillväxt. Entreprenör b), är inne lite grann på 
samma spår. Vederbörande definierar dock inte tillväxt genom nyanställningar, snarare ges 
omsättningsökning genom en utökad samt bättre förmåga att ta betalt för sina tjänster företräde. Med 
andra ord behövs inte fler arbetsuppgifter för att nå tillväxt i b:s definition, snarare bättre betalt för de 
tjänster som redan utförs. Entreprenören verkar ha tänkt igenom tillväxt som begrepp i och med att 
han inte ifrågasätter eller ställer motfrågor.  Osäkerhet från entreprenör a) kring definitionen av 
tillväxtbegreppet finns även hos entreprenör c). Vederbörande verkar söka efter hur man kan se 
begreppet utifrån flera olika perspektiv och andra nivåer då entreprenören frågar om 
samhällsperspektiv eller sitt eget perspektiv. Här uttrycker entreprenören att det offentliga samhällets 
perspektiv samt privata näringslivets perspektiv är oförenliga och därför egentligen inte går att 
jämföra. Entreprenören försöker att undvika att prata om tillväxt som antalet anställda då han 
egentligen för egen del ser på begreppet som en ökad årsomsättning. Entreprenören är soloföretagare 
vilket spelar en roll i dennes syn av tillväxt. Däremot verkar entreprenören själv tolka in att det är 
antalet anställda som det offentliga samhället ser som tillväxt. Svaret från entreprenör d) tar en annan 
vändning än övriga entreprenörers. Tillväxt är egentligen utvecklande uppgifter som bygger mer på 
kreativitet. Emellertid kommer entreprenören in på vad han egentligen menar är tillväxt, då han likt 
tidigare respondenter pratar om omsättningsökning som en deldefinition. Likt entreprenör b) uttrycker 
han även att vinsten är det intressanta och inte omsättningsökningen. En tolkning är att denna 
respondent även indikerar att förmågan att ta ”bra” betalt påverkar tillväxtens utfall. 
 

6.1.2 Definitionen utifrån HS-företagen 
Entreprenör e) definierar tillväxt genom att uttrycka den som en ”förhoppning” om en bättre 
efterfrågan och därigenom ökade anställningsmöjligheter. Entreprenören är dock tvungen att ställa en 
fråga till mig som intervjuare om vad som menas vara tillväxt. Min tolkning av vad entreprenören 
tidigare uttryckt lämnas och godtas därvid av entreprenören. Definition är till stor del i samklang med 
entreprenör a:s. En skillnad är att anställningar i e:s fall, följer på omsättningsökning, medan 
omsättningsökning i a:s fall, följer på nyanställningar. Utav entreprenör f) uttrycktes först en osäkerhet 
och därefter uppstod en lång tystnad från entreprenören. En återkomst till det som tidigare sagts under 
intervjuns inledande trevande försök bidrog till tolkningen att omsättningsökning med en förbättrad 
förmåga att ta betalt var tillväxtens kärna enligt entreprenören (se även entreprenör b samt d). När jag 
frågade om en definition av tillväxt gav entreprenör g) en beskrivning av att tillväxt är ett måste för att 
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utöka verksamheten istället för att ge begreppet en innebörd. Tillväxt är högre omsättning grundat på 
fler kunder framkom dock vid följefrågor. Entreprenör g) poängterar att företaget har begränsningar 
vad gäller antalet medarbetare, något som entreprenören tror förvårar tillväxten. En tolkning som kan 
ligga rätt nära entreprenör a:s beskrivning är att fler medarbetare leder till ökad omsättning – då jobb 
verkar finnas, dock saknas den egna tiden till att utföra uppdragen. Är mer tid en definition på tillväxt 
är en fråga som kan ställas. Entreprenör h) verkar ta sig an tillväxt utifrån ett mer samhälleligt 
perspektiv i sin inledande beskrivning då hon vill lägga in mänskliga och materiella värden i 
tillväxtdefinitionen. Emellertid frånskriver entreprenören inte det mer traditionella 
företagsperspektivet, t.ex. uttrycker entreprenören att tillväxt är en säker inkomst men samtidigt menar 
hon inte ett överflöd av inkomster. Synen på tillväxtbegreppet kan säkert finnas i entreprenörens 
ideologiska åskådning. 
 

6.1.3 Definitionen utifrån RD-företagen 
Bestämt och till synes självklart menar entreprenör i) att det är omsättningsökning för företaget som 
inbegriper tillväxtbegreppet. Entreprenör j) ser tillväxt som hög omsättning, fler anställda medarbetare 
och större kunder. När entreprenören anger större kunder finns likheter med entreprenör i) som vill 
kliva upp i värdekedjan närmre slutproducenten. Entreprenör j) uttrycker att det i tillväxtbegreppet 
finns en ambitionen att vilja något mera. Begreppet ambition uttryckt från bland annat 
Nationalencyklopedin innefattar en medveten inriktning på att nå ett mål av relativt svåruppnåeligt 
slag78. Ambitionen uttrycks mer som en strävan och vision av entreprenören. Genom att ange vad 
entreprenörens maskinpark klarar av att åstadkomma omsättningsmässigt uttrycker entreprenören 
vilken tillväxtkapacitet hans företag har. För att tydliggöra att entreprenören menar just omsättning 
och enbart omsättning ställs en konkret fråga. Relaterat till utvecklingsbegreppet menar entreprenören 
också att storleken har betydelse utan att egentligen nämna vad storleken exakt ska bestå av. 
Tolkningen blir att entreprenören med storlek avser en tillräcklig stor omsättning för att kunna erhålla 
teknisk kompetens. omsättningen torde därför vara unik för varje enskilt företag sett till entreprenörens 
kommentar. En kortfattade och översiktlig bild över tillväxtbilderna som ges utifrån vilket kluster som 
företagen tillhör följer nedan; 
 
Tabell 18: En illustration över entreprenörers bild av tillväxt: Ett branschperspektiv 

 
                                                      
78 2007-11-15 Källa Nationalencyklopedin.  

Kluster/kategori Ideaplant (företag a-d) Solo- 

och mikroföretag 

Hälsosam (företag e-h) 

Solo- och mikroföretag 

Robotdalen (företag (i-k) 

Småföretag 

Tillväxtbegreppet *Fler anställda för att kunna 
sälja in fler timmar 
[omsättning] 
*Omsättningsökning genom att 
ta bättre betalt 
*Höjd årsomsättning 
*Vinsten är tillväxt + typ av jobb 
 

*Hög efterfrågan [omsättning] 
*Antal anställda 
*Mycket jobb 
*Omsättningsökning genom att 
ta bättre betalt 
*Fler delägare [omsättning] 
*Kompetensutveckling  
*Välmående 

*Omsättningsökning 
* Höjd omsättning + Fler 
anställda + nya större kunder 
och att själv bli större 
*Omsättningsökning 

Utvecklingsbegreppet *Inspirerande jobb 
*Tid för egna projekt 
*Kompetensutveckling 
*Roliga jobb 

*Kompetensutveckling 
*Att ta hand om oss själva 
*Kompetensutveckling 
*Välmående 

*Steg på värdekedjan [närmre 
slutkunden] 
*Utökad maskinpark 
*Kompetensutveckling 
*Omsättningsökning[storleken 
på företaget öka] för att kunna 
erhålla en teknisk nivå 
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Översatt till de olika företagstyperna som ingår (solo-, mikro-, samt småföretag) kan följande bilder av 
tillväxt redovisas. 
 
Tabell 19: En illustration över entreprenörens bild av tillväxt : Ett storleksperspektiv 

 
En intressant iakttagelse är att när jag ber om entreprenörernas bilder och definitioner av tillväxt 
återger respondenterna även en förklaring till hur tillväxten skulle kunna öka (strategi) genom att de i 
en del fall vill visa på kausala samband. Till exempel entreprenörerna a och b som redan i detta skede 
proklamerar att tillväxt uppnås genom att anställa fler individer till sitt företag. I motsats till 
entreprenör a:s bild ger entreprenör d en kontrasterande bild, dvs. att tillväxt måste finnas för att få 
möjlighet att anställa personal. Entreprenörerna b, d samt f:s bilder av tillväxt handlar om förmågan att 
ta bra betalt vilket är avgörande för deras tillväxt. Synen på tillväxt som växer fram verkar bero på 
dels vilka erfarenheter som entreprenören har av tillväxtbegreppet, framförallt vilka behov som just 
den egna verksamheten har. Till exempel skulle inte entreprenörer belägna inom klustret Hälsosam 
relatera till hur stor maskinpark man har för att åskådliggöra sin tillväxt. 
 
En annan skillnad föreligger mellan soloföretagarnas mer ”osäkra” definition av begreppet tillväxt till 
skillnad mot småföretagarnas mer traditionella syn. Här upplevs dock att entreprenörer ur kategorin 
solo-, samt mikroföretag uppvisar en variation av svar vilket kan förklaras med osäkerhet, men kan 
också förklaras med avsaknad av administrativa funktioner samt att deras tjänster och produkter mer 
styrs av kreativa inslag, där skapande är en del av deras affärsverksamhet. Emellertid kan 
omsättningsökning79 ses som en gemensam faktor mellan företagens olika bilder. Här verkar 
omsättningsökningen bero på dels mer ”jobb”, dels även till följd av mer betalt för den tjänst som 
företagen utför. Utvecklingsbegreppet ses av vissa entreprenörer som synonymt med tillväxtbegreppet. 
Generellt innehåller dock utvecklingsbegreppet mer av handling än vad tillväxtdefinitionen uppvisar, 
vilken i högre utsträckning pekar på tillväxt som ett resultat. 
 
För att få en tydligare bakgrund som kan förklara företagens bild av tillväxt, men framförallt 
entreprenörernas orsaksförklaringar till tillväxt följer nästa avsnitt: Berättelser om tillväxt: 
Entreprenörers orsaksförklaringar.  

                                                      
79 I ekonomiska sammanhang vanligen det sammanlagda värdet av ett företags försäljning (såväl kontant som 
fakturerad) under en viss period. Källa: Nationalencyklopedin, 2008-02-11 

Företagstyp Soloföretag Mikroföretag Småföretag 

Tillväxtbegreppet *Höjd årsomsättning 
*Hög efterfrågan [omsättning] 
för att kunna anställa 
*Kompetensutveckling  
 *Välmående 
*Omsättningsökning genom att 
ta bättre betalt 
 

*Fler anställda [omsättning] 
*Vinsten är tillväxt 
*Typ av jobb 
*Fler delägare 
*Fler timmar [omsättning] 
 

*Omsättningsökning 
*Höjd omsättning 
*Fler anställda 
*Större kunder 
*Storleksmässig tillväxt 
 

Utvecklingsbegreppet *Tid för egna projekt 
*Kompetensutveckling 
*Välmående 
 

*Inspirerande jobb 
*Roliga jobb 
* Att ta hand om oss själva 
 

*Steg på värdekedjan [närmre 
slutkunden] 
*Utökad maskinpark 
*Kompetensutveckling 
*Omsättningsökning[storleken 
på företaget öka] för att kunna 
erhålla en teknisk nivå 
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6.2 Berättelser om tillväxt: Entreprenörers orsaksförklaringar 
Efter att entreprenörerna reflekterat kring begreppet tillväxt ställdes följande två frågor som 
entreprenörerna gavs frihet att reflektera kring och ge svar på; Hur har företagets tillväxt sett ut de 
senaste tre åren? Vilken var anledningen till att tillväxten blev som den blev? Under det första 
avsnittet berörs även det som entreprenörerna uttalat sig om som viktiga faktorer för tillväxt grundat 
på historiska återblickar. Inledningsvis ombads entreprenörerna att i diagramform visualisera hur 
tillväxten faktiskt sett ut genom att ange den utifrån; mycket låg, låg, medel, hög samt mycket hög 
tillväxt. Utgångpunkten var att fånga de tre föregående årens upplevda tillväxthistorik 
 
Under avsnitt två beskrivs alternativa förklaringar till tillväxt. Dessa är faktorer som bedöms vara 
betydelsefulla orsaksförklaringar till tillväxten, men som entreprenören inte valt att betona som svar på 
ställda frågor (se exemplet ovan). Svaren kan vara ett resultat av hur intervjun utvecklat sig (där 
följdfrågor ställts vilket lett in på ytterligare tillväxtförklaringar). Dessutom anger samtliga 
entreprenörer vad de behöver åstadkomma för att nå tillväxt i sina företag. Eftersom dessa är 
spekulerande till sin karaktär samt framtidsinriktade samlas dessa under avsnitt två. 
 
Avsnitt tre redovisar till skillnad från de två andra avsnitten mer av entreprenörernas attityd gentemot 
offentliga samhällsaktörer snarare än deras faktiska erfarenheter av offentliga samhällsaktörer. Frågan 
som ställdes var; Hur bör relationen se ut med offentliga samhällsaktörer? I vissa fall finns 
erfarenheter av relationer med offentliga samhällsaktörer vilka framkommer i berättelserna. I vissa fall 
anses samhällsaktörerna även ha en direkt påverkan på tillväxten bland företagen. I de fall då 
entreprenörerna valt att lägga in offentliga samhällsaktörer som en tillväxtfaktor har dessa citat flyttats 
till det inledande avsnittet. 
 
Samtliga intervjuer med entreprenörer som berättelserna bygger på utfördes under 2006. Detta var 
viktigt för kunna relatera och jämföra tillväxtbilder samt orsakförklaringar av tillväxt till den aktuella 
tidsperiod för när RTP:s genomförandeprocess och programarbete pågick (2004-2007). 
 
Resultaten beskrivs i kommande avsnitt där berättelsen används som format. Huvudrubrikerna för 
berättelserna är satta för att beskriva det huvudsakliga tema som respektive berättelse behandlade. 
Indirekt kan det ses som en tolkning av berättelsens kärna, men syftet har varit att redovisa den 
varierade grad av faktorer som är unika för varje enskilt företag. Företagens karaktär skiljer sig inte 
enbart åt avseende storlek och bransch utan företagen brottas alla med individuella förutsättningar och 
behov. I slutet av respektive redovisad berättelse sammanfattas materialet utifrån en kategorisering i 
tabellform där ovanstående frågeställningar besvaras. I kolumnen ”kategorisering” finns även 
förkortningen PA vilket syftar till den Penroseiska analysmodellen. Efter PA följer en kort analys av 
entreprenörens upplevda tillväxtorsaker. Analysen tar fasta på brister och förtjänster i entreprenörens 
managementförmåga (MF) och entreprenörskapsförmåga (EF). 
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6.2.1 En entreprenörs berättelse, 
försäljningsstrategi

Företag A startade sin verksamhet under 2003 och arbetar inom 
webbreklambranschen. Företaget bildades av att två enskilda firmor slogs 
ägare finns till företaget och i dagsläget finns det även två anställda. Medarb
samtliga män. Verksamhetsort är Eskilstuna. Företaget betecknas i denna studie som ett mikroföretag. 
Företaget är medlem i klustret Ideapla
menar entreprenören enligt tidigare 
timmar. Till detta behövs enligt 
företaget A, menade att tillväxten i princip var 
år tillbaka var mycket hög. 
omsättningsökning. 
 
Figur 8: Upplevd historisk tillväxt 

 
 
Entreprenören menar att det först
egentligen inte hade någon omsättning 
 

Vi gick lite kurser på högskolan för att få in lite studiebidrag och hade därför lite backup om vi 
inte hade jobb.  

 
Entreprenören menar även att bra
var först året efter som konjunkturen för branschen vände uppåt.
 
Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
 

Det var inte förrän året efter att vi startade som branschen pekade uppåt och det 
till här, antar jag. 

 
Entreprenören tillskriver den goda konjunkturen tillväxten i sitt företag från år 2003
avsluta sin mening med formuleringen 
tillskriver sin egen roll en betydelse utan snarare kontextuella förhållanden såsom det mer diffusa
uttrycket branschens uppgång. Mer intressant är det att se uttrycken för vad som entreprenören gjort 
mellan åren för att själv påverka tillväxt

Mycket låg 
tillväxt

Låg tillväxt

2003 2004

Upplevd historisk tillväxt 
Företag A
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En entreprenörs berättelse, A – sökandet efter en 
försäljningsstrategi 

e sin verksamhet under 2003 och arbetar inom webbranschen
webbreklambranschen. Företaget bildades av att två enskilda firmor slogs ihop till ett aktiebolag. Två 
ägare finns till företaget och i dagsläget finns det även två anställda. Medarb
samtliga män. Verksamhetsort är Eskilstuna. Företaget betecknas i denna studie som ett mikroföretag. 
Företaget är medlem i klustret Ideaplant. Entreprenören är delägare, men också VD

enligt tidigare avsnitt högre omsättning genom en förmåga att sälja in fler 
timmar. Till detta behövs enligt entreprenören en tillväxt i personal räknat. Det relativt nystartade 
företaget A, menade att tillväxten i princip var mycket låg tre år tillbaka, låg två år tillba

. Tillväxt är då enligt entreprenören antalet anställda

: Upplevd historisk tillväxt - företag A 

 

det första årets kräftgång kan förklaras av att de var nystartade och 
inte hade någon omsättning alls att tala om. 

Vi gick lite kurser på högskolan för att få in lite studiebidrag och hade därför lite backup om vi 

att branschen som de verkar inom inte befann sig i en högkonjunktur. Det 
var först året efter som konjunkturen för branschen vände uppåt. 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer 

Det var inte förrän året efter att vi startade som branschen pekade uppåt och det 

Entreprenören tillskriver den goda konjunkturen tillväxten i sitt företag från år 2003
avsluta sin mening med formuleringen [antar jag] upplevs som ett uttryck av osäkerhet där han inte 

n roll en betydelse utan snarare kontextuella förhållanden såsom det mer diffusa
. Mer intressant är det att se uttrycken för vad som entreprenören gjort 

för att själv påverka tillväxten. Första året var mer utav ett lärande menar entreprenören.

Låg tillväxt

Mycket 
hög 

tillväxt

2005

Upplevd historisk tillväxt -
Företag A

webbranschen specifikt 
till ett aktiebolag. Två 

ägare finns till företaget och i dagsläget finns det även två anställda. Medarbetare tillika ägare är 
samtliga män. Verksamhetsort är Eskilstuna. Företaget betecknas i denna studie som ett mikroföretag. 

är delägare, men också VD. Med tillväxt 
förmåga att sälja in fler 

en tillväxt i personal räknat. Det relativt nystartade 
två år tillbaka. Tillväxt ett 

antalet anställda och 

var nystartade och att de 

Vi gick lite kurser på högskolan för att få in lite studiebidrag och hade därför lite backup om vi 

inom inte befann sig i en högkonjunktur. Det 

Det var inte förrän året efter att vi startade som branschen pekade uppåt och det har ju hjälpt 

Entreprenören tillskriver den goda konjunkturen tillväxten i sitt företag från år 2003-04. Sättet att 
osäkerhet där han inte 

n roll en betydelse utan snarare kontextuella förhållanden såsom det mer diffusa 
. Mer intressant är det att se uttrycken för vad som entreprenören gjort 

lärande menar entreprenören. 



123 
Entreprenörers bilder av tillväxt och deras orsaksförklaringar 

 
 
Man provade hela tiden. Nya sätt att kontakta kunder och träffa folk. Det som fungerade och gav 
effekt på kundtillströmningen var inte traditionell försäljning80 utan snarare togs andra vägar för att 
möta och finna kunder till verksamheten. 
 

Vi har bevakning av arbetsförmedlingen för att se vilka företag som söker anställda inom vissa 
yrken. Om de söker anställda så antar vi att de har mycket att göra, att de behöver hjälp på 
något sätt. 

 

Entreprenören beskriver att företaget successivt förändrat sin försäljningsstrategi till att nästan enbart 
omfatta behovsstyrd marknadsföring. Entreprenören nämner även andra typer av strategier som viktiga 
för tillväxten och tillskriver olika forum på Internet som förmedlare av tjänster inom branschen. 
[Under första året] Det blev en del napp på det och det blev mycket såna här utlandsjobb, som vi 
fortfarande har kontakt med. 
 
Framförallt uttrycker entreprenören att den mycket höga tillväxten det senaste året beror på att 
företaget nu är mer etablerade i branschen och att branschen generellt har vuxit och att det är en 
kombination av dessa faktorer som gett denna höga tillväxt. Entreprenören spekulerar i att det är 
företagets kompetensnivå och goda kvalitet på arbetet som har bidragit till att de nu är etablerade och 
därför mer eftertraktade. Entreprenörens förklaringar till den numera mycket höga tillväxten avstannar 
härvid i samtalet. Däremot uttrycker entreprenören i andra delar av berättelsen faktorer som av mig ses 
som betydelsefulla för verksamhetens tillväxt även om han själv inte lägger in dessa förhållanden som 
huvudförklaring till företagets tillväxt. 
 
Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
 

Under hösten 2005 hade vi väldigt mycket jobb och vi kände att vi behövde förstärkning på 
något sätt, men kände att vi inte vågade anställa någon. I samma veva ringde [en kille] till oss 
och frågade om han kunde få praktisera hos oss. Arbetsförmedlingen sa att ”fungerar det för er 
så fungerar det för oss” och sedan var allt klart! 

 

Entreprenören har tidigare fört ett resonemang om vad tillväxt är dvs. att fler timmar genererar större 
tillväxt; vilket kan uppfattas som betydelsefullt för företagets tillväxt. Genom arbetsförmedlingens 
kontakt ges ett bidrag till entreprenörens verksamhet från en offentlig näringslivsaktör som direkt ger 
företaget ett tillskott i antal timmar räknat. Huruvida företaget hade vågat anställa om detta offentliga 
bidrag inte hade existerat uttryckte entreprenören sig på följande vis; 
 

… äh… … det är möjligt om det inte fanns någon annan möjlighet. Men då hade vi tagit en 
etablerad kille istället för en nybörjare. Det tror jag, det är jag hyfsat övertygad om… 

 
Frågan tvingar entreprenören att reflektera över en händelse som inte inträffat. Entreprenörens svar 
dröjer, vilket kan tolkas som om entreprenören här blir rådvill. Han uttrycker ändå i sin utsaga [om det 
inte fanns någon annan möjlighet], vilket tyder på att han skulle anställa medarbetare först i allra sista 
hand efter att andra möjligheter uttömts. Utsagan kan därför bekräfta att praktikplatsen haft en positiv 
betydelse för företaget och dess utveckling sedan 2005. 
 

                                                      
80 Med traditionell försäljning menade entreprenören uppsökande verksamhet av företag för att se vilka behov 
dessa hade av företagets tjänster.  
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Entreprenören berättar också om betydelsen av samarbetspartners som hans verksamhet etablerat 
relationer med. Citatet vittnar även om branschens tillväxt. Hade inte efterfrågan ökat för dem hade 
det inte ökat för oss också. Entreprenören tillskriver samarbetet med de företag som utnyttjar hans eget 
företags tjänster som betydelsefulla, men utan att lägga in sin egen insats som en delförklaring. Ur 
berättelsen går det dock att finna vad som lett till fram till detta samarbete. 
 

Jag var ute och surfade [på en kvällstidnings hemsida] och spelade ett spel. Jag kontaktade 
sedan tillverkaren till spelet och nämnde att om de behövde hjälp med liknande arbeten så 
kunde jag hjälpa till. De återkom och bad att få träffa mig i Stockholm dan därpå. 

 
Det som framkommer ur entreprenörens berättelse är att samarbetet, vilket lett till tillväxt i hans 
företag uppkom till följd av en slump. Av en tillfällighet fick entreprenören syn på ett arbete inom 
hans företags kompetensområde. Entreprenörens agerande mynnade ut i att en kontakt etablerades och 
att samarbetet sedan tog fart. En tolkning inom ramen för denna menings utsaga är att ett tillfälle 
måste yppa sig som överensstämmer med entreprenörens kvalifikationer. Den avgörande faktorn var 
emellertid entreprenörens beslut att faktiskt kontakta sin framtida samarbetspartner. Detta tyder på att 
entreprenören var både motiverad och öppen för ett samarbete. 
 
Entreprenören nämner att de relationer som företaget haft med sina kunder har varit kritiska för den 
utveckling som företaget haft. Här frågades även om andra relationer som företaget haft nytta med för 
att nå den tillväxt som det har idag; 
 

På sätt och vis tycker jag Idélab81 och det är, så att säga, mycket personligt. Det känns roligare 
att få vara med där det händer, man är mer taggad när man går till jobbet, mans syns mer och 
… äh… det känns som om man är mer med nu, man finns på riktigt kan man säga, ha ha… 

 
Uttryck som man syns mer och är mer taggad tyder på att Idélab bidragit med att öka entreprenörens 
motivation genom att ge företagaren en arena som synliggjort entreprenörens verksamhet. 
Entreprenören beskriver även att företaget kom i kontakt med två mentorer genom Idélab, vilka ägarna 
till företaget träffar regelbundet sedan tre år tillbaka. 
 

[Mentorerna] har hjälpt oss med att ta fram en strategi, givit oss tips och råd… och även att få 
kontakt med vissa kunder. 

 
Betydelsen av Ideaplant för företagets utveckling och tillväxt, kommer på tal under intervjun och 
betydelsen av medlemskapet i klustret. Entreprenören uttrycker att medlemskapet inte inneburit så 
mycket i påtagliga jobb. 
 

Vi har haft samarbeten med en del medlemmar [i klustret Ideaplant] /…/ men det är inte så 
jättemycket som resulterat i faktiska jobb. 

 
Syftet med företagets medverkan var indirekt inte att skapa tillväxt utan snarare uttryckte 
entreprenören att det handlade om nätverksbyggande. Vi tyckte att det var ett bra ställe att bygga på 
nätverket, få fler kontakter… och träffa folk. Betydelsen av att bygga företagets nätverk såg företaget 

                                                      
81 Idélab är en kreativ mötesplats där studenter, lärare och forskare på Mälardalens högskola får hjälp att 
förverkliga och göra affärer av sina idéer (http://www.mdh.se/idelab). 
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som viktigt i början av företagets tillblivelse. Däremot upplever entreprenören att ingen större 
utväxling har skett med hjälp av medlemskapet i klustret. 
 
Entreprenören tror att en fortsatt tillväxt för företaget kommer bero på att leverera jobb av hög 
kvalitet. 

 
… om vi levererar bra jobb så ger det en bra relation till våra kunder och har vi en bra relation 
till våra kunder så kommer de fortsätta anlita oss./…/ Det handlar för oss att leverera i tid, 
leverera buggfritt och för att göra det måste vi bli bättre på att planera projekten och testa 
grejorna bättre innan vi skickar iväg dem. 

 

Entreprenören menar att det är tiden som saknas och att planeringen som är satt är alldeles för snäv, 
men uttrycker bestämt; … vi jobbar på det! 
 
Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
Entreprenören ger en bild över hur en positiv relation med omgivande offentliga aktörer skulle kunna 
se ut genom att ge ett exempel. 
 

Skattemyndigheterna har ändå varit ganska framträdande, de har haft skatteträffar och så där. 
Vi har inte haft så mycket kontakt med dem, men jag tror att de är ganska tillmötesgående om 
man ringer och har någon specifik fråga. Dem skulle jag inte vilja ändra på. Men det vore ju 
bra om de tog mindre pengar av mig ha ha ha… 

 

I kontrast till denna bild ger entreprenören ett exempel på en offentlig aktör som sitter i samma 
byggnad (Munktell Science Park) som entreprenören. 
 

De [syftar till den offentliga aktören] kanske sitter och jobbar med djäkla massa företag som 
inte sitter här i huset, [men] i det här huset är de fruktansvärt anonyma. I en sån här miljö 
tycker jag att de ska vara mer framträdande 

 

Öppenheten bland de offentliga aktörerna har dessa två citat som gemensam nämnare, den ena aktören 
i högre utsträckning än den andra, enligt entreprenören. Entreprenören ger även synpunkter på hur 
kommunen borde arbeta gentemot näringslivet. 
 

Kommunen borde ju typ bjuda in. – ”Tack för att ni startar företag i vår kommun” eller något 
sånt där. Eller träffar för alla som startar [för att klargöra var man ska vända sig om man har 
frågor kring företagande i kommunen]. De [syftar på kommunen] vill ju att det ska startas fler 
företag i kommunen. 

 
Citatet går att tolka som att entreprenören önskar uppmärksamhet och tacksamhet från kommunal nivå 
för att företaget har valt att placera sin verksamhet i kommunen. Utöver krav på tacksamhet upplever 
entreprenören att informationsinsatser kring de aktörer som kan ha betydelse för verksamheten borde 
ligga på kommunens ansvar. För att ge ett exempel på en icke uppvisad tacksamhet berättar 
entreprenören följande. 
 

Jag känner ju att jag fick ett straff när jag startade företaget. Jag sa ju upp mig själv från mitt 
jobb vilket gjorde att jag inte fick något starta-eget bidrag och jag var ju tvungen att vara 
arbetslös i minst 90 dagar för att sånt. /…/ det kanske inte kommunen kan styra över, men när 
man som jag säger upp mig från mitt jobb och ger mitt jobb till någon annan så skapas fler 
arbetstillfällen… 
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Entreprenören menade att han inte fick den hjälp som han behövde i sin inledningsfas och citatet 
uttrycker även en viss osäkerhet gällande vems ansvaret är. Entreprenörens berättelse har fram till 
denna tidpunkt belyst vad entreprenören retrospektivt erfarit som positiva samt negativa erfarenheter. 
Hur skulle entreprenören vid intervjutillfället, tre år efter företagsstarten vilja att relationen med 
offentliga aktörer skulle kunna se ut? 
 

… vad skulle man behöva ha just nu [för relation], det vette fan? Det kanske skulle vara de här 
frukostmötena [som kommunen nyligen startat], det är en bra grej. Jag ska försöka gå på dem 
också ha ha ha  
 

Entreprenören ”skrattar” för att han tidigare angivit att han inte haft möjlighet att gå på dessa och 
tillskriver att det för honom har varit lite för tidigt på morgonen. Entreprenören uttrycker att ytterligare 
krav som man kan ställa på kommunen är att det ska vara ett bra företagsklimat. Med bra 
företagsklimat menar entreprenören följande. 
 

För mig är det viktigt med att förbindelsen mellan Eskilstuna och Stockholm är bra, inte 
livsviktigt, men det skadar inte, det vet man ju att kommunen jobbar på/…/men det kanske det 
inte är för alla [företagare]./…/Sedan ska det väl vara att det finns mötesplatser i näringslivet, 
typ Eskilstunabåten är väl en sådan grej antar jag./…/ Jag kan [dock] inte peka på att 
Eskilstunabåten givit just det här jobbet, det är mer av en händelse, en chans att visa upp sig. 

 

Med företagsklimat uttrycker entreprenören kommunikationer som kommunens ansvar att ombesörja. 
Det intressanta som entreprenören pekar på är att mötesplatser mellan företag gärna får tas om hand 
om kommunen och inte företagarna själva. 
 
Tabell 20: Sammanfattad tolkning av entreprenör A:s berättelse 

Entreprenör A Upplevd positiv effekt Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 
Kategorisering och 
penroseisk analys 

(PA) 

Upplevda 

tillväxtfaktorer 

Branschen pekade uppåt  Från låg till högkonjunktur Omvärldsförklaring 

 

Vi är mer etablerade  Entreprenören har en historia  Uthållighet 
 
PA: Uthållighet i 
bemärkelsen, energisk, 
såsom den beskrivs i 
teoriavsnittet indikerar 
hög EF.  

 

Nya sätt att få kontakt med 
kunder 

 Entreprenören prövade sig fram Lärandeförmåga 
 
PA: Hög kreativitet och 
handlingskraft vilket 
innebär både god MF 
och EF.  

 

Företagets har en hög 
kompetensnivå och en hög 
kvalitet 

 Entreprenören anser att de ligger i 
framkant avseende det som företaget 
levererar 

Kompetensnivå 
 
PA: Hög teknisk 
kompetens vilket 
innebär en god MF.  

Viktigaste 

tillväxtfaktorn 

 Om vi levererar bra jobb ger det 
en bra relation till våra kunder, 
och har vi en bra relation till våra 
kunder fortsätter de anlita oss. Vi 
måste bli bättre på att planera 
projekten och testa grejorna 
bättre innan vi skickar iväg dem. 
Problemet är att planeringen nu, 
är alldeles för snäv. 

Entreprenören menar att det idag 
finns brister i planering av uppdrag. 
Tid saknas för att säkerställa 
kvaliteten.  

Organisering, 
planering, Tid, Kvalitet 
 
PA: Mindre god 
planeringsförmåga 
antyder brister i MF.  

Alternativ 

tillväxtförklaring 

Vi hade väldigt mycket jobb och 
behövde förstärkning, men 
kände att vi inte vågade 
anställa någon. En kille ringde 
till oss och frågade om han 
kunde få praktisera. 

 Entreprenören beskriver att slumpen 
gjorde att den senare anställda 
medarbetaren började arbeta. 
Entreprenörens företag blev 
kontaktad utav honom. Dessutom går 
det att utläsa att Entreprenörens 

Slumpen, Motivation, 
Offentligt Stöd 
 
PA: förmåga att 
utnyttja möjligheter 
tyder på god EF.  
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Arbetsförmedlingen sa att 
”fungerar det för er så fungerar 
det för oss”, sen var allt klart! 

motivation gjorde att han sedan 
kontaktade arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen lyfts fram som 
en positiv resurs i det skede som 
företagets verksamhet befann sig i.  

 

Hade inte efterfrågan ökat för 
kunderna, hade det inte ökat för 
oss också…[med kunderna 
åsyftas samarbets-partner] 

 Entreprenörens tillväxt påverkas av 
sina kollegor i branschen. En 
förklaring som anger utomstående 
snarare än interna faktorer som 
betydelsefulla.  

Omvärldsförklaring, 
kundrelation 

 

[Hur entreprenören fann sin 
viktiga samarbets-partner] Jag 
var ute och surfade och spelade 
ett spel. Jag kontaktade 
tillverkaren förspelet och 
nämnde att om de behövde 
hjälp med liknade ”arbeten” så 
kunde jag hjälpa till. De 
återkom och bad att få träffa 
mig i Stockholm dan därpå.  

 En slump gjorde att entreprenören 
fann spelet på Internet. 
Entreprenörens kompetensnivå 
bidrog till, och motiverade 
entreprenören till att kontakta sin 
blivande samarbetspartner.  

Slumpen, 
Kompetensnivå, 
Motivation 
 
PA: förmåga att 
utnyttja möjligheter 
samt läggning och 
kreativitet tyder på god 
EF. 

 

Vi fick genom Idélab två 
mentorer som hjälpt oss ta fram 
en strategi, givit oss tips och 
råd och som även givit kontakt 
med vissa kunder. Idélab har 
bidragit till att ”man” är mer 
taggad när man går till jobbet, 
man syns mer och man finns på 
riktigt.  

 Entreprenörens relation till Idélab 
har bidragit till en ökad motivation 
då entreprenören upplevde att han nu 
befann sig i ett sammanhang. ”Att 
företaget nu finns på riktigt” 
upplever jag är ett tecken på att 
Idélab tagit entreprenörens 
verksamhet på allvar. Det 
framkommer i berättelsen att 
entreprenören behållit sina mentorer 
under hela företagets historiska resa. 
Det tyder på att entreprenören ser 
mentorerna som en värdefull resurs. 

Offentligt stöd, 
Motivation, Tillit till 
samhällsaktörer, 
Mentorer 
 
PA: Ambitionsnivån 
har stärkt på grund av 
idélab vilket bidragit till 
ett stärkt EF.  

Relation till 
offentliga aktörer 

Grundat på entreprenörens 
egna erfarenheter 

Utan erfarenhetsbaserad 
grund(attityd) 

Induktiv tolkning Kategorisering 

 

Skattmyndigheterna har ändå 
varit ganska framträdande. De 
har skatteträffar och så där. Jag 
tror att de är ganska 
tillmötesgående om man ringer 
och har någon specifik fråga. 
Dem skulle jag inte vilja ändra 
på, men det vore ju bra om de 
tog mindre pengar av mig, ha 
ha ha… 

 Entreprenören vill att offentliga 
aktörer ska vara utåtriktade, 
serviceinriktade (tillmötesgående).  

Utåtriktade, 
Serviceinriktade 

 

Den här aktören sitter ju här i 
samma hus. De kanske jobbar 
med en massa andra förtag 
utanför detta hus, men här är de 
fruktansvärt anonyma.  

 Entreprenören visar med hjälp av den 
”anonyma” offentliga aktören att han 
önskar en mer utåtriktad offentlig 
aktör.  

Utåtriktade 

 

 Kommunen borde ju typ bjuda in 
”-tack för att ni startar företag i 
vår kommun” eller träffar för alla 
som startar för att för att berätta 
vart man ska vända sig när man 
har frågor kring företagande i 
kommunen.  

Entreprenören vill att kommunen 
visar tacksamhet gentemot 
näringslivet. Samtidigt uttrycker 
entreprenören återigen att den 
offentliga aktören [här kommunen] 
borde vara serviceinriktad genom att 
agera som en vägvisare till andra 
aktörer.  

Uppskattning, 
Serviceinriktad,  
Vägvisare 

 

Jag känner att jag fick ett straff 
när jag startade företag. Jag sa 
upp mig själv från mitt jobb 
vilket gjorde att jag inte fick 
något starta-eget bidrag. När 
man som jag säger upp mig 
från mitt jobb och ger det till 
någon annan så skapas ju fler 
arbetstillfällen… 

 Entreprenören upplever att systemen 
med starta-eget bidrag är orättvist 
upplagt. En tolkning som kan göras 
är att entreprenören anser att det 
offentliga inte ser nyttan med det 
startade företaget.  

Systemfel [nationell],  
Förståelse 

 

 För mig är det viktigt att 
förbindelsen mellan Eskilstuna 
och Stockholm är bra, inte 
livsviktigt, men det skadar inte 
och det vet man ju att kommunen 
jobbar på. Men det är kanske inte 
viktigt för alla [företagare]. 

Entreprenören ser att offentliga 
aktörers [här; kommunen] roll ska 
vara att arbeta för förbättrad 
infrastruktur.  

Infrastruktur 

 

Sedan ska det väl vara att det 
finns mötesplatser i 
näringslivet, Eskilstunabåten är 
väl en sådan grej antar jag. Jag 
kan dock inte peka på att 
Eskilstunabåten givit just det 
här jobbet, men det är mer av 
en händelse, en chans att visa 
upp sig. 

 Entreprenören ser gärna att 
kommunen fortsätter erbjuda 
mötesplatser för företagare.  

Mötessamordnare 
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6.2.2 En entreprenörs berättelse, 
Företag B startade sin verksamhet under 1999 och beskriver att verksamheten består av tjänster 
framförallt inom grafik och bildlösningar, både inom spel
1999 fanns två delägare, men 
entreprenören ensam ägare till företaget. 
Företaget är ett aktiebolag och betecknas i denna studie som ett 
klustret Ideaplant. Entreprenören
omsättningsökning genom högre ersättni
varit någon tillväxt de senaste åren, men att det
 
Figur 9: Upplevd historisk tillväxt 

 
Det var ju en enorm recession, 
en krasch alls. Ingen köpte reklam, illustrationer
som överlevde över huvud taget. 

 
Entreprenören beskriver att den senaste treårsperiodens recessio
tillväxt i omsättning räknat varit lågt. Under perioden bytte även företaget lokaler. Numera arbetar 
entreprenören hemifrån och kallar företaget själv ironiskt för 
respondent renoverat sitt hus vilket i sin tur lett till att verksamhe
 

Det kan vara roligt att renovera, men det kan vara värt att leja ut jobb till andra om man har 
jobb. Har man inga jobb [vilket 
egentligen sälja, så därför var det väl lite dumt

 
Entreprenören menar att han i grunden är illustratör och är rätt dålig på sådana här 
till exempel försäljning av tjänster till potentiella kunder.
 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
Entreprenören nämner som tidigare nämnt
också att han ändå klarat sig hyfsat genom att, som han säger hanka sig fram, genom att sänka sina 
utgifter – det är lönen man lirar med hela tiden 

                                                      
82 Entreprenören har ett företag inom illustrationsbranschen som sin huvudsakliga sysselsättning. Med 
multientreprenör avses hans tidigare andra intressen bl.a. att utveckla en försä
bransch, men också hans intresse av att utveckla produkter som ligger vid sidan om hans huvudsakliga 
sysselsättning. Denna berättelse fokuserar dock på hans huvudsakliga sysselsättning, illustration.  

Mycket 
Låg tillväxt

Mycket 
Låg tillväxt

2003 2004

Upplevd historisk tillväxt 
Företag B
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En entreprenörs berättelse, B – sökandet efter tid  
Företag B startade sin verksamhet under 1999 och beskriver att verksamheten består av tjänster 

m grafik och bildlösningar, både inom spel-, webb- samt utbildningsindustrin. Innan 
1999 fanns två delägare, men verksamheten köptes sedan loss av entreprenören
entreprenören ensam ägare till företaget. Entreprenören är en man och verksamhetsort

och betecknas i denna studie som ett soloföretag. Företaget är medlem i 
Entreprenören är ägare tillika VD. Med tillväxt i företaget åsyftar 

omsättningsökning genom högre ersättning från sina kunder. Multientreprenören
varit någon tillväxt de senaste åren, men att det vid intervjutillfället är på väg upp.

d historisk tillväxt - företag B 

 

Det var ju en enorm recession, obeskrivlig recession, jag vet inte om man kan jämföra det med 
en krasch alls. Ingen köpte reklam, illustrationer… äh… det var bara de som hade bra kontakter 
som överlevde över huvud taget.  

beskriver att den senaste treårsperiodens recession varit en anledning till att företagets 
tillväxt i omsättning räknat varit lågt. Under perioden bytte även företaget lokaler. Numera arbetar 

hemifrån och kallar företaget själv ironiskt för källarföretag. Denna flytt medförde att 
renoverat sitt hus vilket i sin tur lett till att verksamhetens omsättning blivit lidande.

Det kan vara roligt att renovera, men det kan vara värt att leja ut jobb till andra om man har 
jobb. Har man inga jobb [vilket entreprenören inte hade under en peri
egentligen sälja, så därför var det väl lite dumt…  

Entreprenören menar att han i grunden är illustratör och är rätt dålig på sådana här 
änster till potentiella kunder. 

upplevda tillväxtfaktorer 
Entreprenören nämner som tidigare nämnts konjunkturen som en viktigt faktor för tillväxt, och menar 
också att han ändå klarat sig hyfsat genom att, som han säger hanka sig fram, genom att sänka sina 

ar med hela tiden förklarar entreprenören. Han antyder tidigare i sin 
              

Entreprenören har ett företag inom illustrationsbranschen som sin huvudsakliga sysselsättning. Med 
multientreprenör avses hans tidigare andra intressen bl.a. att utveckla en försäljningssida på Internet inom en viss 
bransch, men också hans intresse av att utveckla produkter som ligger vid sidan om hans huvudsakliga 
sysselsättning. Denna berättelse fokuserar dock på hans huvudsakliga sysselsättning, illustration.  

Mycket 
Låg tillväxt

Låg tillväxt

2005

Upplevd historisk tillväxt -
Företag B

Företag B startade sin verksamhet under 1999 och beskriver att verksamheten består av tjänster 
samt utbildningsindustrin. Innan 

entreprenören. Numera är 
är en man och verksamhetsort är Eskilstuna. 

. Företaget är medlem i 
. Med tillväxt i företaget åsyftar entreprenören 

ng från sina kunder. Multientreprenören82 menar att det inte 
är på väg upp. 

obeskrivlig recession, jag vet inte om man kan jämföra det med 
var bara de som hade bra kontakter 

n varit en anledning till att företagets 
tillväxt i omsättning räknat varit lågt. Under perioden bytte även företaget lokaler. Numera arbetar 

. Denna flytt medförde att 
tens omsättning blivit lidande. 

Det kan vara roligt att renovera, men det kan vara värt att leja ut jobb till andra om man har 
inte hade under en period] så skulle man 

Entreprenören menar att han i grunden är illustratör och är rätt dålig på sådana här businessgrejer som 

konjunkturen som en viktigt faktor för tillväxt, och menar 
också att han ändå klarat sig hyfsat genom att, som han säger hanka sig fram, genom att sänka sina 

Han antyder tidigare i sin 

Entreprenören har ett företag inom illustrationsbranschen som sin huvudsakliga sysselsättning. Med 
ljningssida på Internet inom en viss 

bransch, men också hans intresse av att utveckla produkter som ligger vid sidan om hans huvudsakliga 
sysselsättning. Denna berättelse fokuserar dock på hans huvudsakliga sysselsättning, illustration.   
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berättelse att de företag inom branschen som överlevde under den här perioden gjorde det beroende på 
vilka relationer som desssa företag hade innan krisen uppstod. Entreprenören förklarar sin situation 
mer i detalj. 

 
Det är tillfälligheter och sedan hade jag [Namnet på ett multinationellt svensk företag]. Det är 
väl därför jag finns kvar och det beror väl på att jag alltid levererad någorlunda bra, har en viss 
kvalitet, annars skulle kunden inte komma tillbaka, det finns ju många andra att välja på.  

 
Entreprenören menar att relationen till det multinationella företaget givit honom möjlighet att fortsätta 
sin verksamhet och uttrycker samtidigt att denna kund även betalar bäst [per timme] till skillnad från 
andra kunder, vilka dessutom betalar mindre idag än vad de gjorde innan entreprenörens upplevda 
recession. Entreprenören gör antagandet att relationen till företaget kvarstått tack vare kvaliteten på 
tidigare utförda uppdrag. Entreprenören uttrycker sin kvalitet som någorlunda och viss, vilket kan 
indikera att entreprenören inte till fullo varit nöjd med resultaten utav uppdragen, det kanske även 
pekar på bristande självförtroende. Den tillfällighet som entreprenören uttalade berodde på en annons 
som en familjemedlem såg i en facktidning. 
 

Det stod [i annonsen] – ”Vill du teckna”. Vad är det här frågade jag mig? Jag kollade upp det 
och det visade sig vara en intresseorganisation som ville hjälp med att ta fram 
utbildningsmaterial till ungdomar. Det kändes som en vansinnig grej, med det är kanske det som 
har varit räddningen de senaste fyra åren.  

 
Under en period på fyra år har entreprenören gjort flera olika uppdrag åt intresseorganisationen. Även 
om det inte givit mycket räknat i tillväxt har entreprenören en förhoppning om att denna satsning ska 
slå väl ut. 
 

Jag tycker att de royaltybaserade böckerna är rätt bra och jag hoppas de blir lönsamma. Det 
innebär att man gör jobbet relativt magert så att säga, men om produkten säljer bra får man ju 
pengar löpande under en viss tid. Förhoppningsvis kan jag få tid över till att jobba på mina 
egna projekt.  
 
Jag försöker göra sådana här saker som produkter som man kan tjäna pengar på, tjänster 
tjänar man inga pengar på… i den här branschen. Du tjänar så att du hankar dig fram, men du 
tjänar aldrig bra om du inte har det i en produkt, till exempel i en bok som du kan sälja många 
gångar. Illustrationer säljs ofta inte så många gånger, utan bara en gång.  

 
Multientreprenören vill att de inkomster som de royaltybaserade böckerna kan skapa ska läggas på 
egna projekt, vilket kan tolkas vara de sidointressen som entreprenören har vid sidan av sin 
huvudsyssla. Inkomsterna från royaltybaserade böcker har ännu inte givit frukt och därför ses detta 
som mer av ett sidospår i entreprenörens berättelse, som istället belyser hans förhoppningar. En viss 
uppgivenhet synliggörs också över hans bransch, vilket inte renderar bra betalt. Därför finner 
entreprenören andra vägar att gå för att få ekonomin att gå ihop. En intressant reflektion är om det är 
branschen som har svårt att ta betalt eller snarare den enskilda entreprenören.  
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Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
Entreprenören uttrycker sina fördelar som entreprenör genom att beskriva sin mångsidighet i 
tecknandet av illustrationer (från spel till böcker) och han har en intuitiv känsla, vilken leder till att han 
snabbt får en klar bild över lösningen på ett problem. Samma sak vänder dock entreprenören till sin 
nackdel. 
 

Svagheterna är lite grann samma sak. Jag är splittrad, jag har en splittrad marknadsföring just 
nu. Det var först när du kom in och frågade mig – ”vad håller du på med” som jag började 
reflektera, men jag gör bildlösningar till företag [helt enkelt]. 

 
En alternativ förklaring till den upplevda entreprenörens låga grad av tillväxt kan vara den splittrade 
verksamhet som entreprenören antyder. När frågan ställdes om offentliga aktörers betydelse för 
verksamheten svarar han; I så fall är det genom Ideaplant… 

 
Hans fortsatta resonerande insinuerar dock en besvikelse över att klustret, som entreprenören tillhör, 
inte renderat i några jobb och därmed intäkter till verksamheten. Entreprenören menar att Ideaplant 
mest har haft en social betydelse. 
 

… grejer som hjälpt till eller något, nej, vi har snackat lite grann om något jobb genom 
Ideaplant, men det har aldrig blivit av… 

 
Entreprenören menar att detta inte givit en önskvärd effekt. Entreprenören har därför tillsammans med 
andra medlemsföretag i klustret startat en egen ekonomisk förening i ett försök att försöka sälja in mer 
jobb. Denna förening är emellertid i sin linda och kan därför inte ännu sägas ha givit något resultat. 
Entreprenörens upplevda behov renderade alltså i en ytterligare förgrening i klustret för att försöka 
åstadkomma den försäljningsökning som han ville uppnå i klustret Ideaplant. Entreprenören fortsätter 
sin berättelse om hur han fått inkomster under de tidigare verksamhetsåren. 
 

Jag har sökt en del bidrag från olika fonder som jag faktiskt fått…, det var ett nödvändigt 
tillskott även om det inte var så jättemycket. Men det var mycket för mig. 

 
I ett försök att dryga ut inkomsten under entreprenörens upplevda lågkonjunktur bidrog bidrag från 
olika fonder till entreprenörens överlevnad. Entreprenören tror att en fortsatt tillväxt för företaget 
främst beror på konjunkturen, men antyder själv att han har en roll i det hela. 
 

Jag skulle behöva marknadsföra mig själv lite mer… och bygga mer på framtiden [nu när 
konjunkturen är bra]. 

 
Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
När vårt samtal växlar över till att behandla entreprenörens relationer med det omgivande samhället 
tenderar entreprenörens tonläge att bli politiserat. 
 

Alltså jag själv är rätt mycket vänster, jag röstar vänster, men jag kan tänka mig ett försämrat 
anställningsskydd om jag skulle anställa eftersom jag vet hur det är. Jag kan tänka mig andra 
regler för ensamföretagare. 

 
Entreprenören fortsätter att tala om problemen med sjukskrivningar som finns för aktiebolag vilket är 
hans företags bolagsform.  
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Det är väldigt krångliga sjukskrivningsregler, jag som har aktiebolag måste sjukskriva mig och 
samtidigt betala min egen lön i förskott utan att kunna dra in några pengar… 

 
Utan att ha lett in entreprenören på nationella offentliga aktörers betydelse och relationer valde 
entreprenören att lägga fokus på dem. Entreprenören är inne på regelförändringar som skulle kunna 
underlätta för honom och hans verksamhet avseende hans egen trygghet. 
 
När entreprenören ombeds att reflektera över hur en positiv relation med lokala offentliga aktörer 
skulle kunna se ut för att tillfredställa hans behov, menar entreprenören det borde finnas en plantskola 
där man plockar in idéer.  
 

Det skulle finnas ett sånt ställe att gå till, -”här har vi en idé”, -”ok, kom med här då” och 
sedan får man en ryggdunk och sedan säger någon att –”det här kan du få bidrag för” och 
sedan slussas man vidare till någon som kan tillverka produkten åt dig./…/då skulle regionen 
kunna gå jättebra. 

 
Entreprenören förordar en mer omhuldande omgivning som stödjer entreprenören, beroende på vilken 
nivå som hans verksamhet befinner sig på. 
 
Tabell 21: Sammanfattad tolkning av entreprenör B:s berättelse 

Entreprenör B Upplevd positiv effekt Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 
Kategorisering och 

penroseisk analys (PA) 

Upplevda 
tillväxtfaktorer 

 Det var ju en enorm recession Lågkonjunktur som förklaring Omvärldsförklaring 

 

 Företagsflytt med egen 
renovering,, borde försökt skaffa 
kunder istället… 

Entreprenören reflekterar 
kritiskt över sitt beteende 
 

Lärandeförmåga, 
självinsikt 
 
PA: Bristande omdöme 
vilket bidrar till ett 
försvagat EF.  
 

 

 Kunderna betalar mindre idag än 
innan recessionen 

Kunderna har sämre 
betalningsförmåga 
 

Kundrelation 
 
PA: En högt EF indikerar 
att entreprenören finner 
andra vägar för öka graden 
av service i sina tjänster och 
därmed få mer betalt. 
Indikerar en försvagad EF.  
 

 
 Det finns så många andra att 

välja på.  
Kunderna pressar priserna på 
grund av konkurrerande 
verksamheter.  

Konkurrensförklaring 

 
Det är lönen man lirar med 
hela tiden 

 Entreprenören sänker sin 
utgifter genom att leva 
sparsamt. 

Uthållighet 

 

Sedan hade jag lite jobb hos 
[ett stort multinationellt 
företag]. Det är väl därför 
jag finns kvar 

 Relationen till en stor kund 
räddar entreprenören från att 
slå igen sin verksamhet 

Kundrelation 

 

Det är tillfälligheter. En 
familjemedlem visade en 
annons i tidningen vilket lett 
till royaltybaserade arbeten. 
Det är kanske det som varit 
räddningen. 

 Genom relationen till en 
släkting tar entreprenören 
kontakt med en kund som visat 
sig bli en långsiktigt relation 
för entreprenören. Ett tillfälle 
uppstår där entreprenören är 
tillräckligt motiverad till att ta 
kontakt. 

Familjen, Tillfälle, 
Motivation  
 
PA: Ett mellanrum yttrar 
sig och entreprenören visar 
både föreställningförmåga 
samt handlingskraft vilket 
stärker både EF samt MF.  

Viktigaste 
tillväxtfaktorn 

 Nu när konjunkturen är bra så 
skulle jag behöva marknadsföra 
mig själv lite mer och bygga mer 
på framtiden.  

Entreprenören uttrycker att han 
borde planera för sämre dagar. 
Detta genom marknadsföring.  

Marknadsaktivitet 
 
PA: I entreprenörens 
framtidiga ambition behövs 
bättre planering, vilket 
indikerar att planeringen 
tidigare inneburit ett 
försvagat MF. 

Alternativ 
tillväxtförklaring 

Jag är mångsidig i min 
yrkesutövning 

Jag är splittrad, jag har en 
splittrad marknadsföring just nu. 
Det var först när du kom in och 

Entreprenören menar att det 
både är en fördel och en 
nackdel med att vara 

Mångsidig vs Splittrad, 
marknadsaktivitet 
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6.2.3 En entreprenörs berättelse, C – Strävan efter fokus 
Företag C startade sin verksamhet under 2000 och beskriver att verksamheten finns inom branschen 
informativ illustration. Entreprenören betecknar sig själv som illustratör främst med 
teknikillustrationer till industrin, men även till läromedelsindustrin. Entreprenören är en man och 
verksamhetsort är Eskilstuna. Företaget är en enskild firma och betecknas i denna studie som ett 
soloföretag. Entreprenören är ägare tillika VD. Tillväxt i företaget är höjd årsomsättning enligt 
entreprenören. Entreprenören berättar att hans tillväxt låg ungefär på en medelnivå tre år tillbaka, 
mycket låg två år tillbaka. Tillväxten ett år tillbaka var låg. Under tiden för genomförd intervju 
beskriver entreprenören att han är tillbaka på medelnivå. 
 

frågade mig –”vad håller du på 
med”, som jag började reflektera.  

mångsidig.  PA: Mångsidigheten i den 
entreprenöriella karaktären 
behövs, men kan leda till 
splittrad verksamhet vilket 
inte hanterats väl. Både 
försvagat EF samt MF.  

 

 Vi har snackat lite om jobb genom 
Ideaplant, men det har aldrig 
blivit av.  

Entreprenören uttrycker 
tröstlöst att nätverket inte 
uppfyller hans kortsikt 
upplevda behov.  

Nätverk, Marknadsaktivitet 

 

Jag har startat en ekonomisk 
förening tillsammans med 
några av företagen från 
Ideaplant. Vi ska 
tillsammans försöka sälja in 
mer jobb.  

 Entreprenören ser med 
tillförsikt fram emot samarbetet 
i nätverket som kommer 
uppfylla hans behov av 
försäljning och 
marknadsföring.  

Nätverk, Marknadsaktivitet 
 
PA: visar både ambition 
samt hög förväntan. Visar 
prov på god EF.  

 

Jag sökte och fick en del 
bidrag från olika fonder. Det 
var ett nödvändigt tillskott 
även om det inte var så 
jättemycket. Det var mycket 
för mig.  

 Fonder och stipendier drygade 
ut entreprenörens ekonomi 
under dennes upplevda 
lågkonjunktur.  

Branschstöd 

Relation till 
offentliga aktörer 

Grundat på 
entreprenörens egna 

erfarenheter 

Utan erfarenhetsbaserad 
grund(attityd) 

Induktiv tolkning Kategorisering 

 

Alltså jag själv är mycket 
vänster, men jag kan tänka 
mig ett försämrat 
anställningsskydd om jag 
skulle anställa eftersom jag 
vet hur det är. Jag kan tänka 
mig andra regler för 
ensamföretagare [som vill 
anställa].  

 Entreprenören menar att 
systemet med 
anställningsskydd inte är 
adekvat. En tolkning är att detta 
hämmar entrepr-enören att 
våga anställa. Han säger att 
detta är hans åsikt trots att han 
är politiskt vänsterorienterad 
för att på så sätt understryka 
systemets svaghet.  

Systemfel 
[nationell], 
Förståelse 

 

Det är väldigt krångliga 
sjukskrivningsregler. Jag 
som har aktiebolag måste 
sjukskriva mig och samtidigt 
betala min egen lön i förskott 
utan att kunna dra in några 
pengar… 

 Entreprenören menar att 
sjukskrivningssystem inte är 
anpassat för hans verksamhets 
förutsättningar.  

Systemfel 
[nationell], 
Förståelse 

 

 Det skulle finnas ett ställe där 
man kan gå till, t.ex. ”-här har vi 
en idé”, ”-ok kom med här då” 
och sedan får man en ryggdunk 
och sedan säger någon att ”- det 
här kan du få bidrag för” och 
sedan så slussas man vidare till 
någon som kan tillverka 
produkten åt dig. Då skulle 
regionen kunna gå jättebra.  

Entreprenören söker en arena 
där han kan få hjälp att gå 
vidare med sina idéer till en 
färdig produkt. Ett offentligt 
[regionalt] innovationssystem.  

Finansiellt stöd 
Vägledning 
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Figur 10: Upplevd historisk tillväxt 

 
Situationen tre år tillbaka uppfattade 
en extremt låg orderingång från hans största kund. 
inne i ett projekt för hans andra stora kund där det
 

Det vill säga rätt dålig ersättning under tiden, men att förtjänsten kommer lite efteråt, så där 
har du skälet till den svackan. 
branschen med jobb för att höja min omsättning och under det senaste året så skördade vi
frukterna efter förlagsjobbet.

 
Entreprenören beskriver hur hans royaltyarbete bidragit till nedgång i hans tillväxt
lett till en framgång året efter erlagt arbete. Han beskriver även att en kollega bidragit med jobb under 
hans första år dvs. 2003. 
 
Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
Entreprenörens tillväxt under året för intervjutillfället har tagit 
större kunder samtidigt som royaltyersättning börjat komma entreprenören till del
 

Så att det här var ju lite olyckligt, båda mina stora kunder låg ju rätt lågt då…, men det var ju 
ändå rätt mycket jobb i och med
kunde jag inte göra så mycket åt [
började att fundera på det här med försäljning förstås, alltså att få in andra kunder, med det var 
rätt besvärligt i och med att det hä

 
Känslan av ett moment 22 tar form och 
 

Svagheten är ju att jag har för få kunder och i det här fallet så var man ju tvungen att hängivet 
jobba åt den här kunden, men hade jag haft tre kunder till så hade jag
dem. 

 
Entreprenören menar att en av anledningarna till att han ändå har relativt stora kunder är att han alltid 
försöker hålla en hög kvalitet och samtidigt va
 

Ibland jobbar man ju kanske lite mer än vad man får betalt för…, eller det kanske är att det är 
generellt så… äh…,/…/ man borde ju pricka in mer exakt vad ett jobb ska kosta, men det är inte 
så himla lätt ändå liksom…, framföral
vara lite svårt att veta hur underlaget ser ut vid offertförfrågan, men då får man väl ta betalt för 
att man luskar i underlagsbiten också

Medel

Mycket 
Låg tillväxt

2003 2004

Upplevd historisk tillväxt 
Företag C
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Situationen tre år tillbaka uppfattade entreprenören sig ha en medellåg tillväxt, något som 
från hans största kund. Ett år senare menade entreprenören att han var mitt 

inne i ett projekt för hans andra stora kund där det handlade om royaltyersättning. 

Det vill säga rätt dålig ersättning under tiden, men att förtjänsten kommer lite efteråt, så där 
har du skälet till den svackan. Under första året [2003] fick jag även hjälp av en kollega i 
branschen med jobb för att höja min omsättning och under det senaste året så skördade vi
frukterna efter förlagsjobbet. 

beskriver hur hans royaltyarbete bidragit till nedgång i hans tillväxt
lett till en framgång året efter erlagt arbete. Han beskriver även att en kollega bidragit med jobb under 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer 
året för intervjutillfället har tagit fart eftersom han f

större kunder samtidigt som royaltyersättning börjat komma entreprenören till del

Så att det här var ju lite olyckligt, båda mina stora kunder låg ju rätt lågt då…, men det var ju 
ändå rätt mycket jobb i och med att man jobbade med förlaget som gav rätt lite inkomster så 
kunde jag inte göra så mycket åt [entreprenören anger namnet på storföretaget]./…/ Alltså, jag 
började att fundera på det här med försäljning förstås, alltså att få in andra kunder, med det var 
ätt besvärligt i och med att det här förlagsjobbet tog mycket tid. 

Känslan av ett moment 22 tar form och entreprenören antyder också att så är fallet.

Svagheten är ju att jag har för få kunder och i det här fallet så var man ju tvungen att hängivet 
åt den här kunden, men hade jag haft tre kunder till så hade jag ändå inte kunnat jobba åt 

menar att en av anledningarna till att han ändå har relativt stora kunder är att han alltid 
försöker hålla en hög kvalitet och samtidigt vara mån om att kunden blir nöjd. 

Ibland jobbar man ju kanske lite mer än vad man får betalt för…, eller det kanske är att det är 
,/…/ man borde ju pricka in mer exakt vad ett jobb ska kosta, men det är inte 

så himla lätt ändå liksom…, framförallt så beror det på vad man får för underlag…, det kan 
vara lite svårt att veta hur underlaget ser ut vid offertförfrågan, men då får man väl ta betalt för 
att man luskar i underlagsbiten också då…innan man skriver offerten. 

Mycket 
Låg tillväxt

Låg tillväxt

2005

Upplevd historisk tillväxt -
Företag C

, något som berodde på 
prenören att han var mitt 

 

Det vill säga rätt dålig ersättning under tiden, men att förtjänsten kommer lite efteråt, så där 
t [2003] fick jag även hjälp av en kollega i 

branschen med jobb för att höja min omsättning och under det senaste året så skördade vi 

beskriver hur hans royaltyarbete bidragit till nedgång i hans tillväxt, men också att det 
lett till en framgång året efter erlagt arbete. Han beskriver även att en kollega bidragit med jobb under 

han fått tillbaka en av sina 
större kunder samtidigt som royaltyersättning börjat komma entreprenören till del. 

Så att det här var ju lite olyckligt, båda mina stora kunder låg ju rätt lågt då…, men det var ju 
att man jobbade med förlaget som gav rätt lite inkomster så 

anger namnet på storföretaget]./…/ Alltså, jag 
började att fundera på det här med försäljning förstås, alltså att få in andra kunder, med det var 

också att så är fallet. 

Svagheten är ju att jag har för få kunder och i det här fallet så var man ju tvungen att hängivet 
ändå inte kunnat jobba åt 

menar att en av anledningarna till att han ändå har relativt stora kunder är att han alltid 

Ibland jobbar man ju kanske lite mer än vad man får betalt för…, eller det kanske är att det är 
,/…/ man borde ju pricka in mer exakt vad ett jobb ska kosta, men det är inte 

lt så beror det på vad man får för underlag…, det kan 
vara lite svårt att veta hur underlaget ser ut vid offertförfrågan, men då får man väl ta betalt för 
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Svårigheten med att ta betalt dyker upp och tenderar i entreprenörens berättelse att visa prov på varför 
tillväxten inte har varit så stor som han hade hoppats. I entreprenörens ögon verkar detta bero på två 
saker; hans ambitioner att ge sin kund ett kvalitativt utfört uppdrag samt den bristfälliga 
kommunikationen som föregått offertskrivandet. Entreprenören ombeds att beskriva viktiga relationer 
för honom i sin yrkesutövning. 
 

… man kan ju säga att man fått en del stöd hemifrån…för att kunna leva så här, det är ju väldigt 
fritt, men man får ju lov att offra en del också…, men andra aktörer, jag har ju varit medlem i 
Ideaplant under hela tiden, och då kände jag väl att jag inte hade så mycket stöd… 

 
Familjen uttrycks som en av de mer viktigaste relationerna. Entreprenörens syn på Ideaplant blir lite 
motsägelsefullt, när entreprenörens även beskriver att han erhållit kompetenshöjning genom Ideaplant 
och trots detta inte valt att lägga in klustret som en värdefull relation. 
 

Det ingick ju en del kompetenshöjningar av medlemsföretagen i Ideaplant och man blir ju 
väldigt medveten vad man borde göra åtminstone, men sedan ska man ju ha tid och göra det 
också, som soloföretagare är det mycket som ska göras /…/ det är ju frågan om hur mycket man 
använder av det som man lärt sig… 

 
När allt kommer omkring visar det sig att entreprenören menar att kompetensutvecklingen haft effekt, 
mentalt. Däremot har ingen faktiskt effekt skett till följd av kompetensutvecklingen och entreprenören 
tillstår att han ofta vet vad han borde göra; Jag borde få in [mer] jobb och få dem gjorda. 
 
Entreprenören beskriver sin nuvarande försäljningsstrategi med att säga att han förlitar sig på de 
kunder som han har. Om allt går bra, konjunkturmässigt, så räcker det åt mig, men om något händer 
blir det jobbigt. Med andra ord har inte entreprenören agerat proaktivt genom att han saknat en aktiv 
marknadsstrategi. Entreprenören tillskriver också konjunkturen som betydelsefull för tillväxten och att 
denna är ett störande moment i verksamheten. 
 
Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
För att råda bot på bristfällig försäljningsstrategi har entreprenören bildat en ekonomisk förening 
tillsammans med andra medlemsföretag från Ideaplant för att tillsammans försöka sälja in mer jobb. 
 

Nu tänkte vi tillsammans göra säljmaterial och jobba tillsammans själva för alla vi i den här 
gruppen har insett hur himla dåliga vi är på att sälja… det är liksom generellt för vår yrkesroll, 
som illustratör vill man rita, inte sälja… 

 
Entreprenören beskriver sin verksamhets affärsidé genom att berätta att det har gått ganska mycket på 
lösa boliner, men att han beskriver att han har klarat sig hyfsat ändå. Han antyder även att han inte är 
bra på affärskunskap och ekonomi. Entreprenören tror att en fortsatt tillväxt för företaget främst beror 
på honom själv. 
 

Det är upp till mig själv, att jag lär mig att bli mer fokuserad, jag vill inte lägga någonting på 
samhällsklimatet. Att lite grann få större självförtroende och sedan lära mig att fokusera på mitt 
arbete så tror jag att jag skulle kunna höja min omsättning. /…/Med den kundstock som jag har 
nu så skulle jag kunna jobba mera och höja min omsättning. 
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Entreprenören säger att han måste lära sig att bli mer effektivt för att kunna få en högre omsättning. 
Han vill ogärna lägga skulden på samhällsklimatet [företagsklimatet] utan ser sin roll som mest 
betydelsefull. Det kan också förklara varför han tidigt i intervjun stolt berättar att han inte mottagit 
hjälp [vare sig rådgivning eller finansiellt] i början av sitt företagande till skillnad från andra 
företagare. Därvid försöker entreprenören också att vara konsekvent i förlängningen av vårt samtal. 
Samtidigt blossar ordet självförtroende upp och antyder något helt annat. Under berättelsen fås 
uppfattningen om att det bristande självförtroendet åsyftar själva företagandet och rollen som 
företagare snarare än illustratörens roll som ett hantverk och yrke. I hantverket har entreprenören 
självförtroende. Entreprenören menar att hans nuvarande kundstock skulle räcka till för att höja hans 
omsättning om han bara kunde bli mer fokuserad och, läst mellan raderna, disciplinerad. 
 
Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
När samtalet kommer in på relationer med det omgivande samhället uttrycker entreprenören att det är 
viktigt med rättssäkra myndigheter och tar skattemyndigheterna som ett exempel. 
 

Det är väl ingen drömrelation, ha ha…[entreprenören beskriver nuläget]. Det verkar finnas 
utrymme för en del egna tolkningar mellan handläggarna och det är kanske inget konstigt, men 
faktum kvarstår, det gäller att ha tur för att hitta rätt handläggare. 

 
Entreprenören förklarar hur t.ex. myndigheten skulle kunna utvecklas. 
 

Jag vet inte om det är så, men det är rimligt att det finns grupperingar som är experter på 
enskild näringsverksamhet inom myndigheten/…/som dessutom förstår skillnaden mellan enskild 
firma, aktiebolag och handelsbolag och dessutom är anpassade efter vilken nivå som 
företagandet ligger på. Det kan röra sig om praktiska frågor som skattefrågor, bokföring eller 
vad som helst/…/och drömmen vore ju förstås att detta var gratis… 

 
Entreprenören använder skattemyndigheten som exempel och antyder hur han skulle vilja se ett 
samarbete med det omgivande samhället. Han menar att relationen inte behöver ligga på 
skattemyndigheterna, utan antyder snarare att det borde vara ett medborgarkontor för företagare och 
entreprenörer. Däremot säger entreprenören själv att han inte vet hur det ser ut idag, vilket kan tolkas 
som om det önskade tillståndets betydelse för entreprenören inte har en avgörande betydelse för hans 
verksamhet. 
 
Tabell 22: Sammanfattad tolkning av entreprenör C:s berättelse 

Entreprenör C Upplevd positiv effekt Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 
Kategorisering och 

penroseisk analys (PA) 

Upplevda 
tillväxtfaktorer 

 Båda mina stora kunder låg rätt 
lågt då… men det var ju ändå 
mycket jobb i och med det här 
royaltybaserade arbetet under 
året… som dock ger rätt lite 
inkomster under tiden 

Entreprenören Beskriver att den 
låga tillväxten berodde på 
utomstående faktorer, men också 
att företagaren inte kunde ta in 
fler jobb på grund av han 
arbetade med ett lågbetalt arbete 
som förhoppningsvis kommer 
generera ett löpande framtida 
ekonomiskt utrymme.  
 

Omvärldsfaktorer 
Kundrelation., Tid, 
Ersättningsstrategi 

 

 Ibland jobbar man ju kanske lite 
mer än vad man får betalt för… 

Entreprenörens uttrycker i sin 
berättelse att han är väldigt mån 
om kunderna och den tjänst som 
han levererar. Samtidigt kan 
kundernas underlag vara 
bristfälligt.  
 
 

Service, Kundrelation 
 
PA: Antyder bristande 
omdöme vilket leder till 
bristfällig planering vilket 
både indikerar en låg EF 
samt MF.  

 
 Svagheten är att jag har för få 

kunder, men jag är så himla dålig 
på att sälja. Som illustratör vill 

Entreprenören erkänner att han 
har för få kunder och han inte är 
direkt affärsmässig i sitt 

Marknadsaktivitet, 
Kompetens, Självinsikt 
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man rita.  företagande. PA: Antyder brister i 
förtroendekompetens 
vilket indikerar bristfällig 
EF. Fokus på sitt tekniska 
kunnande vilket tyder på 
en god MF. 

Viktigaste 
tillväxtfaktorn 

 En förutsättning för att jag ska få 
tillväxt är att jag lär mig att bli 
mer fokuserad. Att få större 
självförtroende och sedan lära 
mig att fokusera på mitt arbete så 
tror jag att jag skulle kunna höja 
min omsättning. Med den 
kundstock jag har nu så skulle jag 
kunna jobba mera och höja min 
omsättning. Jag borde få in mer 
jobb och få dem gjorda. 

Självförtroendet upplevs gälla 
rollen som företagare snarare än 
entreprenörens roll som 
hantverkare i sin yrkesutövning 
och profession. Med fokus 
åsyftar entreprenören en 
disciplinering av sig själv 
eftersom uppdrag finns. Dock 
saknas tid då det i entreprenörens 
tidigare berättelser framhålls att 
ersättningsstrategin med 
royaltybaserad ersättning tar 
mycket tid i anspråk.  

Självförtroende 
(självförmåga), Disciplin 
 
PA: entreprenörens 
temperament tyder på låg 
EF. Entreprenören 
antyder att planeringen 
har utvecklingspotential 
vilket indikerar på ett 
bristfälligt MF.  

Alternativ 
tillväxtförklaring 

 Det har gått rätt mycket på lösa 
boliner, jag är inte speciellt bra 
på affärskunskap och ekonomi. 
Jag har ändå klarat mig hyfsat.  

Entreprenörens beskriver att han 
inte har någon verksamhetsplan. 
Han beskriver sina brister som 
”företagare”. Entreprenören visar 
upp en trovärdig självinsikt med 
ett reflekterande lugn.  

Företagarkompetens, 
Självinsikt 
 
PA: Erkänner brister i att 
bedriva företag vilket 
indikerar på bristfäligt 
MF.  

 

Man kan ju säga att man 
har ju fått en del stöd 
hemifrån…för att kunna 
leva så här, det är ju väldigt 
fritt, men man får ju offra en 
del också… 

 Entreprenören beskriver att 
relationen med familjen som 
stödjer honom är viktig för att 
överhuvudtaget kunna leva och 
verka som företagare. Han 
utrycker att han tvingas offra 
något, min tolkning är i detta fall 
att företaganderollen i vissa fall 
går före familjen.  

Familjen, uppoffrande 

 

Det ingick ju en del 
kompetenshöjningar av 
medlemsföretagen i 
Ideaplant och man blir ju 
väldigt medveten vad man 
borde göra åtminstone, men 
sedan ska man ju ha tid och 
göra det också, som 
soloföretagare är det mycket 
som ska göras… 

Jag har varit medlem i Ideaplant 
hela tiden och upplever inte att 
jag haft så mycket stöd från 
dem… 

Entreprenören säger att han 
deltagit på några 
kompetenshöjande åtgärder från 
klustret Ideaplant. Samtidigt 
menar entreprenören att han inte 
upplever att detta givit något. 
Entreprenören medger att han 
blivit mer medveten, men 
samtidigt att tiden det tar att 
omsätta medvetenheten i praktisk 
handling inte existerar.  

Kompetensutveckling, Tid, 
Medvetenhet 
 
PA: enligt Penrose är tid 
av väsentlig för att från 
erfarenhet bygga sin 
kompetens avsseende MF.  

 

Jag har startat en 
ekonomisk förening 
tillsammans med några av 
företagen från Ideaplant. Vi 
ska tillsammans försöka 
sälja in mer jobb.  

 Entreprenören ser med tillförsikt 
fram emot samarbetet i nätverket 
som kommer uppfylla hans 
behov av försäljning och 
marknadsföring.  

Nätverk, 
Marknadsaktivitet 
 
PA: visar både ambition 
samt hög förväntan. Visar 
prov på god EF. 

Relation till 
offentliga aktörer 

Grundat på 
entreprenörens egna 

erfarenheter 

Utan erfarenhetsbaserad 
grund(attityd) 

Induktiv tolkning Kategorisering 

 

[ang. skatteverket] Det är 
viktigt att det blir 
rättssäkert. Det verkar 
finnas utrymme för en del 
egna tolkningar mellan 
handläggarna, så det gäller 
att hitta rätt handläggare.  

 Entreprenören önskar rättvisa 
förhållande hos myndigheter. En 
tolkning är också att 
entreprenören antyder bristande 
kompetens hos vissa 
myndigheters tjänstemän.  

Rättvis, 
Kompetens 

 

 [ang. Skatteverket]Det är rimligt 
att det finns grupperingar som är 
expert på enskild 
näringsverksamhet och som 
dessutom förstår skillnaden 
mellan olika bolagsformer. De 
bör dessutom vara anpassade 
efter vilken nivå som företagandet 
ligger på.  

Entreprenören efterfrågar 
specialistkompetens hos 
myndigheten.  

Kompetens 

 

 Ett medborgarkontor för 
företagare och entreprenörer 
borde finnas. Jag vet dock inte 
hur det ser ut idag.  

Entreprenören önskar ett mer 
serviceinriktat offentligt forum 
dit företag kan vända sig för att 
få svar på sina frågor och 
vägledning.  

Serviceinriktad,  
Vägvisare 
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6.2.4 En entreprenörs berättelse, D 
och tagande 

Företag D startade sin verksamhet i mitten av 19
reklambranschen. Entreprenören 
medarbetare, en kvinna och en man. Verksamhetsort är Eskilstuna. Fö
betecknas i denna studie som ett mikro
är ägare tillika VD. Entreprenören
tillväxten. Entreprenören berättar att hans tillväxt tre år tillbaka i tiden 
Entreprenören beskriver från start
personer. Under 2001 kom en rejäl djupdykning i den grafiska branschen och entreprenören 
de då hade tur att bli uppköpta av 
större företaget under 2004 för att göra
tillväxten (2003) berodde på att branschen
ledande ställning under detta år begränsas berättelsen till 2004 och 2005 och i viss mån 
intervjutillfället (2006). 
 
Under 2004 blev det en nystart för företaget och 
Verksamheten gick dock runt på grund av att 
innan de köptes upp av det större företaget. 
tillväxt), men att företaget under 2006 börjat 
 
Figur 11: Upplevd historisk tillväxt 

 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
Det som hände under 2004 utöver att företaget återigen blev ett fristående bolag beskriver 
entreprenören på följande vis.  
 

Dels blev det mycket bätt
tiden har vi tappat det igen, just nu har det blivit lite slappt igen…

 

Entreprenören menar att administrationen, lite diffust uttryckt, 
omsättningen. Mellan raderna går det att läsa att organisering och planering av verksamheten varit en 
värdefull faktor för företaget. Specifikt
 

Ja [namn på medarbetare] är den av oss som kan organisera saker och driva, ja få igenom 
tunga projekt. Vi andra är helt odugliga på det där, vi är mer kreatörer…

Låg tillväxt

Hög 
tillväxt

2003 2004

Upplevd historisk tillväxt 
Företag D

137 
Entreprenörers bilder av tillväxt och deras orsaksförklaringar 

En entreprenörs berättelse, D – Relationer genom referensgivande 

ade sin verksamhet i mitten av 1990-talet och uppger sig
Entreprenören är ägare för bolaget (och är man) och i dagsläget finns det även två 

medarbetare, en kvinna och en man. Verksamhetsort är Eskilstuna. Företaget är en enskild firma
i denna studie som ett mikroföretag. Företaget är medlem i klustret Ideaplant. 

Entreprenören menar att omsättningen är ointressant, det är vinsten som är själva 
berättar att hans tillväxt tre år tillbaka i tiden har varit

Entreprenören beskriver från starten att han byggt sin verksamhet vilken successivt växt i
. Under 2001 kom en rejäl djupdykning i den grafiska branschen och entreprenören 

de då hade tur att bli uppköpta av ett större företag för att överleva. Verksamheten lyftes sedan ur det 
att göra en nystart på egna ben. Entreprenörens förklaring till den låga 
branschen hade lågkonjunktur. Eftersom entreprenören inte sj

ledande ställning under detta år begränsas berättelsen till 2004 och 2005 och i viss mån 

Under 2004 blev det en nystart för företaget och entreprenören menade att tillväxten var låg. 
nt på grund av att företaget fick behålla en del gamla kunder från tiden 

innan de köptes upp av det större företaget. Entreprenören upplever att 2005 
under 2006 börjat tappa lite. 

d historisk tillväxt - företag D 

 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer 
Det som hände under 2004 utöver att företaget återigen blev ett fristående bolag beskriver 

Dels blev det mycket bättre koll på administrationen och sådana saker, men under den senaste 
tiden har vi tappat det igen, just nu har det blivit lite slappt igen… 

Entreprenören menar att administrationen, lite diffust uttryckt, har varit en viktig faktor för den ökade 
raderna går det att läsa att organisering och planering av verksamheten varit en 

värdefull faktor för företaget. Specifikt en medarbetares roll pekas ut. 

Ja [namn på medarbetare] är den av oss som kan organisera saker och driva, ja få igenom 
. Vi andra är helt odugliga på det där, vi är mer kreatörer…

Medel 
tillväxt

2005

Upplevd historisk tillväxt -
Företag D

Relationer genom referensgivande 

sig vara ett företag i 
är ägare för bolaget (och är man) och i dagsläget finns det även två 

retaget är en enskild firma och 
företag. Företaget är medlem i klustret Ideaplant. Entreprenören 

menar att omsättningen är ointressant, det är vinsten som är själva 
har varit relativt låg. 

successivt växt i antal 
. Under 2001 kom en rejäl djupdykning i den grafiska branschen och entreprenören menar att 

öretag för att överleva. Verksamheten lyftes sedan ur det 
förklaring till den låga 

. Eftersom entreprenören inte själv satt i 
ledande ställning under detta år begränsas berättelsen till 2004 och 2005 och i viss mån året för 

menade att tillväxten var låg. 
fick behålla en del gamla kunder från tiden 

att 2005 har varit bra (hög 

Det som hände under 2004 utöver att företaget återigen blev ett fristående bolag beskriver 

administrationen och sådana saker, men under den senaste 

en viktig faktor för den ökade 
raderna går det att läsa att organisering och planering av verksamheten varit en 

Ja [namn på medarbetare] är den av oss som kan organisera saker och driva, ja få igenom 
. Vi andra är helt odugliga på det där, vi är mer kreatörer… 
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För att komma tillrätta med ”slappheten” i administrationen kommer en medarbetare anställas på 
halvtid. Anledningen till varför slappheten på det hela taget ökade beskriver entreprenören på följande 
vis. 
 

… en teori som jag har…, som jag sa fick vi femton till tjugo nya kunder bara genom BNI och 
genom detta fick vi mycket mera kontakter som skapade en större hantering av saker och ting, så 
där har vi nog inte hängt med… 
 

Företagets höga tillväxt mellan 2004 och 2006 tillskrivs inte bara den administrativa ordningen, 
snarare den kundtillströmning som affärsnätverket BNI givit till företaget. Den ökade 
kundtillströmningen förklarar också varför företaget administrativt inte hängt med. Vad är BNI då? 
Entreprenören förklarar. 
 

Det har varit fantastiskt bra, det är ett nätverk av företag som träffar varandra och man ger 
varandra referenser till andra företag utanför nätverket som man har kontakt med. Man får inte 
vara konkurrenter i nätverket, så har man bokat den platsen så kommer ingen annan in från 
reklambranschen. Så det är mycket relationssälj /…/många uppfattar det nog som bönemöte 
första gången men… det fungerar ju! 

 
Under hela resterande delen av intervjun följer BNI med som en röd tråd och utmålas som något 
viktigt och betydelsefullt för entreprenörens verksamhet. Han beskriver även att företaget nu gått med 
i ytterligare ett BNI nätverk på sin hemmaort. Försök görs för att förmå entreprenören att beskriva 
andra relationer som han har haft misslyckas. 
 

Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
 

Vi har fått en del kunder via Munktell Science Park och samtidigt har vi samarbetat med en del 
andra företag här. Vi ville inte sitta i vår egna lilla borg igen… Vårt nätverk har vuxit sedan vi 
flyttade hit, men det stora kontaktnätet började växa när vi gick med i BNI  

 
Entreprenören menar att ett av skälen till att verksamheten flyttade till Munktell Science Park, var att 
företaget ville ha en öppen miljö för att kunna träffa mycket folk. Samtidigt menar entreprenören att 
huset inte varit mer betydelsefullt än affärsnätverket BNI för hans företag. 
 
Jag tycker också att Ideaplant varit viktigt. Däremot har entreprenören svårt att förklara på vilket sätt 
som Ideaplant varit viktigt. Entreprenören uttrycker sig något tveksamt. 
 

Äh… alltså… det är väl lite så här att det är ganska offentliga personer och… bra att känna och 
synas med.  

 
Vid intervjun ombads entreprenören reflektera över vad som hade störst betydelse, Munktell Science 
Park eller Ideaplant. Entreprenören uttrycker försiktigt att Munktell Science Park är mer betydelsefull 
än Ideaplant, men menar dock att Ideaplant ändå har en viktig roll. 
 

Ideaplant är ju en säljare, fast inte åt oss, utan att det basuneras ut att designad kommunikation 
är viktig, och det är ju en jättelång process, men det kommer ge oss något i slutändan. Och 
förhoppningsvis kan det bli så i framtiden att medlemskap i klustret blir en form av 
kvalitetsstämpel…, men där är vi ännu inte. 
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Entreprenören försöker att uttrycka vikten av Ideaplant, men antyder själv att det är svårt att visa 
vilken effekt Ideaplant har haft på sitt enskilda företag. Utifrån hans berättelser finns en förhoppning 
om att det ändå ska ge något tillbaka i ett längre perspektiv. Som den enskilt viktigaste faktorn för att 
få tillväxt avslutar entreprenören med att ange följande. 
 

Ja…, det är ju effektivitet i någon form, både vad gäller administration, hantering av kunder och 
planering av jobb. Det är jag helt övertygad om, för jobben finns. Jag tror dock att vi måste bli 
lite bättre på nya media och så… 

 
Entreprenören återkommer till administrationsbiten som betydelsefull och lägger även in begrepp som 
effektivitet i dess hantering och planering. Kunder anses finnas och därmed tillväxt, men omgivande 
stödfunktioner tycks saknas, enligt entreprenörens utsaga. 
 

Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
När samtalet kommer in på relationer med offentliga aktörer reflekterar entreprenören mellan BNI 
som nätverk och Ideaplant och dess olika roller. 
 

Ideaplant skulle till skillnad från BNI stå för en kompetenshöjning av oss. Det gör ju inte BNI, 
eller jo kanske, vi får ju säljträning då vi säljer oss själva. 

 
Mot bakgrund av detta uttrycker entreprenören att det offentliga i detta sammanhang skulle bistå med 
kompetensutveckling. Utifrån vad entreprenören klargjort i tidigare utsagor upplevs att utvecklingen 
kan ske inom nya medier (yrkesrelaterat) samt inom administrativ hantering i ett vidare perspektiv 
(dock ej införsäljning). Entreprenören menar också att offentliga aktörer som kunder skiljer sig från de 
privata. 
 

När vi hade [en myndighet anges] som kund, då var det massor av folk som skulle tycka och då 
behövde man inte ha oss, för då blir det inte våra grejor, det blir deras. Och då får vi svårt att 
jobba, … men med en privat aktör så är det ofta att de lägger det här i våra knän och säger – 
”fixa det här åt oss, för vi kan inte det här”. Den relationen passar oss bättre. Ja, man kan nog 
säga att vi har lite svårt med de offentliga grejerna. 

 
Entreprenören pratar om det offentliga i egenskap av en kund. Han uttrycker i sin berättelse att det kan 
bli lite väl byråkratiskt och att hans företags frihetsgrader minskas. Entreprenören antyder visserligen 
att kommuner som organisation generellt inte är lika stelbenta som myndigheter i dessa typer av 
relationer. 
 
Tabell 23: Sammanfattad tolkning av entreprenör D:s berättelse 

Entreprenör D Upplevd positiv effekt Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 
Kategorisering och 

penroseisk analys (PA) 

Upplevda 
tillväxtfaktorer 

 En sämre tillväxt på grund 
av branschen 

Lågkonjunktur som förklaring Omvärldsförklaring 

 

[BNI] är fantastiskt bra, vi har 
fått 15-20 kunder bara genom 
nätverket. Man får inte vara 
konkurrenter i nätverket.  

 Relationer till andra företag i 
nätverket BNI har ökat antalet 
kunder och därigenom företagets 
tillväxt. Nätverkets karaktär 
möjliggör exklusivitet i och med 
att varje företag har en 
monopolställning.  

Marknadsaktivitet, 
kundrelation, 
Referensgivande-, tagande 
 
PA: Enligt Penrose är 
nackdelarna med nätverk att 
man har olikartade intressen. 
I BNI nätverket erbjuds 
exklusivitet vilket minimerar 
negativa effekter på 
samverkan. Medverkan i 
nätverket ses som en god EF 
för entreprenörens 
ambitionsnivå att söka och 
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6.2.5 En entreprenörs berättelse, E – Den avslagna entreprenören 
Företag E startade sin verksamhet under 2003 och branschen som entreprenören tillhör är 
rehabiliteringsbranchen. Företaget hjälper individer och företag att komma tillrätta med arbetsskador. 
Entreprenören är ägare och tillika VD i företaget, men saknar medarbetare. Verksamhetsort är 
Nyköping. Företaget har medlemsföretag knutna till sig vilket indirekt skapar ett fristående nätverk. 
Företaget betecknas i denna studie som ett soloföretag. Med tillväxt åsyftar entreprenören högre 
omsättning [genom ökad efterfrågan] som kan skapa möjlighet att kunna anställa personal. 
Entreprenören startade sin verksamhet 2003 och anger att hon haft en låg tillväxt under sina tre 
verksamhetsår. Hon vill inte ange skillnader mellan åren utan förklarar att intäkterna i företaget varit 
ganska lika hela tiden. 
 

finna mellanrummet.  

 

Bättre koll på administration 
och sådana saker 

Nu under senaste tiden har 
vi tappat [kollen på 
administrationen] och det 
har blivit slappt] 

Organisering och planeringen i 
verksamheten bidrog till en ökad 
tillväxt, men kan enligt 
entreprenören även försvaga 
tillväxten..  

Organisering, planering 
 
PA: Tillväxtförklaring genom 
förstärkt administrativ 
kontroll bidrar till förstärkt 
MF.  

Viktigaste 
tillväxtfaktorn 

 Det är ju effektivitet i 
någon form. Både vad 
gäller administration, 
hantering av kunder och 
planering av jobb. Det är 
jag helt övertygad om, för 
jobben finns… 

Entreprenören återkommer till det 
som han tidigare angivit som 
viktigt. Organisering av 
verksamheten och planeringen av 
inkomna uppdrag är viktigt, vilket 
bottnar i att bibehålla goda 
kundrelationer. Entreprenörens 
strävan efter effektivitet tyder på 
att han upplever att verksamheten 
när alltför dåliga resultat i 
förhållande till resurser och 
möjligheter.  

Organisering, planering, 
effektivitet, Kundrelationer 
 
PA: Effektiviteten skulle 
kunna relateras dels 
entreprenörskapet energiskhet 
men även företagets 
administrativa funktioner. 
God nivå av EF samt MF.  

Alternativ 
tillväxtförklaring 

Vi har fått en del kunder via 
Munktell Science Park 
samtidigt som vi har 
samarbetat med en del andra 
företag här. Vi ville inte sitta i 
vår egna lilla borg igen… 

 Lokalisering av företaget har givit 
kunder och samarbetspartners. Den 
öppna miljön i Munktell Science 
Park har lett till det.  

Lokalisering, Närhet, 
Offentligt stöd 

 

Jag tycker också att Ideaplant 
varit viktig, [pga.] det är väl 
lite så här att det är ganska 
offentliga personer och det är 
bra att känna och synas med. 
Ideaplant är ju en säljare, fast 
inte åt oss. Det basuneras ju ut 
att designad kommunikation 
är viktigt, men det är ju en 
jättelång process. 
Förhoppningsvis kan det bli 
en kvalitetsstämpel att vara 
med i klustret. Men där är vi 
ännu inte.  

 Klustret Ideaplant har varit viktigt 
på grund av att det är offentliga 
personer som ger företagen 
legitimitet. Entreprenören har 
förhoppningar om att klustret ska 
utvecklas till att bli en 
kvalitetsstämpel på de 
medverkande företagen.  

Offentligt stöd, Tillit till 
samhällsaktörer, 
Marknadsaktivitet 

Relation till 
offentliga 
aktörer 

Grundat på 
entreprenörens egna 

erfarenheter 

Utan 
erfarenhetsbaserad 

grund(attityd) 
Induktiv tolkning Kategorisering 

 

Ideaplant skulle [borde] till 
skillnad från BNI stå mer för 
en kompetenshöjning av oss. 
Det gör ju inte BNI, eller jo 
kanske, vi får ju säljträning då 
vi säljer oss själva.  

 Entreprenören ser Ideaplant som 
en offentlig aktör. En potentiell 
roll som klustret skulle kunna 
spela är att främja 
kompetensutvecklingen av de 
medverkande företagen.  

Kompetensutveckling 

 

När vi hade [en myndighet 
anges] som kund, då var det 
massor av folk som skulle 
tycka. Och då får vi svårt att 
jobba, men med en privat 
aktör så är det ofta att de 
lägger uppdraget i våra knän 
och ber oss fixa det här.  

 Entreprenören pratar om det 
offentliga [här; myndighet] som 
kunder och pekar på svårigheten 
med att hantera den demokratiska 
process som pågår och beskriver 
processen som byråkratisk.  

Kund, 
Byråkrati 
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Figur 12: Upplevd historisk tillväxt 

 
Entreprenören är tveksam till att kalla sina intäkter tillväxt över huvud taget då hon menar att 
är en kurva som går uppåt. Trots den för 
finnas kvar på marknaden. 
 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
Branschen och verksamheten är tänkt att hjälpa det svenska sjukskrivningssystemet då det 
en lucka mellan vad företag kan göra för sina anställda samt vad samhället kan göra. Det gjorde att det 
offentliga omgivande samhället visade stort initialt intresse för vad entreprenören ville åsta
Entreprenören berättar. 
 

Under det första året fick jag kommunen att betala
det här var en bra idé varvid vi gjorde ett testprojekt under ett års tid
väl./…/alla tyckte det var väldigt bra och givande, men kommunen uttryckte ändå efter 
testperioden att –”vi 

 
Under det första året ville också 
tyckte dock att det var så besvärligt att söka EU pengar
Utan fortsatt uppbackning av kommun eller
verksamhet med de företagsrelationer so
 
Entreprenören menar att både de personer som är direkt b
företagen i nätverket är oerhört nöjda
liten peng idag. Entreprenören nämner i och för sig att hon inte tar för lite betalt, utan snarare att hon 
försöker få ut så mycket som mö
medlemsföretagen. Anledningen till att det är för få medlemsföretag knutna till nätv
följande vis. 
 

Jag vann en upphandling från [anger en svensk myndighet], vilket jag är väldigt 
upphandlingen blev i efterhand ogiltigförklarad av länsrätten. Just nu utreds det vad 
[myndigheten] i framtiden får fråga efter vid anbudsför
kan inte [myndigheten] köpa av mig vilket innebär att inge
Det naturliga är att [
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d historisk tillväxt - företag E 

 

Entreprenören är tveksam till att kalla sina intäkter tillväxt över huvud taget då hon menar att 
. Trots den för entreprenörens upplevda låga tillväxten har hon ändå ly

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer 
Branschen och verksamheten är tänkt att hjälpa det svenska sjukskrivningssystemet då det 

ag kan göra för sina anställda samt vad samhället kan göra. Det gjorde att det 
offentliga omgivande samhället visade stort initialt intresse för vad entreprenören ville åsta

Under det första året fick jag kommunen att betala lite grann för ett startprojekt för att
det här var en bra idé varvid vi gjorde ett testprojekt under ett års tid… och

/…/alla tyckte det var väldigt bra och givande, men kommunen uttryckte ändå efter 
”vi ska ändå inte betala in pengar till din verksamhet”. 

Under det första året ville också entreprenören även söka bidrag från ESF-rådet
det var så besvärligt att söka EU pengar och menade att det här ska vi betala själva

tsatt uppbackning av kommun eller finansiering av EU-medel fortsatte entreprenören sin 
verksamhet med de företagsrelationer som redan fanns i hennes nätverk. 

menar att både de personer som är direkt berörda av hennes tjänst samt de
oerhört nöjda. Hon tillstår i samma andetag att jag gör det för en alldeles för 

. Entreprenören nämner i och för sig att hon inte tar för lite betalt, utan snarare att hon 
försöker få ut så mycket som möjligt av den peng som redan finns och som betalas av de få 
medlemsföretagen. Anledningen till att det är för få medlemsföretag knutna till nätv

Jag vann en upphandling från [anger en svensk myndighet], vilket jag är väldigt 
upphandlingen blev i efterhand ogiltigförklarad av länsrätten. Just nu utreds det vad 
[myndigheten] i framtiden får fråga efter vid anbudsförfaranden. Och det betyder att just nu så 
kan inte [myndigheten] köpa av mig vilket innebär att ingen myndighet betala
Det naturliga är att [myndigheten] bidrog med en del. 

              
iska socialfonden i Sverige. Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar 

kompetensutveckling och motverkar utanförskap (www.esf.se). 
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Entreprenören är tveksam till att kalla sina intäkter tillväxt över huvud taget då hon menar att tillväxt 
entreprenörens upplevda låga tillväxten har hon ändå lyckats 

Branschen och verksamheten är tänkt att hjälpa det svenska sjukskrivningssystemet då det anses finnas 
ag kan göra för sina anställda samt vad samhället kan göra. Det gjorde att det 

offentliga omgivande samhället visade stort initialt intresse för vad entreprenören ville åstadkomma. 

lite grann för ett startprojekt för att testa om 
… och det utföll väldigt 

/…/alla tyckte det var väldigt bra och givande, men kommunen uttryckte ändå efter 
 

rådet83. Hennes nätverk 
et här ska vi betala själva. 

medel fortsatte entreprenören sin 

erörda av hennes tjänst samt de medverkande 
jag gör det för en alldeles för 

. Entreprenören nämner i och för sig att hon inte tar för lite betalt, utan snarare att hon 
som redan finns och som betalas av de få 

medlemsföretagen. Anledningen till att det är för få medlemsföretag knutna till nätverket uttrycks på 

Jag vann en upphandling från [anger en svensk myndighet], vilket jag är väldigt stolt över! Men 
upphandlingen blev i efterhand ogiltigförklarad av länsrätten. Just nu utreds det vad 

aranden. Och det betyder att just nu så 
betalar för mina tjänster. 

 

Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar 
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Entreprenören menar att hon hade hunnit använda sig av myndighetens goda renommé som en del i sin 
marknadsföringsstrategi för att locka ytterligare företag till hennes nätverk. När sedan hennes vunna 
anbud återtogs försvann hennes främsta försäljningsargument. 
 

Det var en tyngd i min marknadsföring att kunna säga att jag har avtal med [myndigheten], 
vilket genast smörjer alla vägar hos företagen vilka tycker att – ”det här låter bra”, det är en 
kvalitetsgaranti… 

 
Trots entreprenörens hinder och motgångar fortsatte ändå verksamheten. Dock med färre antal företag 
i nätverket än vad entreprenören hade räknat med. För att dryga ut sina intäkter har entreprenören 
försökt få ta del av utlysningar av medel från en statlig myndighet i samarbete med en professor från 
den regionala högskolan för att utveckla konceptet vidare. Ansökan som tog c:a en månad i anspråk, 
fick dock avslag. Ansökningarna och anbudsförfarandena som entreprenören försökt få medel ifrån 
tog enligt entreprenören väldigt mycket energi; … man orkar nästan inte göra det en gång till… 

 
Lite motsägelsefullt uttrycker entreprenören att de flesta offentliga aktörerna uttryckt sig positiva över 
hennes verksamhet och att entreprenören känt sig sporrad av detta. 
 

… jag har nästan blivit lite för mycket peppad av det där, det slutar ju med att jag knappt har till 
min egen försörjning, fastän jag kan göra ett bra jobb och att det är en jättebra idé…/…/på 
något sätt har det ju nästan förespeglats för en att det finns möjligheter. Lite grann kan jag 
känna att man blivit lurad av… 

 
Entreprenören tystnar och nämner att just nu finns det ytterligare en utlysning från den aktuella 
myndigheten och säger uttrycksfullt. 
 

… icke sa Nicke, jag lägger inte en månad till för att söka pengar och lägga ner timmar på att 
formulera vilket genusperspektiv som man har på verksamheten… 

 
Entreprenören säger sedan att just på grund av att offentliga aktörer ser det så positivt så tror de att 
någon annan offentlig aktör redan stödjer verksamheten. Respondent försöker förklara varför 
verksamheten trots positiva signaler ännu inte burit frukt. Entreprenören tillstår att hon nog måste 
träffa på en stark person inom det offentliga rummet som kan driva frågan vidare, vilket hon antyder i 
och med detta, att hon själv misslyckats med. 
 
Entreprenören berättar att hon för närvarande tagit en anställning på halvtid för att klara sin 
försörjning. 
 
Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
Entreprenören menar att hon haft otrolig nytta av att hon är med i Rotary. Utan att beskriva om hennes 
privata nätverk i Rotary givit någon egentlig effekt dvs. om det givit fler medlemmar i nätverket, 
uttrycker entreprenören följande. 
 

… man lär ju känna Rotarypersoner med ledande befattningar både i näringslivet och offentliga 
sektorn, jag är ju beroende av att skapa mer kontakter eftersom min verksamhet är just nätverk. 

 
Jag ställer frågan vad entreprenören tror är den viktigaste faktorn för att hon ska få tillväxt och hon 
uttrycker sig en smula tveksamt. 

 



143 
Entreprenörers bilder av tillväxt och deras orsaksförklaringar 

 
 

…ja du…det skulle jag gärna vilja ha svar på själv, den frågan. Jag vet inte…/…/efter tre år 
borde man kanske ge upp, men jag tror fortfarande att jag kan göra något bra, det tar ett tag att 
bygga upp det här, att få de här företagen i nätverket att känna –”ja just, det här är bra” och 
det har hela tiden varit målet att bygga upp en långsiktig relation där vi sakta väjer in fler 
medlemmar och hittar ett sätt som kan vara hållbart. 

 
En reflektion som görs är att trots att verksamheten kräver fler företag i nätverket antyder 
entreprenören att detta ska ske i en maklig takt i samspråk med entreprenörens övriga nätverk. Hennes 
reflektion om att ge upp sin verksamhet upplevs som om hon tror att det är intervjuarens syn på 
entreprenörens uppkomna situation. Samtidigt tydliggör hon det långsiktiga i sitt företags uppbyggnad 
vilket tyder på att entreprenören inte tänker ge upp sin verksamhet. 
 
Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
Entreprenören menar att de offentliga aktörerna är viktiga för företagare generellt. Entreprenören 
menar framförallt att de borde handla mer från de lokalt förankrade företagen i större utsträckning och 
agera mer som kunder. Entreprenören för ett resonemang kring de offentliga upphandlingarna som 
borde förespråka ett mer lokalt perspektiv snarare än att stirra sig blinda på prislappen. 
 
Entreprenören menar också att det inte riktig går att bunta ihop alla offentliga aktörer när jag ber 
henne beskriva hur en positiv relation med den offentliga världen skulle kunna se ut. 
 

Det beror på vilken verksamhet man har… ett drömscenario [för entreprenören] skulle vara att 
kommuner och landsting skulle fungera mer som privata företag… …, men det går ju inte, de 
har ju sin politiska styrning… och det är så otroligt tungrott. 

 
Entreprenören passar också på att ventilera sina åsikter om att det finns alldeles för mycket pengar till 
olika rådgivningsinstitutioner för nystartade företag och ifrågasätter om dessa egentligen inte skulle 
komma företagarna till del istället. Entreprenören raljerar sedan över kvinnliga resurscentra som hon 
menar bara är blaha, blaha utan att egentligen konkretisera vad hon åsyftar. 
 
Tabell 24: Sammanfattad tolkning av entreprenör E:s berättelse 

Entreprenör E 
Upplevd positiv 

effekt 
Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 

Kategorisering och 
penroseisk analys (PA) 

Upplevda 
tillväxtfaktorer 

Kommunen bidrog med 
finansiering av ett 
startprojekt för 
verksamheten  

 Kommunalt stöd i 
entreprenörens inledningsfas. 
En tolkning är att kommunen 
såg fördelar med 
entreprenörens verksamhet 
som skulle kunna komplettera 
samhällets i övrigt  

Offentligt stöd 
 
PA: kan se att ett mellanrum 
yttrade sig som 
entreprenören reagerade 
samt agerade på vilket 
antyder en god EF samt MF. 
Här ses det offentliga som en 
positiv resurs för företagets 
startfinansiering.  

 

 Jag vann en upphandling från [en 
svensk myndighet] som sedan blev 
ogiltigförklarad. Jag hade hunnit 
använda mig av deras goda renommé 
som en kvalitetsgaranti hos andra 
potentiella kunder.  

I entreprenörens verksamhet 
ses samhället som en 
potentiell kund. 
Entreprenörens 
marknadsstrategi försvagades 
plötsligt när upphandlingen 
ogillades De medförde att 
färre antal kunder anslöt sig 
till hennes verksamhet.  

Offentligt stöd, samhället 
som kund, 
marknadsaktivitet 
 
PA: Såg mellanrum som 
utnyttjades. Avsaknad av 
alternativ bidrar dock till 
försvagad EF. 

 

 Jag har nästan blivit för mycket 
peppad. Man har nästan förespeglats 
att det finns möjligheter.  

Entreprenören har fått enbart 
positiva signaler från 
offentliga samhällsaktörer. 
Detta har föranlett henne att 
ihärdigt arbeta vidare med sin 
verksamhet utan egentligt 
offentligt stöd.  

Offentligt stöd, Tillit till 
samhällsaktörer 
 
PA: Orealistiska 
förväntningar bidrar till 
försvagat EF. Här ses det 
offentliga som en negativ 
resurs avseende företagets 
möjligheter. 
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6.2.6 En entreprenörs berättelse, F – Den chockade entreprenören  
Företag F startade sin verksamhet i mitten av 1990-talet. Branschen som entreprenören verkar inom är 
mental träning och coachning riktat mot såväl privatpersoner samt företag. Entreprenören är ägare och 
tillika VD i företaget. Företaget saknar ytterligare anställda. Verksamhetsort är Eskilstuna. Företaget 
är medlem i klustret Hälsosam. Företaget betecknas i denna studie som ett soloföretag. Tillväxt för 
entreprenörens företag är mycket jobb [hög omsättning] och bra med pengar. Entreprenören menar att 
för tre år sedan var tillväxten hög, det var full rulle som entreprenören uttryckte sig. Två och ett år 
tillbaka minskades tillväxten och entreprenören menar att tillväxten skulle kunna betecknas som låg 
alternativt mycket låg.  

Viktigaste 
tillväxtfaktorn 

 Det skulle jag gärna vilja ha svar på 
själv, efter tre år borde man kanske ge 
upp, men jag tror fortfarande att jag 
kan göra något bra. Det tar ett tag att 
bygga upp det här och att få de här 
företagen i nätverket att känna att det 
här är bra. Det har hela tiden varit 
målet att bygga upp en långsiktig 
relation där vi sakta väljer in 
medlemmar och hittar ett sätt som kan 
vara hållbart.[Entreprenören berättar 
att hon tagit en anställning på halvtid 
för att klara sin försörjning]  

Entreprenören ger inget klart 
svar hur hon ska gå vidare. 
Svaret indikerar dock att 
uthållighet ses som en viktig 
faktor för entreprenören. 
Hennes mål med att makligt ta 
in företag i nätverket 
överensstämmer inte med 
dennes behov av att få kunder 
till verksamhet. Detta med 
tanke på hennes ekonomiska 
situation vid tillfället för 
denna intervju.  

Uthållighet, Mål satta i 
relation till behov 
 
PA: Uppfattar 
entreprenörens 
temperament som delvis lågt 
självförtroende vilket 
renderar i försvagad EF. 
Dock finns en uttalad vilja 
som indikerar att 
ambitionen samt en 
energiskhet fortfarande 
finns kvar vilket kan 
indikera en hygglig EF. 
Entreprenörens osäkerhet 
indikerar en avsaknad av 
erfarenhet vilket renderar i 
en låg MF. 

Alternativ 
tillväxtförklaring 

Kontaktnätet i Rotary 
har givit en otrolig 
nytta. Man lär ju känna 
Rotarypersoner med 
ledande befattning både 
i näringslivet och 
offentliga sektorn. Jag 
är ju beroende av att 
skapa mer kontakter 
eftersom min 
verksamhet är just 
nätverk.  

 Entreprenören pratar om 
Rotarys betydelse [ett 
nätverk]. Hon säger att det är 
ett nyttigt nätverk utan att 
klargöra om hon praktiskt har 
fått kunder från det nätverket. 
Tolkning är att nätverket givit 
både kunder samt eventuellt 
kontaktvägar in till andra 
företag.  

[Privat] Nätverk, 
Kundrelation 
 
PA: Entreprenören 
indikerar att en kompetens 
att skapa förtroenden finns, 
vilket indikerar en god grad 
av EF.  

Relation till 
offentliga 
aktörer 

Grundat på 
entreprenörens egna 

erfarenheter 

Utan erfarenhetsbaserad 
grund(attityd) 

Induktiv tolkning Kategorisering 

 

Offentliga aktörer är 
viktiga för 
företagare.[Ang 
upphandling] De borde 
handla mer från de 
lokalt förankrade 
företagen istället för att 
hela tiden ta hänsyn till 
priset.  

 Entreprenören ser offentliga 
aktörer som kunder. Offentliga 
aktörer borde ta andra hänsyn 
i upphandlingen av tjänster 
m.m. än enbart priset.  

Kund, 
Upphandling 

 

 Ett drömscenario vore att kommuner 
och landsting mer skulle fungera som 
privata företag, men det går ju inte, de 
har ju sin politiska styrning och det är 
så otroligt tungrott.  

Entreprenören vill att det 
”offentliga” mer ska fungera 
som det privata näringslivet. 
Entreprenören tycker att 
processen i kommuner och 
landsting är byråkratiska.  

Kund, 
Byråkrati 

 

 Det finns alldeles för mycket pengar 
till olika rådgivningsinstitutioner för 
nystartade företag. Det vore bättre om 
pengarna istället kom företagarna till 
del. 

Entreprenören antyder att det 
finns för många organisationer 
som får stöd för att bistå 
nystartade företag. Pengar som 
istället borde komma 
företagen till del. Med detta 
antyder entreprenören att 
råden ändå inte hjälper företag 
och därför borde pengarna 
frigöras och delas ut direkt till 
företagen. En tolkning är att 
den svåra ekonomiska 
situationen som 
entreprenörens företag 
befinner sig i förklaras av en 
extern orsaksförklaring.  

Finansiellt stöd 
Kompetens 
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Figur 13: Upplevd historisk tillväxt 

 
Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
Under år tre beskriver entreprenören
Entreprenören har huvudsakligen
utbildningsinstitutioner samt myndigheter] samt ett fåtal privata utbildningsföretag. Entreprenören 
menar att ett av uppdragen, som hon ha
inför en kompetensutveckling,
entreprenörens verksamhet. 
 

Jobbet på [anger en myndighet] samt att jag pluggade tog väldigt mycket energi
om jag heller inte syntes, och jag brydde mig heller inte, för jag hade ju 
klarade mig. Jag hade ju jobb, men jag hade inte

 
Entreprenören berättar att hon är medveten om att man ska söka nya kunder fastän man redan har 
befintliga. Entreprenören fortsätter att berätta att hon inte har någon egentlig marknadsföringsstrategi 
utan att kunderna alltid har kontaktat henne tidigare. Entreprenören 
grund av att kunderna försvann tvingades sätta in en annons i tidningen. Entrep
gensvar. 
 

… jag tänkte, jag slänger in en annons…kommer bergis ringa som sjuttsingen, jag har aldrig 
annonserat förut, aldrig beh
tyst, tyst, tyst… 

 
Under tiden hade respondents övriga kunder dragit ner på sin verksamhet. En avdelning som 
entreprenören tidigare frilansat på lades ner. En annan anledning förutom att arb
en period var att entreprenörens kroniska sjukdom gjorde sig påmind. 
kompetensutveckling bidrog även 
mental träning gentemot privatpersoner. 
till att vissa saker lades på is i samband med utvecklingen.
 

… att jobba med privatpersoner ger inte så mycket intäkter, det ger så lite. Jag blev chockad när 
jag förstod det. Att folk inte klarar av att betala, så jag fick sänka mig, sänka mig, sänka 
mig./…/men samtidigt är det så viktigt, för de behöver verkligen det h

 
Entreprenören menar att övergången från att ha varit frilansande företagare mot institutioner och 
företag till privatpersoner blev en 

Hög 
tillväxt

Låg tillväxt

2003 2004

Upplevd historisk tillväxt 
Företag F
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Upplevd historisk tillväxt - företag F 

 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer 
entreprenören att hon egentligen hade mer jobb än va

huvudsakligen haft den offentliga sektorn som 
utbildningsinstitutioner samt myndigheter] samt ett fåtal privata utbildningsföretag. Entreprenören 

som hon haft, medfört att hon börjat tappa energi. Samtidigt 
, vilken orsakade en ytterligare kraftlöshet i utvecklingen

Jobbet på [anger en myndighet] samt att jag pluggade tog väldigt mycket energi
g heller inte syntes, och jag brydde mig heller inte, för jag hade ju 

klarade mig. Jag hade ju jobb, men jag hade inte energin för att söka mer jobb.

att hon är medveten om att man ska söka nya kunder fastän man redan har 
befintliga. Entreprenören fortsätter att berätta att hon inte har någon egentlig marknadsföringsstrategi 

har kontaktat henne tidigare. Entreprenören säger att hon för två år sedan på 
grund av att kunderna försvann tvingades sätta in en annons i tidningen. Entreprenören väntade på ett 

tänkte, jag slänger in en annons…kommer bergis ringa som sjuttsingen, jag har aldrig 
annonserat förut, aldrig behövt söka jobb efter mina tidigare [verksamhetsår]/…/

Under tiden hade respondents övriga kunder dragit ner på sin verksamhet. En avdelning som 
tidigare frilansat på lades ner. En annan anledning förutom att arbetsbördan ökade under 

en period var att entreprenörens kroniska sjukdom gjorde sig påmind. 
kompetensutveckling bidrog även till att företagets affärsidé omformulerades och fokus lades mer mot 
mental träning gentemot privatpersoner. Entreprenören menar också att kompetensutvecklingen bidrog 

i samband med utvecklingen. 

jobba med privatpersoner ger inte så mycket intäkter, det ger så lite. Jag blev chockad när 
jag förstod det. Att folk inte klarar av att betala, så jag fick sänka mig, sänka mig, sänka 
mig./…/men samtidigt är det så viktigt, för de behöver verkligen det här…

menar att övergången från att ha varit frilansande företagare mot institutioner och 
företag till privatpersoner blev en chock för henne. Entreprenören säger dock inte att de senaste åren 

Låg tillväxt Låg tillväxt

2005

Upplevd historisk tillväxt -
Företag F

att hon egentligen hade mer jobb än vad hon klarade av. 
den offentliga sektorn som kund [kommunala 

utbildningsinstitutioner samt myndigheter] samt ett fåtal privata utbildningsföretag. Entreprenören 
tappa energi. Samtidigt har hon stått 

kraftlöshet i utvecklingen av 

Jobbet på [anger en myndighet] samt att jag pluggade tog väldigt mycket energi… jag vet inte 
g heller inte syntes, och jag brydde mig heller inte, för jag hade ju pengar så att jag 

energin för att söka mer jobb. 

att hon är medveten om att man ska söka nya kunder fastän man redan har 
befintliga. Entreprenören fortsätter att berätta att hon inte har någon egentlig marknadsföringsstrategi 

hon för två år sedan på 
renören väntade på ett 

tänkte, jag slänger in en annons…kommer bergis ringa som sjuttsingen, jag har aldrig 
övt söka jobb efter mina tidigare [verksamhetsår]/…/telefonen var 

Under tiden hade respondents övriga kunder dragit ner på sin verksamhet. En avdelning som 
etsbördan ökade under 

en period var att entreprenörens kroniska sjukdom gjorde sig påmind. Entreprenörens 
att företagets affärsidé omformulerades och fokus lades mer mot 

också att kompetensutvecklingen bidrog 

jobba med privatpersoner ger inte så mycket intäkter, det ger så lite. Jag blev chockad när 
jag förstod det. Att folk inte klarar av att betala, så jag fick sänka mig, sänka mig, sänka 

är… 

menar att övergången från att ha varit frilansande företagare mot institutioner och 
för henne. Entreprenören säger dock inte att de senaste åren 
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varit för lite med jobb. Alltså, jobb har jag ju, men jag har inte de jobb som jag vill ha uttrycker 
entreprenören. Entreprenören menar att hon under perioden tappat kunder med bra betalningsförmåga 
och ersatts med kunder med låg. Hon vill gärna bidra med coachning och mental träning ute på privata 
företag men menar att hennes egen oförmåga har hindrat henne. 
 

… jag har svårt att lyfta upp telefonen och be om att få komma till ett företag, jag tycker det är 
hemskt… äh… ja marknadsföring. 

 
Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
Hälsosams betydelse för entreprenörens utveckling lyfts fram, men snart klargörs det att 
klustret/nätverket precis har startat sin verksamhet. Entreprenören har tidigare varit med i nätverk, 
vilka varit mer sociala till sin karaktär vilket hon inte sett som något lycksamt för sin verksamhet. 
Entreprenören förklarar dock sin medverkan med att säga att jag tror på det här. 
 

Jag tror nog på det för att kommunen ligger bakom detta och att de liksom stöttar på andra sätt 
än i de nätverk som jag tidigare varit med. Men sedan tror jag inte på marknadsföring med 
hälsosamstämpeln, det säger absolut ingenting, men det ska bli spännande att se.., jag tror att 
det blir bra… faktiskt./…/det positiva är att man lär känna varandra och att det i sin tur kan ge 
en kunder, att man syns på det sättet. 

 
En styrka som entreprenören lyfter fram som betydelsefull för verksamheten är sättet som 
entreprenören möter människor på. Entreprenören menar att det är på det sättet som hon får kunder. 
Möjligheten att få kunder utifrån hennes kompetensprofil är hon lite osäker inför. 
 

… nä det tror jag inte att… jo självklart när jag väl jobbar, men det är inte så att jag slänger 
fram betyg, det har jag aldrig gjort. 

 
Entreprenören svar indikerar att det är hennes affärsmässiga kompetens som åsyftas, men tolkar sedan 
in själv att det är kompetensen inom ramen för verksamheten som har betydelse dvs. själva hantverket. 
Den enskilt viktigast faktorn till att entreprenören ska få tillväxt uttrycker entreprenören att det handlar 
om Att jag sparkar mig själv i baken… Jag frågar henne om hon anser att det brister i vilja och 
motivation. 
 

Viljan har jag och motivation har jag… äh… … jag är så bortskämd med att jobben har kommit 
till mig och framförallt, det är ingen ursäkt, så har min sjukdom ställt till det för mig. Samtidigt 
måste jag komma ut till företagen vilket för mig är en ganska okänd mark så att säga, det blir ett 
extra motstånd. 

 
Brytandet av okänd mark indikerar snarare brist på erfarenhet än på vilja och motivation. 
Entreprenörens bristande upplevda självförmåga inom marknadsföringsområdet gör sig påmind. 
 
Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
Entreprenören tar en lång paus när hon försöker beskriva hur en bra relation med offentliga aktörer 
skulle kunna se ut. Till slut uttrycker entreprenören. 
 

… … … … jag vet inte, jag har inte funderat på det över huvud taget… … 
 
Entreprenören uttrycker efter ytterligare en paus med ett skratt att relationen bör vara bra. Med detta 
åsyftar hon att de borde stötta de mindre företagen. Detta genom att köpa in tjänster och produkter. 
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Entreprenören lyfter här fram Hälsosam som en del av att stötta småföretagen. Vi blir lite starkare och 
sedan kan man även gå vidare om man sitter fast i … tankar, avslutar entreprenören. Svaret tvingas 
mer eller mindre fram av entreprenören. 
 
Tabell 25: Sammanfattad tolkning av entreprenör F:s berättelse 

 

6.2.7 En entreprenörs berättelse, G – Den tragiska förhoppningsfulla 
sagan 

Företag G startade sin verksamhet i mitten av 90-talet. Branschen som företaget verkar inom är 
spabranschen och riktar sig främst mot privatpersoner. Entreprenören är VD och har två anställda, 
båda kvinnor. Verksamhetsort är [en sörmländsk kommun]. Företaget är medlem i klustret Hälsosam. 
Företaget betecknas i denna studie som ett mikroföretag. Tillväxt definierar entreprenören som 
förmågan att kunna sälja in fler timmar [högre omsättning], bl.a. genom ett utökat delägarskap. 

Entreprenör F Upplevd positiv effekt Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 
Kategorisering och 

penroseisk analys (PA) 

Upplevda 
tillväxtfaktorer 

Det var full rulle. Jag 
hade egentligen mer 
jobb än jag klarade av.  

Uppdraget [anger en 
myndighet] samt att jag 
pluggade gjorde att jag började 
tappa energi och orkade inte 
söka mer jobb. En kronisk 
sjukdom gjorde sig påmind.  

Entreprenören hade mycket jobb 
samtidigt som hon vidareutbildade 
sig. Detta medförde hög tillväxt men 
medförde samtidigt att entreprenören 
började tappa energi. Entreprenörens 
hälsotillstånd påverkade också 

Överbelastning, 
Kompetensutveckling 
 
PA: Indikerar bristfällig 
planering vilket tyder på låg 
grad av MF. 
Videarutvecklings-
ambitioner tyder på en 
kunskapssträvan vilket 
indikerar att ambitioner 
finns vilket innebär god EF.  

 

 Jag jobbade mer mot 
privatpersoner. Jag blev 
chockad när jag fann att folk 
inte klarade av att betala. Jag 
vill bidra med coachning ute på 
privata företag till enskilda 
individer, men jag har så svårt 
att lyfta till telefonen och be om 
att få komma. Jag tycker det är 
hemskt.  

Entreprenören förändrade inriktning i 
sitt företag. Hon tappade kunder med 
bra betalningsförmåga vilka har 
ersatts av kunder med låg. Dessutom 
klargör entreprenören sitt motstånd 
med att kontakta potentiella kunder.  

Kundrelationer, 
betalningsförmåga, 
marknadsaktivteter 
 
PA: Brister i att skapa 
förtroende hos kund samt 
bristande omdöme och 
kompetens avseende 
kundernas potential. Bidrar 
till försvagat EF. Bristfällig 
planerings-förmåga vid 
omorient-ering av kunder 
vilket indikerar i lågt MF.  

Viktigaste 
tillväxtfaktorn 

 Det handlar om att jag sparkar 
mig själv i baken. Viljan och 
motivationen har jag, men jag 
är så bortskämd med att jobben 
har kommit till mig. Det är 
ingen ursäkt, men min sjukdom 
har ställt till det för mig. 
Samtidigt måste jag komma ut 
till företagen, vilket för mig är 
ganska okänd mark. Det blir ett 
extra motstånd.  

Motivation finns hos entreprenören. 
Däremot handlar det om bristfälliga 
marknadsföringserfarenheter hos 
entreprenören något som skapar ett 
bristande självförtroende. 
Entreprenören upplever inte att 
dennes upplevda självförmåga [self-
efficacy] i detta avseende räcker till, 
varför det blir ett motstånd att bryta 
ny okänd mark.  

Motivation, Självförtroende 
[self-efficacy], Erfarenhet, 
Sjukdom 
 
PA: Läser in brister i 
entreprenörens 
handlingsförmåga vilket 
indikerar bristande MF. 

Alternativ 
tillväxtförklaring 

[Ang klustret Hälsosam] 
Jag tror nog på det här 
för att kommunen ligger 
bakom detta. De stöttar 
det på andra sätt än de 
nätverk jag har varit 
tidigare. Det positiva är 
att man lär känna 
varandra och att det i sin 
tur kan ge kunder, att 
man syns på det sättet.  

 Entreprenören redovisar en 
förhoppning istället för att klargöra att 
klustret haft betydelse. Förklaringen 
är att klustret är nystartat och 
verksamheten har ännu inte ”satt” sig. 
Entreprenören ser kommunen som en 
slags garant för att nätverket inte blir 
misslyckat, kommunen ger 
”nätverket” legitimitet”.  

Nätverk, Tillit till 
samhällsaktörer 

Relation till 
offentliga 
aktörer 

Grundat på 
entreprenörens egna 

erfarenheter 

Utan erfarenhetsbaserad 
grund(attityd) 

Induktiv tolkning Kategorisering 

 

 … jag vet inte, jag har inte 
funderat på det över huvud 
taget…./…/…de borde stötta 
och även köpa in tjänster och 
produkter….[om stöttning och 
klustret Hälsosam] vi blir lite 
starkare.  

Entreprenören ser det offentliga som 
potentiella kunder. Med stötta lyfter 
entreprenören fram Hälsosam som ett 
exempel på vad offentliga aktörer 
redan gör.  

Kunder, 
Mötessamordnare 
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Entreprenören beskriver att tre år tillbaka var tillväxten hög och sedan har företagets tillväxt avstannat 
och entreprenören beskriver att ingen tillväxt har skett och att verksamheten nu drivs på lånade pengar 
och går med förlust. Rollen som 
berättar om vedermödor hon utsatts för. 
Det uppenbara är att beskriva de 
 
Figur 14: Upplevd historisk tillväxt 

 
Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
Entreprenören berättar att eländet
lokal för att kunna utöka sin verksamhet. Entreprenören 
från en offentlig företagsfrämjare till detta ändamål. Vid ombyggnationen upptäcktes det att lokalen 
hade drabbats av specifika problem [anger inte exakt vad]
stå stilla. För att överleva använde entreprenören det stöd som företagsfrämjaren bidragit med. Till 
följd av detta ställdes krav på entreprenören från företagsfrämjaren att hon skulle stämma 
bostadsföreningen för inkomstbortfall. Till detta ändamål kontaktades en tredje part för att 
bortfallet. 
 

Fakturan får jag sedan [från tredje part] plus att jag förlorad
rättshjälp tog slut…

 
Entreprenören fortsätter att beskriva den uppkomna situationen med att berätta att det inte var fel på 
intäkterna utan att hon helt enkelt 
berättelse. 
 

Då kände jag mig så slut
 
Entreprenören beskriver sedan hur hon försöker sälja sin verksamhet. Olyckligtvis beskriver 
entreprenören att den individ som hade ambitionen att anskaffa entreprenörens företag missbrukade 
det avtal som skulle gälla under den prövoti
tilltänkta köparens likviditet var bristfällig. 
 

Jag hade nog gett upp alltihopa för jag blev så pass dålig. Jag trodde att jag hade fått MS. Jag 
hade givit upp alltihopa o

 

Hög 
tillväxt

Mycket 
Låg tillväxt

2003 2004

Upplevd historisk tillväxt 
Företag G
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att tre år tillbaka var tillväxten hög och sedan har företagets tillväxt avstannat 
och entreprenören beskriver att ingen tillväxt har skett och att verksamheten nu drivs på lånade pengar 

Rollen som intervjuare blir en slags terapeutisk ventil där entreprenören öppet 
berättar om vedermödor hon utsatts för. Det är svårt att beskriva tillväxtfaktorerna 

uppenbara är att beskriva de motsatta faktorerna, dvs bristen på tillväxt. 

d historisk tillväxt - företag G 

 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer 
eländet började för fem år sedan när verksamheten flyttade till en bättre 

lokal för att kunna utöka sin verksamhet. Entreprenören framhåller att hon hade fått finansieringsstöd 
från en offentlig företagsfrämjare till detta ändamål. Vid ombyggnationen upptäcktes det att lokalen 
hade drabbats av specifika problem [anger inte exakt vad], vilket gjorde att verksamheten tvingades 

använde entreprenören det stöd som företagsfrämjaren bidragit med. Till 
följd av detta ställdes krav på entreprenören från företagsfrämjaren att hon skulle stämma 
bostadsföreningen för inkomstbortfall. Till detta ändamål kontaktades en tredje part för att 

Fakturan får jag sedan [från tredje part] plus att jag förlorade alltihopa på grund 
rättshjälp tog slut… 

fortsätter att beskriva den uppkomna situationen med att berätta att det inte var fel på 
intäkterna utan att hon helt enkelt har haft för mycket utgifter. Entreprenören fortsätter med sin 

Då kände jag mig så slut, då kände jag att jag inte ville ha kvar det här. 

beskriver sedan hur hon försöker sälja sin verksamhet. Olyckligtvis beskriver 
entreprenören att den individ som hade ambitionen att anskaffa entreprenörens företag missbrukade 
det avtal som skulle gälla under den prövotid som var satt innan köpeavtalet skulle skrivas under. Den 
tilltänkta köparens likviditet var bristfällig. Entreprenören beskriver. 

Jag hade nog gett upp alltihopa för jag blev så pass dålig. Jag trodde att jag hade fått MS. Jag 
hade givit upp alltihopa om jag inte visste att min son stod för mina lån./…/jag var dum

Mycket 
Låg tillväxt

Mycket 
Låg tillväxt

2005

Upplevd historisk tillväxt -
Företag G

att tre år tillbaka var tillväxten hög och sedan har företagets tillväxt avstannat 
och entreprenören beskriver att ingen tillväxt har skett och att verksamheten nu drivs på lånade pengar 

ventil där entreprenören öppet 
beskriva tillväxtfaktorerna i denna berättelse. 

började för fem år sedan när verksamheten flyttade till en bättre 
de fått finansieringsstöd 

från en offentlig företagsfrämjare till detta ändamål. Vid ombyggnationen upptäcktes det att lokalen 
vilket gjorde att verksamheten tvingades 

använde entreprenören det stöd som företagsfrämjaren bidragit med. Till 
följd av detta ställdes krav på entreprenören från företagsfrämjaren att hon skulle stämma 
bostadsföreningen för inkomstbortfall. Till detta ändamål kontaktades en tredje part för att räkna på 

alltihopa på grund av att min 

fortsätter att beskriva den uppkomna situationen med att berätta att det inte var fel på 
haft för mycket utgifter. Entreprenören fortsätter med sin 

beskriver sedan hur hon försöker sälja sin verksamhet. Olyckligtvis beskriver 
entreprenören att den individ som hade ambitionen att anskaffa entreprenörens företag missbrukade 

d som var satt innan köpeavtalet skulle skrivas under. Den 

Jag hade nog gett upp alltihopa för jag blev så pass dålig. Jag trodde att jag hade fått MS. Jag 
m jag inte visste att min son stod för mina lån./…/jag var dum.  
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Dumheten som entreprenören åsyftar är att hon underlät att göra en kreditupplysning på den tilltänkta 
köparen. Det var inte förrän efter att provkontraktet var underskrivet som hennes revisor gjorde 
upptäckten. 
 

Alltså… jag får ju skylla mig själv lite grann, men vi hade ju ändå ett avtal./…/ Jag har fått lära 
mig att man inte får lita på folk. 

 
Entreprenören visar sin egen naivitet. Entreprenören är nu därför i en tvist med den tilltänkta köparen. 
Tvisten är ännu inte avslutad, varför den berättelsen får fortsätta i ett annat forum. Entreprenören 
försöker ändå leverera positiva berättelser. Hon menar att en företagsfrämjare [en bank] hjälpte 
entreprenören att komma med i ett EU-finansierat projekt som berörde kompetensutveckling. 
 

I mitt fall kom vi överens om att vi skulle lägga [kompetensutvecklingen] på marknadsföring, 
och de skickar då en marknadskille till mig för att lära mig lite om datorer och hemsidor och så 
och helt plötsligt får jag ett brev att det blev avslag… 

 
Respondents försök att beskriva en positiv berättelse avslutas sedan i tragedi när hon själv får hem en 
räkning från ”marknadsföringskillen”. Ett tänkt lyckat inslag i berättelsen blev ett misslyckat. 
 
Entreprenören säger; jag går på mycket sånt…, tyvärr, för man orkar inte hålla på och tjafsa om 
allting. Entreprenören menade att pengarna avsedda för kompetensutvecklingen inte räckte till alla 
som hade sökt och att det först visade sig i efterhand. Om det är naivitet igen eller om det är brister i 
kommunikation mellan entreprenören i fråga och de som höll i EU-projektet blir inte uttalat. En läxa 
med det här är ju att man måste ta reda på allting, det spelar ingen roll om en person säger –” så här 
är det”… Entreprenören tar delvis på sig skulden igen. 
 

Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
Frågan ställs om vad entreprenören tror är den viktigaste faktorn till att hennes företag ska få tillväxt 
och utifrån den frågan tar entreprenören tillfället i akt att beskriva sin situation vidare. 
 

Alltså… nu har vi plats för ungefär fem terapeuter på heltid, men jag har inte råd att anställa, 
det är lite av ett moment 22. 

 

Tidigare har entreprenören angivit att kunder finns. Däremot anger entreprenören att kunderna inte har 
råd att betala vad det egentligen kostar. Entreprenören uttrycker att tjänsten egentligen skulle behöva 
bli billigare för konsumenten genom att till exempel erbjuda subvention på fler tjänster än vad som är 
fallet idag. Samtidigt beskriver entreprenören sin plan för att få ruljans på företaget framöver. 
Entreprenören vill försöka få in flera andra företagare till verksamheten genom att göra om företaget 
till ett aktiebolag. 
 

De kommer även göra behandlingar, men även ta hand om den här biten som jag tycker är så 
jättetrist, alltså kundkontakter, pappersarbete och reparationer av allting som går sönder. 

 
På sätt och vis sker en förvandling i entreprenörens berättelse. Entreprenören utstrålar en förväntan på 
det hon tror ska åstadkomma vändningen för företaget. Entreprenören beskriver att det redan finns 
spekulanter som dessutom verkar vara individer som hon haft relationer med tidigare och därför visar 
stor tilltro till. Om entreprenörens naivitet spelar henne ett spratt till, återstår dock att se. 
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Den positiva berättelsen vänder till viss del när vårt samtal börjar beröra klustret Hälsosam. 
 

Jag tror ju i och för sig på nätverk, jag gör det…, men jag vet inte vad som kommer hända med 
just det här nätverket… jag är lite skeptisk. 

 
Skepticismen från entreprenören beror delvis på att hon vill att det ska vara ett seriöst nätverk i det 
avseendet att medlemsföretagen får en kvalitetsstämpel. Vissa av företagen kan inte uppvisa 
seriositeten till exempel mot landstinget [anger medium och försäljare av sexleksaker], vilket minskar 
nätverkets trovärdighet. Samtidigt tillstår entreprenören att hon inte riktigt har grepp om nätverket 
längre. Jag har inte haft tid att engagera mig, menar entreprenören då hennes egen verksamhet har 
tagit allt för mycket tid i anspråk. 
 
Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
Entreprenörens tidigare berättelse uttrycker utöver de faktorer som hon anser ha betydelse för sin 
tillväxt även olika relationers betydelse för densamma. Vid frågan specifikt om offentliga aktörers 
betydelse och hur ett positiv relation skulle kunna se ut uttrycker entreprenören följande. … men jag 
tycker alltså myndigheterna…, de är så stelbenta. Entreprenören pustar ut innan hon fortsätter. … det 
har ju gjort att jag ibland känner, ska jag verkligen fortsätta eller inte… Entreprenören exemplifierar 
bland annat miljökontorets nitiskhet och konsumentverkets hot om vite för att inte priserna i 
skyltfönstret kunde ses nattetid. Entreprenören uppfattar inte själv att hon ska berätta om hur hon vill 
att relationen kan se ut, däremot ger hon ytterligare tragiska exempel. Entreprenören upplever att 
byråkraterna som hon kallar dem kan sätta hårt mot hårt, vilket gör att det är svårt för henne som 
företagare. Hon uttrycker även att byråkraterna verkar ha glömt bort att företaget ändå sysselsatt tio 
personer under en period och att det måste betyda något i sammanhanget. Berättelsen som 
entreprenören avslutar med verkar behandla krav på smidighet och förståelse för hennes verksamhet. 
Enkelspårigheten som byråkraterna uppvisat har i vissa stunder begränsat entreprenörens motivation 
och lust. 
 
Tabell 26: Sammanfattad tolkning av entreprenör G:s berättelse 

Entreprenör G 
Upplevd positiv 

effekt 
Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 

Kategorisering och 
penroseisk analys (PA) 

Upplevda 
tillväxtfaktorer 

Jag fick 
finansieringsstöd [från 
en regional offentlig 
företagsfrämjare] för 
att kunna byta lokal  

Renoveringsproblem leder till att 
verksamheten står stilla varmed 
finansieringsstödet används för att 
kunna överleva. Jag får ett krav från 
[företagsfrämjaren] att jag måste pröva 
detta rättsligt gentemot hyresvärden. 
Jag får inte rätt. Jag tappar sedan 
lusten och känner att jag inte vill ha 
kvar det här.  

Entreprenörens ambition att 
byta lokal till något större är en 
del av verksamhetens 
utveckling. Företagsfrämjarens 
”råd” bidrar inte till att 
förbättra situation i ett 
efterhandsperspektiv. 
Entreprenörens motivation och 
lust försvinner och vill sälja sin 
verksamhet.  

Offentligt stöd, motivation 
 
PA: Det offentliga ses som 
en positiv resurs för 
företaget. Det offentliga 
ses som en negativ resurs 
för företaget. 
Ambitionförmågan 
försvann vilket indikerade 
låg EF.  

 

 Jag försökte sälja företaget.. Dock så 
kollade jag inte köparen. Jag gjorde 
ingen kreditupplysning på henne. Hon 
följde inte heller det avtal som vi hade 
satt upp. Nu är det en rättslig tvist om 
detta. Jag får skylla mig själv lite 
grann… 

Entreprenörens avtagande 
motivation bidrar till en 
försäljning. Naivitet och brist 
på kompetens avseende detta 
bidrar till att entreprenören 
försätts i en ytterliggare svår 
situation.  

Kompetens, naivitet 
 
PA: Bristande omdöme 
indikerar låg EF. 
Bristande kontroll 
indikerar låg grad av MF.  

 

Jag fick hjälp av en 
företagsfrämjare [bank] 
som hjälpte mig att 
komma med i ett eu-
finansierat projekt. I 
mitt fall fick jag hjälp 
med marknadsföring 

Helt plötsligt får jag hem en räkning 
från den konsult som hade hjälpt mig. 
Det visade sig att pengarna i projektet 
hade tagit slut. Jag går på mycket 
sånt… tyvärr… 

En positiv berättelse ersätts av 
ett negativ resultat då de 
förväntade pengarna inte fanns.  

Offentligt stöd, Tillit till 
samhällsaktörer, 
självinsikt 
 
PA: Privat 
företagsfrämjare både som 
positiv och negativ resurs. 
Indikerar även brister i 
erfarenhet och kompetens 
vilket antyder låg MF.  

Viktigaste 
tillväxtfaktorn 

 Alltså jag har nu plats för fem anställda 
på heltid, men jag har inte råd att 
anställa, det är lite av ett moment 22. 

Entreprenörens strategi för att 
nå tillväxt är att sprida 
ägarbilden eftersom 

Moment 22,  
Ägarspridning 
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6.2.8 En entreprenörs berättelse, H – Rehabilitering som tillväxtfaktor  
Företag H startade sin verksamhet i början av 90-talet och då som sidoverksamhet. Entreprenören 
betecknar själv verksamheten som terapeut inom alternativmedicinering (eller komplementärmedicin 
som entreprenören själv väljer att uttrycka det). Entreprenören är ensam ägare och VD och saknar 
anställda. Verksamhetsort är Nyköping. Företaget är medlem i klustret Hälsosam. Företaget betecknas 
i denna studie som ett soloföretag. Tillväxtbegreppet uttrycks i termer av kompetensutveckling och 
eget välmående. Vid samtalet behandlas emellertid tillväxt i form av omsättning i företaget. 
Entreprenören beskriver att två samt tre år tillbaka har tillväxten varit låg. Ett år tillbaka uppger 
entreprenören att tillväxten i relation till de tidigare angivna åren legat på en medelnivå. 
 

Lösningen för mig blir att starta 
aktiebolag och få fler ägare som 
dessutom är terapeuter. För jobb finns 
det…kunderna kan dock inte betala vad 
det kostar.  

entreprenören inte har råd att 
anställa.  

PA: Finns idéer på hur 
lösningen ska gå till vilket 
indikerar god EF. 
Emellertid har 
entreprenören inte ännu 
bidragit till lösningen 
vilket kan indikera 
bristande 
handlingsförmåga och 
därtill låg MF.  

Alternativ 
tillväxtförklaring 

 [Ang klustret Hälsosam] Jag tror ju i 
och för sig på nätverk, men jag vet inte 
vad som kommer hända med just det här 
nätverket, jag är lite skeptisk. Jag vill att 
det ska vara ett seriöst nätverk och att 
det ska bidra till att företagen får en 
kvalitetsstämpel och vissa av företagen 
kan inte uppvisa seriositet till exempel 
mot landstinget vilket minskar vår 
trovärdighet. Jag har inte haft tid att 
engagera mig då jag har haft fullt upp 
med mitt eget företag.  

Entreprenören tror inte på det 
här nätverket om man ska 
marknadsföra sig som ett 
seriöst alternativ. Det egna 
engagemanget i klustret 
beskrivs som begränsat på 
grund av entreprenörens egna 
prekära situation. 

Nätverk,  
Engagemang 
 
 

Relation till 
offentliga aktörer 

Grundat på 
entreprenörens egna 

erfarenheter 

Utan erfarenhetsbaserad 
grund(attityd) 

Induktiv tolkning Kategorisering 

 

…jag tycker alltså 
myndigheter…, de är så 
stelbenta, det har ju 
gjort att jag ibland 
känner, ska jag 
verkligen fortsätta eller 
inte…[redogör för olika 
myndigheters nitiskhet] 

 Entreprenören menar att 
myndigheternas agerande har 
ibland fått entreprenören att 
tappa motivationen till att driva 
företag.  

Byråkrati, 
Motivator [ här, aktör som 
motiverar eller inte 
motiverar till företagande] 

 

Byråkraterna verkar ha 
glömt bort att jag 
sysselsatt ett tiotal 
medarbetare under en 
period  

 Entreprenören menar att 
myndigheterna borde ha större 
förståelse för entreprenörens 
verksamhet. Tolkar även in att 
det offentliga borde uppvisa 
större tacksamhet mot 
företagare som håller individer 
sysselsatta med jobb.  

Förståelse, 
Tacksamhet 
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Figur 15: Upplevd historisk tillväxt 

 
Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
Entreprenören beskriver sin situation under 2003 
entreprenören hade sin verksamhet som sidoverksamhet fram tills denna period innebar det mycket 
dubbelarbete samtidigt som familjen krävde sitt utrymme. Dessutom var 
Hennes arbetsgivare hade året innan gjort en omorganisering.
och med detta, vilket ledde fram till att entreprenören sjukskrev sig nästan ett helt år. 
beskriver sin sjukdomsperiod, vilken in
 

… på sluttampen när jag blev sjukskriven så var det 
hade mitt företag. Det var det som gjorde att jag höll mig upp. Under sjukskrivningen gick jag 
snabbt ner på 75 % sjukskrivning, för att göra det som jag or
jättebra gehör för detta 

 
Entreprenören fortsätter och berättar att under sjukskrivningen hände det en hel del i verksamhet
 

Jag hade kanske inte så mycket kunder, men jag höll i en del kurser. Det var jättekul och det är 
något som jag blev
anställningsjobb. 

 
Hennes verksamhet tickade på under 2004. Entreprenören mena
och med att verksamheten kunde fortsätta gav det enligt entrepre
Ekonomiskt gav försäljningen av en produkt som hon saluförde en stadigvarande säker ink
under de svåra åren. 
 
Det som gjorde att entreprenörens verksamhet rendera
på att hon fick ta del av ett starta
sitt företag i femton år [och dessutom haft ett 
följande faktorer. 
 

Jag tror att det framför
tror egentligen inte att jag ändrat mig mycket 
jag fått starta-eget bidrag, det är 

 
I slutet av hennes sjukskrivning fick hon även möjlighet
Nyföretagarcentrum. Jag var först på ett enskilt samtal och sedan kom han med lite reko
och råd och så där/…/mycket var det ju en social grej, alltså att man började bygga ett nätverk, 

Låg tillväxt Låg tillväxt

2003 2004

Upplevd historisk tillväxt 
Företag H

152 
Entreprenörers bilder av tillväxt och deras orsaksförklaringar 
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Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer 
Entreprenören beskriver sin situation under 2003 som att det var väldigt mycket jobb. Eftersom 

hade sin verksamhet som sidoverksamhet fram tills denna period innebar det mycket 
dubbelarbete samtidigt som familjen krävde sitt utrymme. Dessutom var entreprenören

de året innan gjort en omorganisering. Hennes sidoverksamhet blev
ledde fram till att entreprenören sjukskrev sig nästan ett helt år. 

vilken inföll två år tillbaka och varade nästan hela året.

sluttampen när jag blev sjukskriven så var det det här som var mitt andningshål, att jag 
hade mitt företag. Det var det som gjorde att jag höll mig upp. Under sjukskrivningen gick jag 
snabbt ner på 75 % sjukskrivning, för att göra det som jag orkade och kände var roligt. Jag fick 

ttebra gehör för detta av både Försäkringskassan och läkare. 

Entreprenören fortsätter och berättar att under sjukskrivningen hände det en hel del i verksamhet

Jag hade kanske inte så mycket kunder, men jag höll i en del kurser. Det var jättekul och det är 
något som jag blev påfylld av, och inte bara att man tömmer ut sig som man ofta gör i ett 

på under 2004. Entreprenören menar att rehabiliteringen skötte sig själv i 
och med att verksamheten kunde fortsätta gav det enligt entreprenören henne ett 
Ekonomiskt gav försäljningen av en produkt som hon saluförde en stadigvarande säker ink

Det som gjorde att entreprenörens verksamhet renderat i ett mer positivt utfall det senast året berodde 
-eget bidrag efter entreprenörens sjukskrivning trots att hon redan haft 

sitt företag i femton år [och dessutom haft ett c:a tio år tillbaka i tiden] . Dessuto

Jag tror att det framför allt beror på att jag har fått utrymme att ägna mig åt mitt företag. J
tror egentligen inte att jag ändrat mig mycket under den här tiden och det spelar givetvis in att 

eget bidrag, det är självklart att det spelar roll. 

krivning fick hon även möjlighet att gå en kurs för kvinnor på 
Jag var först på ett enskilt samtal och sedan kom han med lite reko

/…/mycket var det ju en social grej, alltså att man började bygga ett nätverk, 

Låg tillväxt

Medel 
tillväxt

2005

Upplevd historisk tillväxt -
Företag H

et var väldigt mycket jobb. Eftersom 
hade sin verksamhet som sidoverksamhet fram tills denna period innebar det mycket 

entreprenören politiskt aktiv. 
Hennes sidoverksamhet blev lidande i 

ledde fram till att entreprenören sjukskrev sig nästan ett helt år. Entreprenören 
n hela året. 

här som var mitt andningshål, att jag 
hade mitt företag. Det var det som gjorde att jag höll mig upp. Under sjukskrivningen gick jag 

ade och kände var roligt. Jag fick 

Entreprenören fortsätter och berättar att under sjukskrivningen hände det en hel del i verksamheten. 

Jag hade kanske inte så mycket kunder, men jag höll i en del kurser. Det var jättekul och det är 
påfylld av, och inte bara att man tömmer ut sig som man ofta gör i ett 

att rehabiliteringen skötte sig själv i 
nören henne ett egenvärde. 

Ekonomiskt gav försäljningen av en produkt som hon saluförde en stadigvarande säker inkomst, även 

i ett mer positivt utfall det senast året berodde 
eget bidrag efter entreprenörens sjukskrivning trots att hon redan haft 

tio år tillbaka i tiden] . Dessutom nämner hon 

me att ägna mig åt mitt företag. Jag 
under den här tiden och det spelar givetvis in att 

att gå en kurs för kvinnor på 
Jag var först på ett enskilt samtal och sedan kom han med lite rekommendationer 

/…/mycket var det ju en social grej, alltså att man började bygga ett nätverk, [bland 
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kursdeltagarna] men nu har vi ju byggt ett mycket större nätverk som du vet. Nätverket som hon 
åsyftar är Hälsosam. Entreprenören tolkar in detta när hon vill förklara sin tillväxtkurva mot 
medelnivå. Samtidigt uttrycker hon att insatsen mest var social, vilket kan tolkas som att entreprenören 
tonar ner kursens betydelse. De två senaste åren har entreprenören varit fullt frisk och gör nu ett försök 
att arbeta full tid med sin verksamhet. 
 

Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
Trots att Hälsosam som nätverk nyligen startats, uttrycker ändå entreprenören att hon inte enbart kan 
ha förväntningar på nätverket. Entreprenören menar att det är viktigt att hon själv bidrar till att det blir 
bra. 
 

Jag har segat mig fram så här i femton år… och massor av andra människor också på liknande 
sätt, så att man jobbar på [inom nätverket] för att få bort momsen, kunna ge remiss från 
sjukvården så att vi ses som mer accepterade. [huvudsyftet] är att både jag och alla andra ska 
kunna försörja oss drägligt på våra jobb som vi är utbildade för och som vi är bra på. 

 
Entreprenören anger försörjningen. Det handlar om att kunna leva på sitt yrke fullt ut som hon ser 
anledningen till starten av nätverket Hälsosam. Möjligheten att få bort moms är i huvudsak en 
nationell politiskt fråga och att ges acceptans kan ses som en attitydfråga vilket gör Hälsosam till en 
lobbyorganisation i entreprenörens ögon. 
 
Försörjningen anges som sagt som huvudsakligt syfte i nätverket och entreprenören menar att 
kunderna ofta tycker att det är för dyrt att gå igenom en hel behandling i syfte att bli kvitt sina 
bekymmer. Entreprenören menar att det finns inbyggda svårigheter i nätverket. Entreprenören anser att 
nätverket spretar en hel del /…/ men att det också är givande att stöta och blöta, och träffa folk som 
jobbar med andra saker. Den enskilt viktigaste faktorn som entreprenören anger för att få tillväxt 
uttrycker hon på följande vis. 
 

… det är lite ekorrhjul eller ond cirkel eller vad man ska säga…, det som jag tänker på är att 
verkligen få arbetsro och fokusera på det som jag gör och det får man ju bäst om man känner 
sig trygg…bland annat ekonomiskt ha ha….så att ju säkrare det känns ekonomiskt desto 
…bättre kan jag vidareutveckla min verksamhet…så för att öka ekonomin, är det bäst att ha bra 
ekonomi ha ha,/…/ ja, vad ska man mer säga, nä jag tror mycket på det är med samarbete 
faktiskt. Det blir en större faktor att räkna med än vad man är som ensam. 

 
Ekonomisk trygghet skapar enligt entreprenören större möjligheter att utveckla företag vidare. 
Utveckling som ett led till tillväxt. Entreprenören upprepar sin förhoppning om att samarbetet i 
nätverket ska bidra till en bättre situation för entreprenören och hennes gelikar. En annan förhoppning 
som entreprenören anger är att hon sedan ett halvår fått Mål 3 pengar för sin verksamhet. Denna 
kompetensutveckling har bidragit till att entreprenören fått en bättre förståelse för hur 
marknadsstrategin för hur hennes företag ska formas. Eftersom inget av detta ännu så länge har 
sjösatts vill entreprenören delge att det handlar hur hennes breda kompetens ska beskrivas. 
 
Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
Entreprenören anger ett par negativa exempel när hon ska beskriva en relation med en offentlig 
företagsfrämjare. /…/ han undrade om jag verkligen trodde om det fanns en efterfrågan på det som 
jag gjorde och det kändes inte… Entreprenören tystnar, men fortsätter med att beskriva hur 
entreprenören har fått lån för verksamheten trots företagsfrämjarens till synes skeptiska 
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förhållningssätt. Entreprenören upplever att verksamheten inte blev erkänd på grund av att aktören 
ifråga saknade kunskap om branschen. Dessutom klargjör entreprenören att; 
 

Det är ju inget fel med att bli ifrågasatt, för det kan man ju må bra av, att få hjälp att vända och 
vrida, men inte i det här uppifrånperspektivet… utan det som jag kommer dit och lägger fram 
och tror på är något som jag är kompetent att jobba med… och då vill jag ju bli bemött som om 
jag är en seriös människa istället för att bli behandlad som en skolflicka. 

 
Entreprenören upplever att företagsfrämjaren såg ner på henne. Entreprenören tillstår dock att det här 
var ett antal år sedan (början av 1990-talet) och menar att hon var lite före sin tid. Detta har säkert 
förändrats till det bättre, menar hon. Hon berättar dock att hon inte haft kontakt med aktören sedan 
dess. 
 
Tabell 27: Sammanfattad tolkning av entreprenör H:s berättelse 

Entreprenör H Upplevd positiv effekt Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 
Kategorisering och 

penroseisk analys (PA) 

Upplevda 
tillväxtfaktorer 

 Jag hade min verksamhet 
som sidoverksamhet. Tre år 
tillbaka så blev det en 
omorganisation på ordinarie 
arbetet vilket ledde till att 
sidoverksamhet blev 
lidande. Jag gick in i väggen 
och blev sjukskriven under 
hela nästföljande år  

Entreprenören beskriver att 
omorganisationen i huvudsak 
förklarar sjukskrivningen.  

Överbelastning 
 
PA: kan ha bidragit till 
minskade ambitioner 
och handlingskraft vilket 
indikerar svag EF samt 
MF.  

 

Jag har en produkt som säljer sig 
själv 

 Produkten säljs oavsett om 
entreprenören är frisk eller sjuk. 

Produkt 
 
PA: Penrose menar att 
en grundläggande 
position dvs. 
kärnprodukt sam 
kärnkompetens är viktig, 
framförallt i en 
ekonomisk nedgång. 
Framgång i låg-
konjunkter är delvis ett 
tecken på tillväxt i 
företaget.  

 

Det var det här [den egna 
verksamheten] som var mitt 
andningshål.. Den gav mig ett 
egenvärde. Jag gick snart ner på 75 
procents sjukskrivning och arbetade 
enbart med min egen verksamhet. 
Jag fick bra stöd från 
försäkringskassan och läkare.  

 Entreprenören fann glädje över 
att ha verksamheten under tiden 
samt efter 
sjukskrivningsperioden. Olika 
aktörer stödde hennes 
tillbakagång till arbetslivet.  

Motivation 
 
PA: Företaget gjorde att 
entreprenören 
välmående ökade vilket 
kan fått en positiv effekt 
på entreprenörens 
temperament samt 
ambitionsnivå. I sin tur 
kan detta leda fram till 
ett högre EF.  
 

 

Framförallt beror det på att jag fått 
utrymme att ägna mig åt mitt 
företag. Det spelar förstås in att jag 
fått starta-eget bidrag.  

 Utrymme tyder på att 
entreprenören fått tid att utveckla 
sin verksamhet. En förklaring är 
entreprenörens sjukdomshistoria, 
men även det offentliga stöd som 
gavs från AMS.  

Tid, Offentligt stöd 
 
PA: Ser offentlig 
organisationen som en 
positiv extern resurs 
vilket har skapat tid som 
antagligen bidragit till 
erfarenhet och kunskap 
vilket bidragit till 
godtagbar nivå i både 
EF samt MF.  

 

Jag fick möjlighet att gå en kurs för 
kvinnor på [anger en privat 
företagsfrämjare] i slutet på min 
sjukskrivning. Man fick lite 
rekommendationer och råd och så 
där. Men mycket var det ju en social 
grej.  

 Entreprenören antyder att den 
frigjorda tiden gav utrymme till 
att gå en kurs där råd och 
rekommendationer gavs. Det 
sociala utrymmet fylldes.  

Privata organisationens 
stöd, Nätverk 
 
PA: Ser privat 
organisataion som en 
positiv resurs. Tyder på 
viss ambition-snivå, en 
vilja att utnyttja 
mellanrum som erbjuds 
vilket renderar i 
godtagbart EF.  

Viktigaste  Det som jag tänker på är att 
få arbetsro för att kunna 

Entreprenörens upplevelse är att 
tryggheten skapar arbetsro för 

Trygghet 
Bra ekonomi, 
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6.2.9 En entreprenörs berättelse, I – Småföretaget med tillväxtambitioner 
Företag I startade sin verksamhet i mitten av 1970-talet. Företaget fungerar som legotillverkare inom 
plåtindustrin till större företag (medelstora till stora). Företaget har 35 anställda, varav sex stycken är 
kvinnor. Entreprenören är ensam ägare samt VD i sitt företag. Entreprenören tillträdde som VD i 
början av 1990-talet. Företagets verksamhetsort är Strängnäs. Företaget har utnyttjat Robotdalens 
kompetens och kunnande inom robotik. Företaget betecknas i denna studie som ett småföretag. Med 
tillväxt menar entreprenören omsättningsökning. Småföretagets tillväxtambitioner [sedan 
entreprenören startade sin resa, 1991] har varit att växa med 20 % årligen. Entreprenören anger att 
företagets tillväxt ett år tillbaka har varit mycket låg, medan tillväxten två år tillbaka gick på högtryck, 
vi växte som tusan. Tre år tillbaka i tiden angav entreprenören att tillväxten var medelhög. 
 

tillväxtfaktorn fokusera och det får man ju 
bäst om man är trygg. Ju 
säkrare det känns 
ekonomiskt desto bättre kan 
jag vidareutveckla min 
verksamhet. Då är det bäst 
att redan ha bra ekonomi.  

reflektion kring företaget. Hon 
definierar trygghet som ”bra 
ekonomi”, men arbetsro tyder 
även på tid för reflektion i den 
verksamhet som entreprenören 
befinner sig i.  

Tid 

Alternativ 
tillväxtförklaring 

[Ang klustret Hälsosam]Det är 
viktigt att jag själv bidrar till det 
här, jag kan inte enbart ha 
förväntningar på det. Jag har segat 
mig fram så här i femton år och 
massor av andra människor också 
på liknande sätt. Vi måste jobba på 
att få bort momsen, att sjukvården 
kan ge remiss och därmed att vi ses 
som mer accepterade. Huvudsyftet 
är ju att vi ska kunna försörja sig 
drägligt på vårt jobb som vi är 
utbildade för och som vi är bra på! 

 Entreprenören menar att det egna 
engagemanget i klustret är 
avgörande för hur klustret 
utvecklar sig. Möjligheten att ges 
acceptans samt ”arbeta” för att få 
bort momsen gör att 
entreprenören främst ser klustret 
som en lobbyorganisation mot en 
nationell nivå [moms + remiss] 
framför ett mer 
försäljningsinriktat nätverk.  

Nätverk,  
Engagemang,  
Lobbying [mot nationell 
nivå] 
 
PA: Indikerar att 
handlingskfraft är 
viktigt. Antyder att 
entreprenören saknat 
detta vilket tenderar till 
försvagat MF. En postiv 
förväntan på vad 
nätverket ska bidra till 
indikerar godtagbar EF.  

 

 Kunderna tycker att det är 
för dyrt för att gå igenom en 
hel behandling. 

Kunderna har enligt 
entreprenören en dålig 
betalningsförmåga 

Kundrelation, 
Betalningsförmåga 
 
PA: Kundernas 
betalningsförmåga 
bidrar till att företaget 
måste finna andra 
lösningar vilket ställer 
krav på kreativitet vilket 
inte framgår av 
berättelsen. Indikerar 
svag EF.  

 

Jag har fått Mål 3 pengar för att 
utveckla min marknadsföring och 
den kommer hjälpa mig att beskriva 
min breda kompetens 

 Entreprenören har en 
förhoppning om att Mål 3 
pengarna ska hjälpa henne att 
bättre formulera sin verksamhet 
gentemot potentiella kunder. 
Detta har ännu inte ”sjösatts” 
varför något resultat ännu inte 
finns av detta stöd.  

Offentligt stöd, 
Marknadsaktivitet, 
Kundrelation 
 
PA: förväntar sig att 
offentliga resurser ska 
bidra som en positiv 
extern resur till 
företaget.  

Relation till 
offentliga 
aktörer 

Grundat på entreprenörens 
egna erfarenheter 

Utan erfarenhetsbaserad 
grund(attityd) 

Induktiv tolkning Kategorisering 

 

Han [offentlig näringslivsaktör] 
undrade om jag verkligen trodde att 
det fanns en efterfrågan på det som 
jag gjorde. Inget fel att bli 
ifrågasatt, för det kan man ju må 
bra av, men inte i det här 
underifrånperspektivet. Jag vill bli 
bemött som en seriös människa 
istället för att bli behandlad som en 
skolflicka.  

 Entreprenören uttryckte att den 
offentliga aktören såg ner på 
henne och entreprenörens 
verksamhet. Entreprenören vill 
ha en mer jämlik relation till 
offentliga aktörer.  

Jämlikhet, 
Människosyn 
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Figur 16: Upplevd historisk tillväxt 

 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
Entreprenören förklarar den låga tillväxten ett år tillbaka med 
kund som stod för nästan 40 % av 
 

[kunden] försvann över en natt/…/ en produktionschef till mig startade ett bolag och köpte en 
likadan maskin som vi h

 
Indirekt pekar entreprenören ut en av sina medarbetare som en anledning till tappet. 
uttrycker att det var en rejäl smäll
att den tidigare produktionschefen slutade, vilket b
Entreprenören antyder också att när maskinerna väl gick på högtryck året innan [två år tillbaka] så 
skickar man inte tre man på kurs
inte löper parallellt i hans fall och menar att 
samtidigt som det varit dålig utveckling
att detta är nackdelen med att vara ett litet företag. 
omgångar när man märker att något inte fungerar.
 
För att förklara den höga tillväxten två år tillbaka berätta
började satsa både på egen konstr
utan såg sig som en legotillverkare. Företaget hade tidigare försökt med att tillverka egna produkter, 
men upplevde att det blev för jobbigt att hålla isär
[entreprenören beskriver att de har ett hundratal ol
 
Istället för att konkurrera med företag som enbart har maskinparker vill företaget marknadsföra sig 
som ett företag som erbjuder helhetslösningar [via konstruktion och design] till
Entreprenören menar att detta gav effekt två år tillbaka i tiden. Effekten berodde dels på att företaget 
fick kunder högre upp i värdekedjan [enligt 
även har lett till mer utvecklande och roligare jobb. 
valt att satsa på just den målgruppen av företag i sin marknadsföringsstrategi. 
att relationen till kunderna blir extra viktigt med en sådan strategi
och menar samtidigt att där ligger framgångsfaktorn de senast
upplevs också ha betydelse för entreprenörens
 

Medel 
tillväxt

Mycket 
hög 

tillväxt

2003 2004

Upplevd historisk tillväxt 
Företag I
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lväxt - företag I 

 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer 
förklarar den låga tillväxten ett år tillbaka med att beskriva att företaget förlorade en 

av verksamhetens omsättning. 

[kunden] försvann över en natt/…/ en produktionschef till mig startade ett bolag och köpte en 
likadan maskin som vi har idag och tog med den kunden. 

ut en av sina medarbetare som en anledning till tappet. 
rejäl smäll, men antyder att företaget utvecklat sig väldigt mycket på grund av 

att den tidigare produktionschefen slutade, vilket bland annat ledde till en omorganisering
antyder också att när maskinerna väl gick på högtryck året innan [två år tillbaka] så 

skickar man inte tre man på kurs. Entreprenören menar att utvecklingsbegreppet och tillväxtbegreppet 
allellt i hans fall och menar att så har det varit hela tiden, det har varit ett år tillväx

utveckling. För att få tillväxt krävs utveckling och 
att detta är nackdelen med att vara ett litet företag. Entreprenören anser därför att man

märker att något inte fungerar. 

äxten två år tillbaka berättar entreprenören att företaget
började satsa både på egen konstruktion och design. Företaget hade egentligen ingen egen tillverkning 
utan såg sig som en legotillverkare. Företaget hade tidigare försökt med att tillverka egna produkter, 
men upplevde att det blev för jobbigt att hålla isär den verksamheten från sin andra verksamhet 

beskriver att de har ett hundratal olika kunder att ta hänsyn till]. 

Istället för att konkurrera med företag som enbart har maskinparker vill företaget marknadsföra sig 
helhetslösningar [via konstruktion och design] till

menar att detta gav effekt två år tillbaka i tiden. Effekten berodde dels på att företaget 
fick kunder högre upp i värdekedjan [enligt entreprenören är det kunder som är slutproducenter] vilket 

ande och roligare jobb. Entreprenören menar också att företaget medvetet 
valt att satsa på just den målgruppen av företag i sin marknadsföringsstrategi. Entreprenören

kunderna blir extra viktigt med en sådan strategi. Relationen är essentiell säger
ligger framgångsfaktorn de senaste två åren. Det geografiska l
entreprenörens verksamhet. 

Mycket låg  
tillväxt

2005

Upplevd historisk tillväxt -
Företag I

att beskriva att företaget förlorade en 

[kunden] försvann över en natt/…/ en produktionschef till mig startade ett bolag och köpte en 

ut en av sina medarbetare som en anledning till tappet. Entreprenören 
, men antyder att företaget utvecklat sig väldigt mycket på grund av 

land annat ledde till en omorganisering. 
antyder också att när maskinerna väl gick på högtryck året innan [två år tillbaka] så 

menar att utvecklingsbegreppet och tillväxtbegreppet 
så har det varit hela tiden, det har varit ett år tillväxt 

. För att få tillväxt krävs utveckling och entreprenören menar 
att man bör förändra i 

att företaget för tre år sedan 
egentligen ingen egen tillverkning 

utan såg sig som en legotillverkare. Företaget hade tidigare försökt med att tillverka egna produkter, 
från sin andra verksamhet 

Istället för att konkurrera med företag som enbart har maskinparker vill företaget marknadsföra sig 
helhetslösningar [via konstruktion och design] till slutproducenten. 

menar att detta gav effekt två år tillbaka i tiden. Effekten berodde dels på att företaget 
är det kunder som är slutproducenter] vilket 

menar också att företaget medvetet 
Entreprenören betonar 
är essentiell säger han 
Det geografiska läget 
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Som vi jobbar med kunderna är det viktigt att vi ligger nära dem, vi ligger rätt bra till, mitt i 
[Mälardalen]. I Stockholm finns det enormt mycket kunder som vi skulle kunna leverera till. Det 
är mycket [konkurrerande] företag som ligger uppe i Stockholm som missköter sig och som 
dessutom har höga hyror. Så där har vi mycket att hämta. 

 
Ytterligare förändringar som skedde två år tillbaka beskriver entreprenören på följande vis; 
 

Vi fick in lite nytt folk, [anger ett namn] kom från högskolan via Robotdalen. 
 
Entreprenören anger dels att ny personal kom in i bilden, men nämner specifikt en individ som kom 
från högskolan. Robotdalen erbjöd företaget en student som skulle räkna på om det skulle löna sig för 
entreprenören att köpa in en robot till hans verksamhet. Entreprenören trodde att han skulle kunna 
klämma Robotdalen på investeringsstöd, men fick bara kunskap och tid. Entreprenören menar att det 
var en felinvestering egentligen, då det tagit två år att få den i drift. Entreprenören tar dock inte detta 
på så stort allvar utan konstaterar att roboten som företaget köpte in har varit betydelsefull för hans 
marknadsföring. 
 

det är inte bara en investering, det är en avsiktsförklaring också för kunderna/…/man köper 
gärna från någon som är på hugget än av någon som är gammal och trött. 

 
Entreprenören menar att betydelsen som roboten har haft för verksamheten inte därför kan omvandlas 
direkt i högre omsättning. Roboten har givit andra värden än rent ekonomiska. 
 
Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
Berättelsen återkommer nu till den omorganisering som gjordes ett år tillbaka i tiden som svar på den 
nedåtgående trend som skapats i kölvattnet efter att produktionschefen tagit den enskilt största kunden 
med sig. Entreprenören beskriver att kontakten med ett konsultföretag [konsultverksamhet baserad på 
nätverkssamarbete mellan tre fristående konsultföretag] bidragit till en positiv omvandling under det 
senaste året där bland annat leveranskvaliteten höjts. Entreprenören klargör vad omorganisationen gick 
ut på; 
 

Det var ju för många ansvariga och det tog för lång tid att få besked, men framförallt ”vem 
håller i vad”? 

 
Entreprenören förklarar att samtliga i personalen var med i förändringsprocessen som följde. 
Förändringen innebar en del reviderade arbetsuppgifter, mer renodlade arbetsområden och tydligare 
ansvarsfördelning. Entreprenören beskriver att det inte blev ett avancerat pussel utan snarare en 
enklare verksamhet för både anställda och gruppchefer att förstå. 
 
Entreprenören berättar om sin relation till konsulter och menar att han alltid under alla sina år som VD 
köpt in konsulter i företaget. Han säger med eftertryck att han inte har någon styrelse att tillgå och 
därför har konsulterna blivit ett värdefullt inslag i entreprenörens företags utveckling. Entreprenören är 
med i diverse företagsorganisationer, men menar att de inte på något sätt har haft betydelse för 
företagets tillväxt på samma sätt som de inhyrda konsulterna har. 
 
Den enskilt viktigaste faktorn för att få ytterligare tillväxt är enligt entreprenören att de blir än mer 
professionella med konstruktion och designarbetet. Entreprenören menar att det handlar om att vårda 
och bygga ännu djupare kundrelationer än vad som är fallet idag. Entreprenören anser att resurserna i 
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företaget finns för att skapa dessa möjligheter, däremot antyder han att företaget gärna skulle behöva 
någon som både har sälj- och konstruktionskompetens. 
 
Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
Kommunen är totalt osynlig uttrycker sig entreprenören. Entreprenören menar att det egentligen inte 
har någon betydelse för hans företags då han menar att kommunens roll är att; 
 

Fixa till så att man är en attraktiv stad, har en väl fungerande skola samt se till att det är en 
snygg och ren stadskärna dit man kan gå ut och ta med kunderna. 

 
Entreprenörens berättelse ställer inga krav på att kommunen ska engagera sig mer i hans verksamhet, 
men antyder att han gärna ser snabbare handläggningstider i ärenden som till exempel berör bygglov 
och liknande. Det räcker med en näringslivsansvarig, det är ju först när det är något som inte 
fungerar som man behöver ha någon. De gör ju sina saker på byggnadskontoret ändå. Entreprenören 
menar att en proaktiv företagsvänlig kommun inte behövs förrän det är något som fallerar. Till 
exempel anger entreprenören nedläggningen av ett regemente som en sådan katastrof. 
 
I vårt samtal berättar entreprenören om ett möte [mötet ägde rum för c:a fem år sedan] med en 
offentlig företagsfrämjare, vilken försökte förmå entreprenören att skapa en skuggstyrelse. 
 

Det var väl något projekt som de höll med, men de var så djäkla gammaldags, de tänkte inte som 
vi, det var så himla traditionellt allting, men det är säkert förändrat nu, men så var det då… 

 
Entreprenören berättar att det då inte blev något. Entreprenören upplevde att företagsfrämjaren 
saknade en flexibel hållning och förhöll sig statisk inom vissa givna ramar och därför inte kunde 
anpassa sig efter vad entreprenörens företag efterfrågade. 
 
Tabell 28: Sammanfattad tolkning av entreprenör I:s berättelse 

Entreprenör I Upplevd positiv effekt Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 
Kategorisering och 

penroseisk analys (PA) 

Upplevda 
tillväxtfaktorer 

  Förlusten berodde på att den 
största kunden försvann över 
en natt.. En medarbetare 
startade ett eget bolag och 
tog med sig kunden.  

En medarbetare gavs utrymme 
att ta med sig kunden.  

Kundrelation, 
Medarbetarerelation 
 
PA: Medarbetaren ses som 
negativ resurs då denne 
svek företaget. Kan tyda på 
bristande förståelse för 
entreprenören ur ett 
managementperpektiv och 
kan indikera bristande MF.  

 

Satsningen på egen konstruktion 
och design har givit kunder som 
ligger högre upp i värdekedjan. 
Vi har fått in ny personal i 
samband med detta.  

Robotdalen bidrog till att vi 
investerade i en robot. Det 
var en felinvestering 
egentligen. Men det gör inget 
då jag ser det som en 
avsiktsförklaring i 
marknadsföringen mot 
potentiella kunder.  

Entreprenören utökar sitt 
kompetensutbud och får därför 
större kunder till sin verksamhet.  
Investering i robotik kan ses som 
viktigt i olika perspektiv menar 
entreprenören. Som 
producerande vinstgivande enhet 
eller en marknadsstrategi. 
Entreprenören väljer den senare.  

Kompetensutveckling, 
breddning av utbudet, 
marknadsstrategi 
 
PA: Satsning på 
konstruktion och design 
tyder både på 
handlingskraft samt 
tekniskt kunnande vilket 
indikerar en godtagbar 
MF. Design innefattar även 
kreativitet och god före- 
ställningsförmåga vilket 
antyder god EF.  

 

Relationer med kunderna är 
viktiga. Det är viktigt att vi 
ligger nära dem. Vi ligger rätt 
bra till, mitt i Mälardalen. Vi 
behöver inte exportera, vi har 
gott om kunder här.  

 Geografiska läget är viktigt. 
Skapar närhet till kunden. Är inte 
intresserade av export.  

Geografisk läge, Närhet, 
Kundrelation 

Viktigaste 
tillväxtfaktorn 

 Det är att vi blir ännu mer 
professionella med 

Entreprenören vill utveckla sin 
kompetens avseende 

Kompetensutveckling, 
Nyanställning 
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6.2.10 En entreprenörs berättelse, J – En långsam process 
Företag J startade sin verksamhet 1952. Företaget fungerar som legotillverkare inom metallindustrin 
med pressning och svetsning som fokus. Företaget har 13 anställda, varav tre är kvinnor. 
Entreprenören är VD för företaget och är en av tre delägare. År 2000 tillträdde entreprenören som VD. 
Företagets verksamhetsort är Eskilstuna. Företaget har utnyttjat Robotdalens kompetens och kunnande 
inom robotik. Företaget betecknas i denna studie som ett småföretag. Med tillväxt åsyftas enligt 
entreprenören höjd årsomsättning genom större kunder och ett större antal anställda. Entreprenören 
upplever att treårsperiodens tillväxt har varit relativt låg. Dock har verksamheten gått från att visa 
minussiffror tre år tillbaka till att numera visa vinstsiffror. Tillväxten kan ändå betecknas vara låg som 
bäst, anser entreprenören. Det är [fortfarande] så nära minus som det kan bli. 
 

konstruktion och 
designarbete. Det handlar 
också om att vårda och 
fördjupa befintliga 
kundrelationer. Vi skulle 
behöva en medarbetare med 
både sälj- samt 
konstruktionskompetens.  

konstruktion och designarbete. 
Till detta tolkas att 
nyanställningar krävs med 
specifik kompetens. 
Entreprenören vill förbättra 
vården av befintliga kunder.  

[Kombikompetens] 
Kundrelation 
 
PA: Antyder att det finns 
en avsaknad av en viss 
personalresurs.  

Alternativ 
tillväxtförklaring 

Ett konsultföretag hjälpte oss 
med en omorganisering. Det var 
enligt konsulterna för många 
ansvariga, det tog för lång tid att 
få besked, men framförallt var 
det oklart vem som höll i vad. 
Konsulterna bidrog till att 
verksamheten blev mer 
förenklad. Leveranskvaliteten 
höjdes till följd av deras insats. 
Eftersom jag inte har haft någon 
styrelse att tillgå har jag alltid 
använt mig av konsulter. Jag 
brukar röra om i grytan med 
jämna mellanrum när jag märker 
att det går slentrian i 
verksamheten.  

 Entreprenören använder sig av 
utomstående konsulter för att 
utveckla sitt företag när han ser 
förändringsbehov. Organisering 
[ordning och reda] samt 
planering i verksamheten bidrog 
i detta fall till en förhöjd 
leveranskvalité. Entreprenören 
har en beredskap och 
handlingskraft avseende 
förändring. Entreprenörens 
erfarenhet av förändringar har 
säkerligen bidragit till denna 
beredskap.  

Konsultstöd, 
Organisering och 
planering, 
Beredskap, Handlingskraft,  
Erfarenhet 
 
PA: Ser privat organisation 
som viktigt resurs. Kan ses 
som brist eller tillgång i 
MF. Entreprenören 
använder dock 
genomgående externa 
resurser som strategi vilket 
kan ses som handlingskraft 
och en administrativ 
kompetens vilket indikerar 
god MF.  

Relation till 
offentliga 
aktörer 

Grundat på entreprenörens 
egna erfarenheter 

Utan erfarenhetsbaserad 
grund(attityd) 

Induktiv tolkning Kategorisering 

 

 Kommunen är ju helt 
osynlig, men det spelar ingen 
roll för oss. Kommunens roll 
är ju att se till att vi har en 
attraktiv stad, en fungerande 
skola.  

Det offentliga roll [här 
kommunen] är att se till att 
samhällsfunktionerna fungerar 
och att kommen är attraktiv.  

Infrastruktur 

 

 Jag ser gärna snabbare 
handledningstider i ärenden 
som berör bygglov och 
liknande… 

Entreprenören ser gärna att delar 
av samhällsfunktionerna agerar 
snabbare och tolkar även in mer 
serviceinriktade.  

Serviceinriktad 

 

 Det räcker med en 
näringslivsansvarig [i 
kommunen]. Det är först när 
det är något som inte 
fungerar som man behöver 
ha någon. De gör ju sina 
saker på byggnadskontoret 
ändå. 

Entreprenören ser inte något 
behov av kommunala offentliga 
näringslivsrepresentanter om 
inget oförutsett inträffar. 
Tolkningen är att entreprenören 
självt vet vart han ska vända sig 
när han behöver assistans.  

Vägvisare, 
Självständig 

 

I ett möte med [anger en 
regional offentlig 
företagsfrämjare]ville de förmå 
mig att skapa en skuggstyrelse. 
Det var väl något projekt som de 
höll med, men de var så djäkla 
gammaldags, de tänkte inte som 
vi. Det blev inget av projektet.  

 Entreprenören upplevde att 
företagsfrämjaren saknade en 
flexibel hållning och verkade 
enligt entreprenören inte kunna 
anpassa sig till entreprenörens 
behov.  

Flexibilitet 
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Figur 17: Upplevd historisk tillväxt 

 
Entreprenören menar emellertid att vinstsiffrorna ändå visar på den förändringsprocess och det 
nytänkande som startade ett antal år tillbaka.
 
Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
Entreprenören inleder med att berätta att han tycker det är fascinerande att det börj
firman och det efter en riktigt lång process. Från mitten av 19
bruksort i Sörmland till en större kommun och därtill även större och modernare lokaler. 
Omvandlingen av företaget började i och med 
företag anslöt sig till ett nätverk. 
 

Genom nätverket lärde vi oss att söka bidrag för kompetenshöjning och liknande och nätverkets 
samtliga företag (10
var på gång/…/och kunde inte undgå att bli påverkade av deras entusiasm.

 
Entreprenören menar att tanken var att kompetenshöjningen skulle led
tillägger; det visste vi knappt vad det var
bidrog till att företaget själva sökte 
tordes gasa mera och att processen gick alldeles för fort för familjeföretaget. Detta ledde fram till att 
företaget lämnade nätverket och i detta läge uteblev ISO certifieringen. I berättelsen framkom
ändå att denna erfarenhet hade sått ett frö till fortsatt utveckling i företaget. Berättelsen för
på hur företagets resa därefter utvecklade sig.
 

Jag blev kontaktad av en god vän från högskolan som undrade om inte vi var intresserade av 
några nyexaminerade produktionstekniker.

 
Entreprenören upplever att de hade nått så långt som de kunde i sin 
att köpa in ny maskin till 
produktionsteknikerna. 
 

Vi fick en helt ny kundkrets med den nya maskinen och vi låg nu så nära ISO
det var möjligt. 
 

Entreprenören förklarar anledningen till minussiffrorna stod 
maskinerna ännu inte hade burit frukt och att kundkretsen 
 

Mycket låg 
tillväxt

Mycket låg 
tillväxt

2003 2004

Upplevd historisk tillväxt 
Företag J
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menar emellertid att vinstsiffrorna ändå visar på den förändringsprocess och det 
startade ett antal år tillbaka. 

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer 
inleder med att berätta att han tycker det är fascinerande att det börj

t lång process. Från mitten av 1990-talet flyttade företaget från en mindre 
bruksort i Sörmland till en större kommun och därtill även större och modernare lokaler. 
Omvandlingen av företaget började i och med flytten till den större orten med att 

 

Genom nätverket lärde vi oss att söka bidrag för kompetenshöjning och liknande och nätverkets 
samtliga företag (10-15 stycken) var med på kompetenshöjningen. Vi kom 
var på gång/…/och kunde inte undgå att bli påverkade av deras entusiasm.

att tanken var att kompetenshöjningen skulle leda mot ISO certifiering och 
det visste vi knappt vad det var/…/men det var via nätverket vi kände av kraven

bidrog till att företaget själva sökte Mål 3 och Mål 4 pengar. Entreprenören berättar att de sedan 
att processen gick alldeles för fort för familjeföretaget. Detta ledde fram till att 

lämnade nätverket och i detta läge uteblev ISO certifieringen. I berättelsen framkom
ändå att denna erfarenhet hade sått ett frö till fortsatt utveckling i företaget. Berättelsen för

utvecklade sig. 

v kontaktad av en god vän från högskolan som undrade om inte vi var intresserade av 
xaminerade produktionstekniker. 

att de hade nått så långt som de kunde i sin utveckling. Detta blev starten för 
in ny maskin till produktion och samtidigt nyanställa en av de nyexaminerade 

Vi fick en helt ny kundkrets med den nya maskinen och vi låg nu så nära ISO

förklarar anledningen till minussiffrorna stod att läsa att satsningen på de nya [CNC
frukt och att kundkretsen ännu inte hade vuxit sig stark.

Mycket låg 
tillväxt

Låg  
tillväxt

2005

Upplevd historisk tillväxt -
Företag J

menar emellertid att vinstsiffrorna ändå visar på den förändringsprocess och det 

inleder med att berätta att han tycker det är fascinerande att det börjar hända saker i 
talet flyttade företaget från en mindre 

bruksort i Sörmland till en större kommun och därtill även större och modernare lokaler. 
flytten till den större orten med att entreprenörens 

Genom nätverket lärde vi oss att söka bidrag för kompetenshöjning och liknande och nätverkets 
Vi kom ihop med företag som 

var på gång/…/och kunde inte undgå att bli påverkade av deras entusiasm. 

a mot ISO certifiering och 
erket vi kände av kraven. Nätverket 

berättar att de sedan inte 
att processen gick alldeles för fort för familjeföretaget. Detta ledde fram till att 

lämnade nätverket och i detta läge uteblev ISO certifieringen. I berättelsen framkommer det 
ändå att denna erfarenhet hade sått ett frö till fortsatt utveckling i företaget. Berättelsen förs sedan in 

v kontaktad av en god vän från högskolan som undrade om inte vi var intresserade av 

. Detta blev starten för 
produktion och samtidigt nyanställa en av de nyexaminerade 

Vi fick en helt ny kundkrets med den nya maskinen och vi låg nu så nära ISO- certifiering som 

läsa att satsningen på de nya [CNC] 
ännu inte hade vuxit sig stark. 
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Vi släpade lite grann, vi var kvar i de här gamla produktionslinjerna med korta serier och sedan 
gick vi även in och nyanställde ytterligare personal för att kunna dra åt oss lite mer avancerade 
svetsarbeten. 

 
Nyanställning av personal var en direkt följd av att företaget hade köpt in en robotsvets på inrådan av 
studenter från den regionala högskolan. Investeringen inom robotik blev klart samma verksamhetsår 
som denna intervju genomfördes vilket indikerar att entreprenören inte är helt kronologisk i sin 
berättelse. Däremot gjordes investeringar i nya CNC-maskiner. Moderniseringen av maskinparken 
gjorde att företaget återigen tvingades flytta till nya lokaler. 
 
Entreprenören framhåller att han märkt en viss återgång av gamla kunder som företaget haft sedan 
tidigare, men som sedan gått över till billigare östeuropeiska alternativ. Entreprenören antyder att det 
främst beror på kvalitetsproblem i dessa länder som gjort att kunderna i första hand återvände och inte 
på grund av moderniseringen av maskinparken. 
 

De tyckte nog att de lika gärna kunde tillverka grejorna hos oss för att vi har nästan lika låga 
priser. Men, det får vi väl hoppas att vi inte har, men man kan befara det eftersom vi inte har 
några bra vinster, men å andra sidan har vi ju alltid haft mycket att göra… 

 
Entreprenören reflekterar och antyder under sin berättelse att de låga priserna påverkat företagets 
tillväxt. Entreprenören uppvisar en ovisshet om tillståndens orsak. Entreprenören antyder även att 
kvaliteten var en bidragande orsak till kundernas återkomst, men framhäver även en annan anledning. 
Närheten [till kunderna] är väldigt avgörande uttrycker entreprenören. 
 
Entreprenören blickar tillbaka för att försöka förklara ytterligare faktorer som varit betydelsefulla för 
företaget. 
 

Vi var med i ett nätverk av företag som gick samman för att gemensamt visa vår styrka. Vi hade 
en egen säljare i nätverket. Men vi var det första företaget som klev av detta. 

 
Entreprenören menar att försäljningsnätverket fick ett felaktigt fokus då det visade sig att det handlade 
mer om att bygga upp stora gemensamma projekt snarare än bidra till att de enskilda företagen fick in 
fler order. Det motsägelsefulla i entreprenörens berättelse indikerar främst att det faktum att 
entreprenören i första läget uttrycker att de alltid haft mycket att göra, men samtidigt vill ha mer 
kunder. Förklaringen som entreprenören sedermera ger är att hans företag önskar tillväxt genom större 
kunder och suckar. 
 

Vi är UTU, underleverantörer till underleverantörer… och man brukar säga att 
underleverantörer lever ett pressat liv… …  

 
Entreprenören bekräftar, på sätt och vis, bilden att företagets kunder inte är speciellt stora och att 
kundernas betalningsförmåga tenderar att vara begränsad. Samtidigt erkänner entreprenören att hans 
företag aldrig tidigare har strävat emot göra stora vinster, utan snarare sett företaget som en bas för 
försörjning som skulle tillhandahålla arbete och inkomst till ägarnas familjer samt de anställda. 
Numera när ägarna börjat komma upp till åren menar entreprenören att han vill göra företaget säljbart 
genom att skapa ett värde i företaget. 
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Under samtalet ses uppfattningen om att idéen med värdeskapandet är en betydelsefull anledning till 
att företaget nu påbörjat sin utvecklingskurva. Entreprenören klargör även att de medel företaget fick 
från EU via Mål 3 och Mål 4 varit väldigt betydelsefulla. 
 

EU-pengarna gjorde att vi kunde anlita den här konsulten som har varit viktig. Konsulten 
märkte ju direkt vårt behov och vår nivå på verksamheten. Man skulle gå ut och göra en analys 
och göra en handlingsplan. Vi fick även hjälp av en [annan] konsult att skriva ihop ansökan. 
[Emellertid] var redovisningsdelen tung, det var precis på gränsen att man orkade med alltså… 

 
Entreprenören tillskriver konsulten stor betydelse. Han antyder att detta säkert berodde på att 
konsulten hade tidigare erfarenhet av verkstadsföretag inom samma bransch och därför talade samma 
språk. Kompetensutvecklingen förde sedan med sig att företaget äntligen blev ISO certifierat. Att 
redovisningsdelen blev tung, hindrar enligt entreprenören, inte företaget från att utnyttja EU-medel 
igen. Om vi hade låtit bli att kompetensutveckla oss så hade ju utvecklingen stått stilla betonar 
entreprenören. 
 
Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
Entreprenören berättar även om en relation, i början av 2000-talet, med en regional offentlig 
företagsfrämjare. Entreprenören menar att företagsfrämjaren gick in och såg över företagets 
uppbyggnad och föreslog en förändrad beslutsprocess i företaget. Tidigare hade konsensusbeslut 
fattats mellan de tre ägarna. Nu förordade företagsfrämjaren att beslutsordningen skulle förändras, 
vilket skulle tydliggöra vem som var ansvarig och därtill VD. Vi [ägare] kom ofta överens, men 
kanske av hänsyn till varandra så lades de tunga besluten åt sidan och vi gick inte vidare. 
Ansvarsfördelningen medförde att entreprenören blev VD. 
 
Entreprenören menar att den enskilt viktigaste faktorn till att företaget ska få tillväxt är att det redan 
finns en bra ekonomi. 
 

Jag känner att hade man en bra ekonomi så finns inga begränsningar/…/ vi har ju hela tiden 
varit bromsade av ekonomin. Vi skulle skaffa maskiner som drar till sig kunder därefter, anställa 
kompetent personal med höga lönekrav. 

 
Entreprenören talar om faktorer som företaget redan försökt följa. Moderniseringen av maskinparken 
samt anställningen av ny personal. Han berättar också om en ny affärsidé som han omedelbart skulle 
sätta i verket om pengar fanns just nu. 
  
Samtidigt upplevs att den tid84 som det tagit för entreprenören, tillika till företagets övriga ägare att 
våga utveckla företaget varit den verkliga faktorn för tillväxt i just detta företag. Entreprenören 
fortsätter berättelsen genom att förklara hur han tror att ekonomin ska förbättras. 
 

Det handlar om att ändra tankesätt, istället för att vi gör saker som vi inte kan så är det bättre 
att vi lejer ut vissa saker på de som kan. Vi har tills nu alltid tyckt att det blivit för dyrt. Vi har 
också alltid tagit för dåliga priser, vi har aldrig tjänat några pengar så att vi inte har pengar att 
investera oss fram med. Det är en intressant skola för oss som vi behöver lära oss mer om. 

                                                      
84 Med tiden som viktig faktor avses här företagets historia och livserfarenheter. Denna erfarenhet av 
utvecklingskraftens betydelse tog visserligen längre tid än för vissa andra företag. Om inte deras historia sett ut 
som den gjort, skulle inte dessa värdefulla insikter finnas hos företaget. Alltså tiden har betydelse för detta 
företag. 
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Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
Entreprenören berättar om en relation som han finner vara god och därför kan tjäna som ett exempel 
för andra offentliga aktörer. 
 

Något som vi på något sätt har kunnat utnyttja är högskolan. Det har funnits en önskan [från 
högskolans sida] att få komma i kontakt med näringslivet i form av oss företag./…/det verkar 
vara rätt modell att gå. 

 
Högskolan som upplevd öppen offentlig aktör gentemot näringslivet lyfts fram av entreprenören som 
ett gott exempel. Han tillstår dock att man inte kan ha för höga förväntningar på examensarbeten och 
liknande, men antyder att det beror på det enskilda företagets kompetensnivå. Ett slags ömsesidigt 
bidrag borde finnas. Blir inte bidraget till företaget stort, blir det ändå till gagn till studenten, menar 
entreprenören. 
 
Berättelsen om relationer med de offentliga aktörerna viker av och företagaren börjar diskutera en 
regional offentlig näringslivsfrämjare. Jag förstår inte varför [anger namnet på den offentliga aktören] 
ligger ute med hela den här ”Plattan”. Entreprenören förtydligar efteråt att han åsyftar att 
företagsfrämjaren fokuserar på fristående projekt snarare än att se till helheten på verksamheten. 
Entreprenören anger att det då blir mer av en tillfällighet att företagets verksamhet kan dra nytta av 
den regionala offentliga näringslivsfrämjaren. Han antyder att företagsfrämjaren gör punktinsatser 
över vad de [företagsfrämjaren] ser som viktigast just nu. Entreprenören efterlyser också konkretare 
insatser och menar att samma aktör borde ha utrymme att stå för både riskkapital samt 
kompetensutveckling. 
 
Tabell 29: Sammanfattad tolkning av entreprenör J:s berättelse 

Entreprenör J Upplevd positiv effekt Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 
Kategorisering och 

penroseisk analys (PA) 

Upplevda 
tillväxtfaktorer 

Genom nätverket lärde vi 
oss söka bidrag för 
kompetenshöjning och 
liknande. Tack vare 
nätverket fick vi reda på 
vilka kvalitetskrav som 
större företag skulle komma 
att ställa 

 Entreprenören lärde sig av kollegor 
i branschen vilka krav som större 
företag förväntades ställa. Krav på 
kompetensutveckling och 
kompetens. Relationen med 
nätverket sågs av entreprenören 
som en ögonöppnare.  

Lärandeförmåga, Nätverk 
 
PA: Ser externt nätverk som 
en positiv resurs vilket 
bidragit till bättre ”tekniskt 
kunnande”. Vilket i sin tur 
indikerar god MF.  

 

Jag blev kontaktad av en 
god vän på högskolan och 
blev tillfrågad om vi var 
intresserade av några 
nyutexaminerade 
produktionstekniker. Detta 
ledde fram till att vi köpte in 
en ny maskin samtidigt som 
vi anställde en av de 
nyutexaminerade 
teknikerna. Vi fick en helt 
ny kundkrets efter detta! 

 Entreprenörens goda relation med 
en anställd vid den regionala 
högskolan gjorde att han vågade 
satsa på nyanställning samt ny 
maskin. Entreprenören utökade sin 
kundkrets i och med detta.  

Personlig relation, breddning 
av utbudet 
 
PA: Extern relation ses som 
viktig resurs vilket bidrog till 
bättre ”tekniskt kunnande” 
vilket ledde till fler kunder 
indikerar god MF. Såg 
möjligheter med ny teknik 
vilket även tyder på 
föreställningsförmåga, 
ambitioner samt gott 
omdöme. Indikerar god EF.  

 

 Vi släpade ett tag i de gamla 
produktionslinjerna med 
korta serier innan vi fick de 
nya kunderna. Vi fick en 
återgång av gamla kunder 
som tidigare lämnat oss för 
tillverkning i Östeuropeiska 
länder. De tyckte nog att de 
lika gärna kunde producera 
dem här, för att vi har nog 
lika låga priser. Man kan 
befara det eftersom vi inte 
har några bra vinster.  

Det tog ett tag innan nyinvestering 
gav frukt. När det väl skedde 
återkom flera andra kunder. Dock 
reflekterar entreprenören kritiskt 
över att det utöver maskinparken 
även beror på deras låga priser.  

Tid, Betalningsförmåga, 
Kundrelationer, långa- och 
korta serier, självinsikt 
 
PA: Föråldrad ”teknisk 
kunnande” antyder låg grad 
av MF. Detta renderade i låga 
priser och i förlängningen 
låga vinster. 
 
 

 
EU-pengarna från Mål 3 
och 4 gjorde att vi kunde 
anlita en konsult. Han 

 Kompetensutvecklingspengar från 
”EU” var betydelsefulla enligt 
entreprenören. Framförallt antyds 

Offentligt stöd, 
Kompetensutveckling 
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märkte ju direkt vårt behov 
och vår nivå på 
verksamheten. Efter detta är 
vi äntligen ISO-certifierade 
sedan något år tillbaka. Det 
var jobbigt att skriva ihop 
ansökan, men om vi hade 
låtit bli att 
kompetensutveckla oss så 
hade ju utvecklingen stått 
stilla.  

konsultens betydelse.  PA: Offentligt stöd sågs som 
värdefull resurs som 
renderade i 
kompetensutveckling 
avseeende företagets tekniska 
kunnande . Bidrog till 
förstärk MF och tyder 
samtidigt på en ambition som 
ställer krav på handling i 
utformande av en ansökan 
vilket innefattar god EF.   

Viktigaste 
tillväxtfaktorn 

 Jag känner att hade man en 
bra ekonomi så finns inga 
begränsningar, vi har ju hela 
tiden varit bromsade av 
ekonomin. Vi skulle skaffa 
maskiner som drar till sig 
kunder därefter och anställa 
kompetent personal med 
höga lönekrav.  

Entreprenören upplever att bra 
ekonomi är en förutsättning för 
nyinvesteringar vilket i sin tur 
leder till tillväxt.  

Bra ekonomi, 
Nyinvesteringar 
 
PA: Penrose menar att god 
ekonomi och tillväxt är 
resultatet av en [intern] en 
tillväxt-process.  

Alternativ 
tillväxtförklaring 

Vi fick rådet av [en regional 
offentlig företagsfrämjare] 
att förändra ledningen av 
företaget. Tidigare hade vi 
haft konsensusbeslut, men 
kanske av hänsyn till 
varandra så lades de tunga 
besluten åt sidan och vi gick 
inte vidare.  

 Entreprenören beskriver att 
beslutsfattande koncentrerade sig 
på en person vilket enligt 
entreprenören underlättat besluts- 
samt förändringsprocessen i 
företaget.  

Ansvar,  
Handlingskraft, 
Offentligt stöd 
 
PA: visar på företaget blivit 
mer handlings-kraftigt på 
inrådan från en extern 
offentlig organisation vilket 
tyder på ett förstärkt MF.  

 

 Det handlar om att ändra 
tankesätt, istället för att vi 
gör saker som vi inte kan så 
är det bättra att vi lejer ut 
vissa saker på de som kan. Vi 
har tills nu alltid tyckt att det 
blivit för dyrt. [En nyanställd 
medarbetare försökt sälja in 
tanken] 

Entreprenören visar hur viktigt 
tanken [kognitionen] är för 
förändring. Exemplet visar att det 
är bättre att fokusera sig på det 
man som företag är bra på snarare 
än att spara in pengar på att göra 
något halvhjärtat. Entreprenören 
har påverkats av en medarbetare.  

Förändrad tankesätt, 
Fokusering, 
Medarbetare 
 
PA: Entreprenören avser att 
fokusera på den 
grundläggande positionen 
vilket kan ses positivt för MF. 
Detta kan ses som det tidigare 
inte varit fallet vilket då 
indikerar i ett svagt MF.  

 

 Vi har också alltid tagit för 
dåliga priser, vi har aldrig 
tjänat några pengar så att vi 
inte har pengar att investera 
oss fram med. Det är en 
intressant skola för oss som 
vi behöver lära oss mer om.  

Entreprenören reflekterar att 
företaget tagit för dåliga priser 
vilket i sin tur gjort att de inte 
kunnat investera. Entreprenören 
erkänner brister i kunskap.  

Självinsikt,  
Billiga priser, Kundrelationer 
 
PA: kan ses som att företaget 
kommit till insikt att tidigare 
prisstrategi bidragit till en 
negativ tillväxtspiral, men att 
de under de senare åren 
ändrat inriktning och 
förändrat strategi. 
Entreprenörens nya 
erfarenheter har lett fram till 
ny kunskap och ny handling 
vilket även antyder positiva 
förväntningar och goda 
ambitioner. Kan ses som god 
MF samt EF.  

Relation till 
offentliga 
aktörer 

Grundat på 
entreprenörens egna 

erfarenheter 

Utan erfarenhetsbaserad 
grund(attityd) 

Induktiv tolkning Kategorisering 

 

Något som vi på något sätt 
har kunnat utnyttja är 
högskolan. Det har funnits 
en önskan från högskolans 
sida att få komma i kontakt 
med näringslivet i form av 
oss företag. Det verkar vara 
rätt modell att gå. Ett slags 
ömsesidigt bidrag borde 
dock finnas. Man kan dock 
inte ställa för hårda krav på 
studenters examensarbeten.  

 Entreprenören ser gärna en relation 
med offentliga aktörer [här 
högskolan] som öppen. Dvs. att det 
offentliga öppnar sig för 
samverkan med näringslivet. En 
ömsesidigt givande och tagande 
[av lärande] är en förutsättning.  

Öppenhet, 
Ömsesidig relation 

 

 [anger en regional offentlig 
företagsfrämjare] De 
fokuserar mer på fristående 
projekt snarare än att se till 
helheten av verksamhet. Det 
blir mer av en tillfällighet 
om vi kan dra nytta av 
deras insatser. De borde 
även kunna stå för både 
riskkapital och 
kompetensutveckling.  

 Entreprenören tycker att den 
regionala offentliga 
företagsfrämjaren inte tar ett 
helhetsgrepp på företagande. 
Entreprenören menar att slumpen 
avgör om företaget har behov av 
främjarens insatser. Vidare anser 
han att aktören även borde bidra 
med riskkapital och 
kompetensutveckling.  

Helhetsgrepp, 
Finansiellt stöd, 
Kompetensutveckling 
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6.2.11 En entreprenörs berättelse, K 
Ett moment 22 

Företag K startade sin verksamhet 1972. Företaget fungerar huvudsakligen som legotillverkare av 
plastdetaljer, men har även en mindre egen tillverkning. Företaget har 14 anställda varav sex kvinnor. 
Företaget är familjeägt. Entreprenören
verksamhetsort är Eskilstuna. Företaget har utnyttjat Robotdalens kompetens och kunnande inom 
robotik. Företaget betecknas i denna studie som ett småföretag. Tillväxt definieras som 
omsättningsökning enligt entreprenören
treårsperioden som låg men uppåtgående
entreprenören med draghjälp av konjunkturen.
 
Figur 18: Upplevd historisk tillväxt 

 
Entreprenören hävdar att branschkollegor 
faktorer som har haft betydelse för
 
Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer
För fem år sedan köptes ett företag in för att bredda verksamheten
tillväxt. Företaget fick i början av den tid som studerats 
lågkonjunktur menade entreprenören
företaget. Företaget fick dock in del 
produktionen av en vara som skulle levereras till en kund i Kina. 
den, blev det en måttfull ökning av företagets omsättning.
 
Sedan började det lossna lite. Entreprenören
han tillträdde sin tjänst som VD 
mer begränsad produktion. Omsättningen hade dessutom ökat, men enbart tack vare
företagsförvärv betonar entreprenören
efterfrågan på produkterna som ingick i företagsförvärvet kraftig
ordinarie verksamheten framåt mer och mer.
 
Det senaste året har tillväxten varit
Till det framställs branschens uppgång som helhet [konjunkturen] som främsta anledn
inte företagsförvärvet som någon jättebra affär i efterhand av 

Låg tillväxt låg tillväxt

2003 2004

Upplevd historisk tillväxt 
Företag K
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En entreprenörs berättelse, K – Fokus på relationsförsäljning 

Företag K startade sin verksamhet 1972. Företaget fungerar huvudsakligen som legotillverkare av 
plastdetaljer, men har även en mindre egen tillverkning. Företaget har 14 anställda varav sex kvinnor. 

Entreprenören tillhör familjen och är VD i företag
verksamhetsort är Eskilstuna. Företaget har utnyttjat Robotdalens kompetens och kunnande inom 

. Företaget betecknas i denna studie som ett småföretag. Tillväxt definieras som 
entreprenören. Entreprenören beskriver sin tillväxt under den senast

uppåtgående. Det senaste året har tillväxten tagit fart och detta enligt 
med draghjälp av konjunkturen. 

tillväxt - företag K 

 

hävdar att branschkollegor har haft bättre tillväxt än hans eget företag. Om vilka 
faktorer som har haft betydelse för entreprenörens företag fokuserar nästa avsnitt på.

Entreprenörens upplevda tillväxtfaktorer 
m år sedan köptes ett företag in för att bredda verksamheten och därtill öka

i början av den tid som studerats inte in några nya kunder. Det var 
entreprenören. Samtidigt hade entreprenören nyligen tillträtt som 

fick dock in del order, både mindre och större. Till den större ordern räknas
av en vara som skulle levereras till en kund i Kina. Entreprenören

en måttfull ökning av företagets omsättning. 

Entreprenören anser att de marknadsaktiviteter som han påbörjade när 
 började ge viss effekt. Samtidigt fanns kunden i Kina kvar, dock med 

ränsad produktion. Omsättningen hade dessutom ökat, men enbart tack vare
entreprenören. Entreprenören framhåller också att han började märka att 

efterfrågan på produkterna som ingick i företagsförvärvet kraftigt började minska. 
ordinarie verksamheten framåt mer och mer. 

varit bra, i alla fall för den ordinarie verksamheten tillstår 
Till det framställs branschens uppgång som helhet [konjunkturen] som främsta anledn

företagsförvärvet som någon jättebra affär i efterhand av entreprenören. 

låg tillväxt

Medel 
tillväxt

2005

Upplevd historisk tillväxt -
Företag K

relationsförsäljning - 

Företag K startade sin verksamhet 1972. Företaget fungerar huvudsakligen som legotillverkare av 
plastdetaljer, men har även en mindre egen tillverkning. Företaget har 14 anställda varav sex kvinnor. 

i företaget. Företagets 
verksamhetsort är Eskilstuna. Företaget har utnyttjat Robotdalens kompetens och kunnande inom 

. Företaget betecknas i denna studie som ett småföretag. Tillväxt definieras som 
beskriver sin tillväxt under den senaste 

. Det senaste året har tillväxten tagit fart och detta enligt 

haft bättre tillväxt än hans eget företag. Om vilka 
nästa avsnitt på. 

och därtill öka verksamhetens 
inte in några nya kunder. Det var 

tillträtt som VD för 
ll den större ordern räknas 

Entreprenören menar att tack vare 

att de marknadsaktiviteter som han påbörjade när 
började ge viss effekt. Samtidigt fanns kunden i Kina kvar, dock med 

ränsad produktion. Omsättningen hade dessutom ökat, men enbart tack vare ett 
också att han började märka att 

började minska. Samtidigt gick den 

fall för den ordinarie verksamheten tillstår entreprenören. 
Till det framställs branschens uppgång som helhet [konjunkturen] som främsta anledning. Däremot ses 
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Vi har väl mer eller mindre accepterat läget att det där kommer successivt dö, vilket är lite synd. 
Jag tror att det inte är en framtidsprodukt, det finns för mycket billiga ersättningsvaror från 
Kina bland annat som inte går att konkurrera med. 
 

Entreprenören indikerar att hans företag inte fått samma utväxling som sina branschkollegor. 
 

Jag pratar med massor av [branschkollegor] de har ju fullt, de har ingen kapacitet kvar, de 
lägger ut jobb på andra. Vi har ju så att vi fortfarande sitter på en massa obelagda maskiner. 
Jag har inte alls haft samma utveckling. 

 
Under det senaste året har omsättningen ändå höjts med femtio procent. Trots detta menar 
entreprenören att hans maskinpark inte är fullbelagd. Samtidigt försöker entreprenören finna 
förklaringar till utfallet. Under senaste året försvann kunden från Kina. 
 

De började säkert tillverka den själv där borta, men det var inte speciellt oväntat. Det var en 
tidsfråga innan det skulle hända, men det var ju inte speciellt positivt för oss. Det blev en 
negativ draghjälp i omsättningen. 

 
Entreprenören nämner även att deras andra stora kund har försvunnit och säger något luttrat; jag har 
väl haft fel kunder och då gäller det att hitta nya, men… det är lite svårt att påverka 
också…Entreprenören menar att andra företag som köper plastdetaljer ofta redan har en leverantör 
vilken de har byggt upp en relation med. 
 

Även om jag kommer med ett pris som är tjugo procent lägre så är de inte så lätta att få över, 
det är en väldigt långsiktig process som tar tid… 

 
Samtalet rör sig långsamt över vilka relationer som har varit betydelsefulla för entreprenören under 
den senaste treårsperioden. Entreprenören menar att kontakten med de befintliga kunderna är viktig 
speciellt i perioder då man riskerar att tappa kunder. Relationen med de befintliga kunderna har 
dessutom renderat några nya projekt försäkrar entreprenören. De anställda har också visat sig vara 
betydelsefulla. Entreprenören lägger in både positiva och negativa omdömen på gamla trotjänare. De 
[personalen] blir som en familj och kan ställa upp när vi ligger efter [arbetsmässig], men vi kan också 
fastna i gamla hjulspår och vilket bidrar till att de förändringar som vi vill åstadkomma går trögare. 
Relationen till de anställda upplevs ha dubbla bottnar. Entreprenören ser dem som viktiga, men 
antyder samtidigt att en viss personalomsättning är bra för företaget. 
 

Vi har bytt ut en del, det har varit en del pensionsavgångar och det har varit några som slutat. 
Vi är egentligen lite för få för att klara orderingången, vi har mycket manuella jobb. 

 
Entreprenören ger en vink om att viss personal inte har haft rätt attityd till sitt arbete. Samtalet 
kommer dock inte in på vad detta skulle inneburit i detalj för företaget. Dock säger entreprenören att 
det historiskt har varit en viss oordning på företaget. 
 

Det har varit en djävla röra helt enkelt och tar man hit en kund så blir de ju nästan chockade. 
Ordningen har inte varit bra. 

 
För att bringa logistisk ordning på företaget har entreprenören tagit hjälp av en regional offentlig 
företagsfrämjare för att utveckla logistiken genom Lean produktion. Det fungerar bättre och bättre, 
men det har tagit väldigt mycket tid att få struktur understryker entreprenören. Den tid som 
strukturarbetet tagit sedan han tillträde som VD har bidragit till att han inte alls haft möjlighet att vara 
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ute och marknadsföra företaget. Jag var tvungen att vara väldigt mycket här och ta hand om 
pensionsavgångar och få verksamheten att flyta ordentligt. Trots detta har entreprenören ändå 
engagerat sig i relationer, dels med offentliga aktörer, dels med andra företag, för att bygga upp 
långsiktiga relationer och därigenom synliggöra hans företag inför en bredare publik. Entreprenören 
reflekterar spontant; 
 

Tyvärr är … alla de här grejorna långsiktiga, jag får ju ingen effekt av det här på en gång utan 
det här är ju en lång process, utan den här konkreta försäljningen är ju kanske mässor eller där 
man ringer runt till företag /…/ om jag tar bort allt det där så skulle jag kanske ha en halvtid i 
veckan åt att sälja och då kanske jag skulle öka omsättningen mycket mer, men frågan är vilket 
som ger mest på sikt/…/Jag är väl egentligen lite för mycket av att bygga nätverk och skapa 
kontakter, det är ju kul att göra lite annat också… 

 
Entreprenörens val av marknadsstrategi ställs under luppen av entreprenören själv. Han är medveten 
om att tid inte finns för båda strategierna. Han väljer den han finner bäst lämpad till hans egen 
personlighet och lust. 
 

Alternativa förklaringar till tillväxt utifrån entreprenörens berättelse 
Jag ber entreprenören berätta om en plansch [det står; här pågår ett utvecklingsprojekt] som är uppsatt 
i personalrummet, där också intervjun äger rum. 
 

Vi har kört ett Mål 3 projekt där vi fick pengar förra sommaren som avslutades nu i maj. Vi har 
satsat lite grann på vidareutbildning av personalen, det kostade 30 000 kronor, men det kostade 
ju nästan lika mycket att stänga fabriken, men bidraget var positivt på så sätt… 

 
Entreprenören uttrycker sig på ett sätt som om utbildningen inte skulle genomförts om det inte varit 
för bidraget. Vidare upplyser entreprenören om att det handlade om en mässa vars betydelse för 
företaget gick att ifrågasätta85. 
 
Den tidigare nämnda regionala offentliga företagsfrämjaren har entreprenören haft bra kontakt med i 
och med samarbetet med lean produktion. Företaget har även genom företagsfrämjaren fått ett 
produktutvecklingsbidrag. 
 

De var faktiskt förbi om något helt annat, vi skulle nog prata om Lean produktion, sen kom vi in 
på det där och jag visade den här produkten [anger en specifik detalj] och de sa – ”vi har en 
massa pengar här”. Åh vad bra sa jag, ha ha… 

 

Enligt entreprenören framgår det inte hur långt i utvecklingsprocessen de hade hunnit med den nya 
produkten. Samtidigt framhåller entreprenören att de redan höll på att jobba med produkten vilket 
eventuellt skulle inneburit att de hade fortsatt med utvecklingen med eller utan bidrag från den 
regionala offentliga näringslivsfrämjaren. Tillskottet och bidraget som tillföll entreprenören togs 
givetvis emot med stor tacksamhet; klart fasen att det är bra med bidrag genom Mål tre och annat, 
men det är rätt mycket administration för att komma åt de här grejorna, säger entreprenören. 
 

                                                      
85 Kompetenshöjningen genom mål tre bidrog till att företagets samtliga medarbetare åkte på en branschmässa.   
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Ett urvalskriterie för att detta företag skulle vara med i denna studie var att företaget skulle vara 
associerat till ett av de regionala klusterinitiativen, i detta fall Robotdalen. Under samtalet gav 
entreprenören inte klustret någon uppmärksamhet. Entreprenörens berättelse avslöjar varför; 
 

Det är fortfarande under utveckling. En av mina maskiner har vi robotiserat och vi har tittat lite 
grann på att robotisera alla. Men jag har för låg beläggning för att det ska löna sig och då är 
det bättre att jag har någon som manuellt plockar med de här detaljerna. 

 
Entreprenören reflekterar över om företaget hade mer robotar skulle han få in och kunna ta emot fler 
uppdrag. Det är möjligt, men det är lite av en ond cirkel. Entreprenören menar att de kanske skulle 
behöva chansa på att investera trots liten beläggning. Entreprenören menar att problemet är att det blir 
så många omställningar av roboten då företaget inte tillverkar produktdelar i långa serier. 
 
Entreprenören berättar att den enskilt viktigaste faktorn till att hans företag skapar tillväxt är de 
relationer som han byggt upp under sin tid som VD, vilka ska börja ge effekt. Entreprenören menar att 
produktionen måste bli stabilare så att han kan fokusera mer på införsäljning av nya kunder. På 
önskelistan vill entreprenören finna en kombinerad säljare som dessutom är CAD konstruktör i en 
projektledarbefattning. 
 

Relationen med offentliga aktörer - Ett önskat tillstånd 
Entreprenören aviserar rätt snart under samtalet att relationer med offentliga aktörer på kommunal 
samt regional nivå fungerar bra och han verkar inte önska någon förändring av de insatser och 
relationer som nu finns med offentliga aktörer. 
 

De [åsyftar kommunen] har skärpt upp sig och snyggat till rätt så mycket./…/ 
näringslivsenheten har ett väldigt fokus på företagen, både nya och befintliga och inser att det 
är viktigt med en levande stad, långsiktigt tillväxt och sysselsättning. Det går snabbt om man 
behöver bygglov, man får hjälp med miljöfrågor etc. /…/ det satsas ju också på utbildning och 
infrastruktur, och det är ju regionala frågor. 

 
Dessvärre menar han att den ena handen inte vet vad den andra gör, och syftar till den då sittande 
socialdemokratiska regeringen. Den regionala och kommunala nivån har mindre betydelse enligt 
entreprenören. Det händer inte så mycket på nationell nivå menar entreprenören samtidigt som han 
uttrycker att det är nationella beslut som måste till för att påverka just hans företags tillväxt. Han anger 
att producentmarknaden för el är bristfällig och därför driver på ökningen av elpriset, att det saknas 
trygghetsregler för företagare, att medfinansieringen av de anställdas sjukvårdsförsäkringar är felaktig; 
 

Vi har LAS som är en väldigt stor minuspost och en av anledningarna till att jag inte anställt 
fullt ut heller/…/det är mycket skatteregler, arbetsregler och över huvud taget lagar och 
förordningar som lägger ett väldigt tryck på företaget. 

 

Entreprenören visar tydligt sin politiska åskådning och antyder att han tycker det är märkligt att det 
socialdemokratiska styret i kommunen bättre verkar förstå och ta hänsyn till företagens villkor än den 
nationellt sittande regeringen. 
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Tabell 30: Sammanfattad tolkning av entreprenör K:s berättelse 

Entreprenör K Upplevd positiv effekt Upplevd negativ effekt Induktiv tolkning 
Kategorisering och 

penroseisk analys (PA) 

Upplevda 
tillväxtfaktorer 

 Vi fick inte in några nya kunder, 
det var lågkonjunktur 

Entreprenören anger lågkonjunktur 
som förklaring 

Omvärldsförklaring 
 
PA: ingen beredskap för 
lågkonjunktur. Antyder 
brister i MF.  

 

En stororder från Kina 
gjorde att det blev en 
måttfull ökning av 
omsättningen 

 Entreprenören redovisar en 
exportframgång 

Export 
 
 

 

Omsättningen ökade något 
på grund av uppköpet av 
ett annat företag. 
Företaget köptes in för att 
bredda verksamheten.  

  Uppköp, Breddning av 
utbudet 
 
PA: Såg möjlighet 
(mellanrum) till breddning 
inom produktsortiment 
vilket indikerar handlings-
kraft. Uppköpet antyder 
god MF samt EF.  

 Branschen gick upp!  Entreprenören anger högkonjunktur 
som förklaring 

Omvärldsförklaring 

 

 Nyförvärvet visade sig vara en 
felinvestering. Vi har väl mer 
eller mindre accepterat att den 
delen av vår verksamhet 
kommer att dö. Det finns för 
många ersättningsvaror från 
Kina som inte går att 
konkurrera med.  

Entreprenören anger att uppköpet 
var ett misstag.  

Felinvestering, Risker, 
Breddning av utbudet, 
konkurrens från 
låglöneländer 
 
PA: Resultatet visade att 
möjligheten som yttrade sig 
inte var en positiv sådan. 
Indikerar brister i 
företagets föreställnings-
förmåga EF samt MF.  

 

 Kunden från Kina försvann. De 
har säkert börjat tillverka den 
själv där borta. Men det var inte 
speciellt oväntat. Det blev en 
negativ draghjälp i vår 
omsättning.  

Entreprenören tror att företaget i 
Kina har börjat tillverka detaljen 
själva.  

Kundrelation, Export 
 
 

 

 En annan stor kund har 
dessutom lämnat oss. Jag har 
väl haft fler kunder [i 
jämförelse med kollegor i 
branschen] och då gäller det att 
hitta nya, men det är lite svårt 
att påverka. De som tillverkar 
detaljer i plast har redan 
leverantörer som de byggt upp 
relationer med. Att då få över 
dem blir en väldigt långsiktigt 
process.  

Entreprenören har fel kunder. otur 
med kunder, bristande 
kundrelationer. Relationer med 
andra kunder blir svårt dessa företag 
redan har utvecklade relationer med 
konkurrerande företag i branschen.  

Kundrelation, Tålamod 
 
PA: tappar kunder vilket 
kan innebära en avsaknad 
förmåga att bygga 
försäljnings-relationer 
(skapa förtroenden) vilket 
antyder brister i EF.  

 

Vi har fått hjälp [av en 
regional offentlig 
företagsfrämjare] för att 
bringa ordning på 
företaget genom Lean 
Produktion. Det fungerar 
bättre och bättre. 

Men det har tagit väldigt mycket 
tid med att få struktur från det 
jag skulle vilja göra. 
Marknadsföra företag. Jag har 
också varit tvungen att vara 
väldigt mycket här för att ta 
hand om pensionsavgångar och 
för att få verksamheten att flyta 
ordentligt.  

Offentligt stöd att få ordning och 
struktur på företaget. Entreprenören 
menar dock att detta har tagit tid 
från det som han ser som sin 
huvudsakliga syssla. Som är att 
sälja.  

Organisering, planering 
Offentligt stöd, Tid 
 
PA: Ser offentlig 
organisation som viktig 
resurs för att hantera 
ordning. Antyder en 
ambition till förbättring 
(god EF) men även att den 
adminstrativa funktion 
varit briställig, vilket 
indikerar svag MF. 
Tidsbrist indikerar att det 
enterprenöriella 
svängrummet begränsats 
till förmål för 
managementrollen.  

Viktigaste 
tillväxtfaktorn 

 Den enskilt viktigaste faktorn är 
att de relationer som jag börjat 
bygga upp ska börja ge effekt. 
Det krävs dessutom att 
produktionen blir stabilare så 
att jag kan fokusera på 
införsäljning av nya kunder. Jag 
vill också anställa en 
kombinerad säljare som 
dessutom är CAD-konstruktör 
med projektledarerfarenhet.  

De faktorer som av entreprenören 
uttalas som viktigast återspeglar det 
som sagts tidigare i berättelsen. En 
stabilisering av produktionen som 
möjliggör att entreprenören kan 
fokusera på att sälja. Till detta ser 
Entreprenören lösningen att anställa 
en medarbetare med kombinerad 
kompetens.  

Kundrelation, 
Produktion,  
Säljfokus, 
Nyanställning 
[Kombikompetens] 
 
PA: Saknar interna 
personellresurser vilket 
begränsar MF. Antyder 
dennes relations-byggande 
som viktig faktor vilket 
indikerar förväntningar på 
dennes kompetens att 
bygga förtroenden.  
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Alternativ 
tillväxtförklaring 

Vi har kört ett Mål 3 
projekt där vi fick pengar 
förra sommaren, vi har 
satsat lite grann på 
vidareutbildning av 
personalen som kostade 
30 000 kr, men det kostade 
ju nästan lika mycket att 
stänga fabriken, men 
bidraget var positivt på så 
sätt… 

 Entreprenören tolkar bidraget som 
positivt. Emellertid framhåller han 
inte hur betydelsefull själva 
vidareutbildningen av personalen 
var och vilken effekt denna fick på 
tillväxten. En tolkning som jag gör 
är att vidareutbildning i själva 
verket är en personalfrämjande 
insats från entreprenörens sida och 
att den inte självklart skulle ha 
genomförts utan bidraget från Mål 
3.  

Offentligt stöd, 
Kompetensutveckling 
 
PA: Ser offentliga medel 
som en viktig resurs. Dock 
med viss tvekan.  

 

[Ang relationen till 
regional offentlig 
företagsfrämjare] De var 
faktiskt förbi om något helt 
annat, vi skulle nog prata 
om Lean produktion, sen 
kom vi in på 
produktutveckling, och jag 
visade den här produkten 
[anger en speciell detalj] 
och de sa att det hade 
massa pengar till 
produktutveckling, -”åh 
vad bra sa jag… ha ha… 

 Entreprenören berättar att han 
erhållit produktutvecklingsbidrag 
från den regionala offentliga 
företagsfrämjaren. Ett bidrag som 
upptäcktes av en slump då 
företagsfrämjaren var på besök av 
en helt annan anledning. En 
reflektion är att en befintlig relation 
till offentliga företagsfrämjare kan 
gynna entreprenörers verksamhet. 
En annan reflektion är att ett 
ifrågasättande av urvalskriterierna 
av bidraget kan göras. Har alla 
företagare samma möjligheter att ta 
del av det offentliga stödet eller 
enbart dem med redan bra 
relationer? 
 

Offentligt stöd,  
Slump, 
Offentliga relationer 
Urvalskriterier? 
 
PA: Entreprenören såg att 
en möjlighet (mellanrum) 
yttrade sig i mötet med den 
offentliga aktören vilket 
ledde till finansiellt stöd 
från den offentliga aktören. 
Antyder både god EF, men 
även god MF.   

 

 [Ang klustret Robotdalens 
betydelse] Det är fortfarande 
under utveckling. En av mina 
maskiner har vi robotiserat och 
vi har tittat lite grann på att 
robotisera alla. Men jag har för 
låg beläggning för att det ska 
löna sig och då är det bättre att 
jag har någon som manuellt 
plockar med de här detaljerna. 
Jag har inte så långa serier 
vilket innebär att det blir väldigt 
många serier och därför väldigt 
många omställningar om detta 
ska gå via roboten.  

Det framgår inte klart hur 
beläggning ser ut på den befintliga 
roboten. Min tolkning av 
entreprenörens berättelse är att även 
den befintliga inte erhåller 
tillräcklig beläggning. [Under 
utveckling, - Jag har inte så långa 
serier, indikerar det] 

Långa, - kort serier, 
Offentligt stöd 
 
PA: Indikerar att stödet 
från klustret inte har 
renderat i en framgång och 
att klustret inte kan ses som 
en betydelsfull resurs enligt 
Penrose sätt att se.  

Relation till 
offentliga 
aktörer 

Grundat på 
entreprenörens egna 

erfarenheter 

Utan erfarenhetsbaserad 
grund(attityd) 

Induktiv tolkning Kategorisering 

 

Jag tycker att de [åsyftar 
kommunen] skärpt sig och 
snyggat till rätt så mycket, 
näringslivsenheten har 
fokus på företagen, både 
nya och befintliga och 
inser att det är viktigt med 
en levande stad, långsiktig 
tillväxt och sysselsättning. 
Det går snabbt när man 
behöver bygglov och man 
får hjälp med miljöfrågor 
av kommunen. Det satsas 
ju en del också på 
utbildning och 
infrastruktur. Och det är ju 
regionala frågor.  

 Entreprenören är tillfreds med vad 
offentliga aktörer på regional och 
kommunal nivå bidrar med. Det 
offentliga roll verkar vara att se till 
att samhällsfunktionerna fungerar.  
Entreprenören menar att delar av 
samhällsfunktionerna blivit 
snabbare och mer serviceinriktade 
på den ort som hans verksamhet 
befinner sig på. Tolkning är att 
entreprenören självt vet vart han ska 
vända sig när han behöver assistans. 

Infrastruktur, 
Serviceinriktad 
Självständig 

 

Den regionala och 
kommunala nivån har dock 
mindre betydelse för min 
verksamhet jämfört med 
beslut på den nationella 
nivån. Det saknas 
trygghetsregler för 
företagare…, Vi har Las 
som är en väldigt stor 
minuspost och en av 
anledningarna till att jag 
inte anställt fullt ut, det är 
mycket skatteregler, 
arbetsregler och över 
huvud taget lagar och 
förordningar som lägger 
ett väldigt tryck på 
företaget.  

 Entreprenören menar att hans 
verksamhet påverkas i högre 
utsträckning av nationella beslut 
snarare än kommunala och 
regionala. Entreprenören efterfrågar 
en större förståelse från nationella 
beslutsfattare.  

Systemfel 
[nationell], 
Förståelse 
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6.3 Induktiv kategorisering och tolkning

berättelser 

Entreprenörernas berättelser indikerar
externa orsaksförklaringar. I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av dessa orsaksförklaringar via 
denna studies kategoriseringar. 
effekt på tillväxten. I denna sammanfattande del 
orsaksförklaring av tillväxt eller stå i 
exempelvis vara ett företags planeringstrategi
berättelser. En extern orsaksförklaring är 
nätverksamarbete som renderar i
inte ställning till om orsaksförklaring
hänsyn till. Utifrån entreprenörernas berättelser; vad kännetecknar en intern orsaksförklaring?

6.3.1 Intern induktiv orsaksförklaring
Till de interna orsaksförklaringarna av 
inom ramen för det egna företaget, d
själva kan utföra eller som är unika och relaterade till entreprenören
visar därmed att interna orsaksförklaringar kan delas upp
Personrelaterade faktorer. En företags
bedriva affärsverksamhet återspeglas. Företags
samtidigt som benämningen vidrör taktiska detaljer på lägre nivå. 
beröra den administrativa kontrollenheten inom en företagsorganisation
form av förmåga införs i syfte att peka på 
angivna orsaksförklaringarna av tillväxt. 
personrelaterad faktorer, härrörs 
både som psykologiska och fysiska hinder och möjligheter för att ge förutsättningar till tillväxt. En 
samlad kategoriseringen av de interna tillväxtfaktorerna görs i 
sammanfattning av entreprenörerna
 
Figur 19: Sammanfattande kategorisering av interna tillväxtorsaker
 

                                                      
86 Delvis finns nätverk med både i interna och externa tillväxtorsaker. Vid de interna nämns dessa som relationer 
och avser entreprenörens förmåga att knyta kontakter. Medan vid de
till faktiska nätverk utanför entreprenörens interna organisation.

Företagsförmågor

Ersättningsstrategi, medarbetarerelation, marknadsaktivitet, ägarspridning, produktutbud, 

kompetensnivå, betalningsförmåga,  planering, effektivitet, trygghet, felinvestering, organisering, 

personliga relationer, produktutbud, bra ekonomi, beredskap, risker, kundrelation, service, måldefiniering, 

säljfokus, nyanställning, tillit till samhällsaktörer, kombikompetent personal

Personrelaterade faktorer

Disciplin,  erfarenhet, handlingskraft, familjen, sjukdom, motivation, självinsikt, mångsidighet/splittrad 

kompetens, naivitet, uppoffrande, självförstroende, lärandeförmåga, utthållighet/tålamod
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indikerar att tillväxten består av två orsaksförklaringar; i
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av dessa orsaksförklaringar via 

denna studies kategoriseringar. Kategoriseringarna upplevs antingen ha en positiv eller en negativ 
på tillväxten. I denna sammanfattande del kan därför samtliga kategorier vara en 

tillväxt eller stå i motsatsförhållande av tillväxt. En intern orsaksförklaring 
planeringstrategi, vilket kan rendera i olika utfall sett till entreprenörernas 

En extern orsaksförklaring är exempelvis entreprenörers bilder och erfarenheter av 
i olika ekonomiskt utfall86. Kategoriernas till synes neutral

inte ställning till om orsaksförklaringarna leder till tillväxt, enbart att de är viktiga
Utifrån entreprenörernas berättelser; vad kännetecknar en intern orsaksförklaring?

orsaksförklaring 
förklaringarna av entreprenörernas upplevelser tolkas kategorier

inom ramen för det egna företaget, det vill säga en orsaksförklaring som entreprenören och företaget 
eller som är unika och relaterade till entreprenören själv. Entreprenörernas berättelser 

att interna orsaksförklaringar kan delas upp i ytterligare två delar. Företags
En företagsförmåga behandlar hur pass väl entreprenörens förmåga att 

mhet återspeglas. Företagsförmåga, i detta fall, tangerar både strategiska beslut 
vidrör taktiska detaljer på lägre nivå. Företagsförmåga

den administrativa kontrollenheten inom en företagsorganisation. Kompetensbegreppet
i syfte att peka på vad entreprenören bör kunna hantera genom de upplevda 

angivna orsaksförklaringarna av tillväxt. Till den andra delen av intern orsaksförklaring
 kategorier som är kopplat till entreprenören som individ och kan ses 

psykologiska och fysiska hinder och möjligheter för att ge förutsättningar till tillväxt. En 
ategoriseringen av de interna tillväxtfaktorerna görs i figuren nedan, vilket kan ses 

sammanfattning av entreprenörernas berättelser i avsnittet ovan. 

Sammanfattande kategorisering av interna tillväxtorsaker 

              
Delvis finns nätverk med både i interna och externa tillväxtorsaker. Vid de interna nämns dessa som relationer 

och avser entreprenörens förmåga att knyta kontakter. Medan vid de externa tillväxtorsakerna avser tillgången 
till faktiska nätverk utanför entreprenörens interna organisation. 

Företagsförmågor

Ersättningsstrategi, medarbetarerelation, marknadsaktivitet, ägarspridning, produktutbud, 

kompetensnivå, betalningsförmåga,  planering, effektivitet, trygghet, felinvestering, organisering, 

personliga relationer, produktutbud, bra ekonomi, beredskap, risker, kundrelation, service, måldefiniering, 

säljfokus, nyanställning, tillit till samhällsaktörer, kombikompetent personal

Personrelaterade faktorer

Disciplin,  erfarenhet, handlingskraft, familjen, sjukdom, motivation, självinsikt, mångsidighet/splittrad 

kompetens, naivitet, uppoffrande, självförstroende, lärandeförmåga, utthållighet/tålamod

av entreprenörers 

består av två orsaksförklaringar; interna och 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av dessa orsaksförklaringar via 
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leder till tillväxt, enbart att de är viktiga faktorer att ta 
Utifrån entreprenörernas berättelser; vad kännetecknar en intern orsaksförklaring? 
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Entreprenörernas berättelser 
Företagsförmåga och 

behandlar hur pass väl entreprenörens förmåga att 
tangerar både strategiska beslut 
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6.3.2 Extern induktiv orsaksförklaring
Till externa orsaksförklaringar läggs kategorier där 
utanför entreprenörernas egen kontroll. 
sätta spår på ett företags utveckling och verksamhet vilket kan rendera i en negativ tillväxt.
kan ett företag oftast flytta på sig för att komma åt en större marknad 
geografisk läge eller aktivt ta del av externa stödsystem (mento
perspektivet kan externa tillväxtorsake
orsaksförklaringar kan dels ses som 
orsaksförklaring som ligger utanför företagets normala funktioner
Penrose (1995) skulle definiera
påverkbarhet. 
 
Figur 20:Sammanfattande kategorisering av externa tillväxtorsaker
 

 
Figuren och uppdelningen kan 
orsaksförklaringar, då tiden kan ses
om man med bättre planering (intern orsaksförklaring
organisering och därmed påverka den tid som är tillgänglig
orsaksförklaringen i detta avseende
 
Resultatet av entreprenörernas berättelser är 
internt, men även externt perspektiv. 
resultat i det empiriska materialet som även får bäring i kommande diskussionskapitel. Exempelvis 
visar entreprenörerna likheter i vissa hänsseenden, men även stora skillnader dem emellan. Att 
företagspopulationen till synes uppvisar hög grad av heterogenitet är också känt
forskare och kan förklaras med att företagen har olika affärsidéer (eller avsaknad av idéer), har olika 
beteenden (personrelaterade faktorer) och i övrigt
2000; Davidsson, 2008). 
 
Vid urvalet av företag från klusterkontexten fanns också det en impli
medverkan kluster uppfattades bidra till tillväxt eller inte. Svaren som gavs tenderade 
regionala klustren hade kommit olika långt, dels att entreprenörerna uppfattade att klustren inte var 
tillräckligt affärsmässiga, utan snarare var till för att lyfta fram branschen som helhet dvs. ett
medvetandegörande av till exempel designföretagens roll för andra företags utveckling och tillväxt. 
Vissa företag som önskade ett mer affärsmässigt innehåll var tvungna att

Konjunktur, tillfälle/slump, tid, konkurrensförklaring

Långa/korta serier, mentorer, konsultstöd, rådgivning, extern finansiering (offentlig eller privat) nätverk, 

branschstöd, referensgivande/tagande, uppköp, samhället som kund, geografiskt läge, närhet till kunder 

och leverantörer, överbelastning
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orsaksförklaring 
läggs kategorier där entreprenörer upplever att orsakerna 

egen kontroll. Exempelvis är det till viss del självskrivet att konjunkturen kan 
sätta spår på ett företags utveckling och verksamhet vilket kan rendera i en negativ tillväxt.
kan ett företag oftast flytta på sig för att komma åt en större marknad genom att söka sig till ett bättre 

eller aktivt ta del av externa stödsystem (mentorer, konsulter, nätverk etc.). U
perspektivet kan externa tillväxtorsaker delvis ses som påverkbara. Definitionen av externa 

ses som antingen påverkbara eller inte påverkbara, dels 
som ligger utanför företagets normala funktioner och interna resurser som t.ex. 

le definierat det. I figuren nedan görs ett försök att kategorisera dem enligt 

Sammanfattande kategorisering av externa tillväxtorsaker 

kan ifrågasättas. Till exempel är ”tid” ställd som en icke påverk
kan ses som en lagbunden orsaksförklaring. Emellertid kan det diskuteras 

(intern orsaksförklaring; företagsförmåga) kan skapa en effektivare 
påverka den tid som är tillgänglig. Emellertid väljs den första lagbundna 

i detta avseende. 

Resultatet av entreprenörernas berättelser är att det går att kategorisera upplevda tillväxtorsaker i ett 
internt, men även externt perspektiv. Utöver denna upptäckt är det även intressant att peka på
resultat i det empiriska materialet som även får bäring i kommande diskussionskapitel. Exempelvis 
visar entreprenörerna likheter i vissa hänsseenden, men även stora skillnader dem emellan. Att 
företagspopulationen till synes uppvisar hög grad av heterogenitet är också känt 

och kan förklaras med att företagen har olika affärsidéer (eller avsaknad av idéer), har olika 
beteenden (personrelaterade faktorer) och i övrigt verkar inom olika kontexter (Cooper, 1993; Curran,  

Vid urvalet av företag från klusterkontexten fanns också det en implicit tanke om att få en inblick om 
medverkan kluster uppfattades bidra till tillväxt eller inte. Svaren som gavs tenderade 
regionala klustren hade kommit olika långt, dels att entreprenörerna uppfattade att klustren inte var 

färsmässiga, utan snarare var till för att lyfta fram branschen som helhet dvs. ett
medvetandegörande av till exempel designföretagens roll för andra företags utveckling och tillväxt. 
Vissa företag som önskade ett mer affärsmässigt innehåll var tvungna att skapa egna alternativa 

Icke påverkbara

Konjunktur, tillfälle/slump, tid, konkurrensförklaring

Påverkbara

Långa/korta serier, mentorer, konsultstöd, rådgivning, extern finansiering (offentlig eller privat) nätverk, 

branschstöd, referensgivande/tagande, uppköp, samhället som kund, geografiskt läge, närhet till kunder 

och leverantörer, överbelastning

upplever att orsakerna delvis ligger 
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resultat i det empiriska materialet som även får bäring i kommande diskussionskapitel. Exempelvis 
visar entreprenörerna likheter i vissa hänsseenden, men även stora skillnader dem emellan. Att 

 och utryckt av andra 
och kan förklaras med att företagen har olika affärsidéer (eller avsaknad av idéer), har olika 

(Cooper, 1993; Curran,  

cit tanke om att få en inblick om 
medverkan kluster uppfattades bidra till tillväxt eller inte. Svaren som gavs tenderade dels visa att de 
regionala klustren hade kommit olika långt, dels att entreprenörerna uppfattade att klustren inte var 

färsmässiga, utan snarare var till för att lyfta fram branschen som helhet dvs. ett 
medvetandegörande av till exempel designföretagens roll för andra företags utveckling och tillväxt. 
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sociala nätverk för att genom dessa skapa affärsmässiga fördelar. Det finns en tendens som pekar på 
att de mindre företagen visar en ovilja (rädsla) eller oförmåga till att sälja och att företagen dessutom 
tenderar att ta för lite i betalt av sina kunder. 
 
Flertalet av entreprenörerna har relationer till offentliga näringslivsfrämjande organisationer. Detta 
kan i och för sig förklaras med att urvalet av företag grundar sig i att de är med i offentligt initierade 
regionala kluster och att de därför är bekväma med att bygga relationer med offentliga 
näringslivsfrämjande organisationer. Relationerna har då i huvudsak tenderat att befinna sig på lokal 
nivå. Efter teorikapitlet och två empiriska kapitel utvecklas modellen ytterligare. Modellen kan nu ses 
som underlag för diskussion i avslutande kapitel. 
 
Tabell 31: (C) Modell för att belysa och besvara forskningsfrågan 
 

Utgångspunkt Vad är tillväxt? Vad orsakar tillväxt? 

Bilder av tillväxt och 
strategier för att nå 
tillväxt 
Empiriinsamling 

Utgångspunkt i det regionala 
tillväxtprogrammet samt 
erfarenheter från en regional 
tillväxtprocess 

Lönesummautveckling 
Produktivitetsutveckling 
Sysselsättningsutveckling 
Ökat förädlingsvärde 

Insatser för att stärka: 
Entreprenörskap 
Innovationssystem & Kluster 
(samverkansstrategier) 
Arbetskraftförsörjning & Regionförstoring 

Bilder av tillväxt och 
dess förklaringar 
Empiriinsamling 

Mikro- och småföretagar 
intervjuer 
 
 

Omsättning 
Vinstmarginal 
Kreativ jobb 
Personlig utveckling 

Interna orsaksförklaringar) (personrelaterade 
faktorer samt företagsförmåga) och externa 
orsaksförklaringar (konjunktur, nätverk, 
coachning).  

Teorier om regional 
tillväxt 
Teoretisk referensram 
Den regionala 
Analysmodellen 

Neoklassik, Keyniansk samt 
neoösterrikisk 
Olika samverkansteorier 

 
Regionalt monetärt överskott 

Interna samt externa regionala strategier (Pike 
m.fl., 2008) 
strategier 
 
Samverkansstrategier 

Teorier om 
företagstillväxt  
Teoretisk referensram 
Den penroseiska 
Analysmodellen 

Penrose i huvudsak, Davidsson & 
Wiklund 
 

Storleksökning, men även processen 
som följer på storleksökningen 

Managementförmåga & 
Entreprenörskapsförmåga.  
De olika förmågornas hantering av resurser  

 
Diskussionskapitlet som följer är uppdelad dels i ett induktivt diskussionskapitel, dels ett kapitel vilket 
kopplar ihop studiens induktiva resultat med teoriska antaganden. I klarspråk ställs tillväxtbilderna, i 
det inledande diskussionskapitlet, upp sida vid sida för att tydliggöra likheter och skillnader enligt 
studiens överordnande syfte. I kapitlet som följer på det induktiva diskussionskapitlet filtreras det 
induktiva resultatet genom en regional analysmodell samt en penroseisk analysmodell. Den 
penroseiska analysmodellen används även till att diskutera RTP som möjlig resurs gentemot 
entreprenörer från en småföretagarkontext. Avslutningvis förs även ett resonemang om näringslivets 
samverkansmöjligheter med offentliga regionala näringslivsaktörer på grundval av entreprenörers 
attityder och erfarenheter. 
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7 Tillväxtens bilder, förklaringar och induktiva slutsatser 
Vad är tillväxt? Hur skapas egentligen tillväxt? Vilken bilder av tillväxt ges utifrån en regional kontext 
och utifrån en småföretagarkontext Vad kännetecknar de förutsättningar och villkor för att tillväxt ska 
uppnås utifrån de olika kontexterna? I följande kapitel förs en diskussion kring de olika bilderna som 
ges genom att inledningvis kondensera respektive empirikapitels huvudpoänger innan en syntetisering 
och jämförelse av bilderna diskuteras. Detta kapitlet avser inte att leverera teoretiska bidrag utan teori 
tillkommer i det efterföljande kapitlet. Med andra ord kan den induktiva ansats som denna studie 
bygger på fortsätta i avslutningskapitlet, med delvis egna tolkningar av dels det regionala 
tillväxtprogrammet, dels småföretagarkontexten. 
 

7.1 Det regionala bilden av tillväxt 
Den regionala bilden av tillväxt (utifrån ett regionalt tillväxtprogram) tenderar att ta ett helhetsgrepp 
på tillväxt i och med att tillväxten även ska inrymma hållbarhetsdimensionerna87; ekologisk, social 
samt ekonomisk hållbarhet. Programmet tenderar dock att fokusera på ekonomisk tillväxt som leder 
till en ökad lönesummautveckling, produktivitetsutveckling, sysselsättningsutveckling, dels ett 
förbättrat förädlingsvärde (bland regionens företag). Sett till vad tillväxten ska åstadkomma kan 
regional tillväxt ses som uppsatta regionala målsättningar. Regionala tillväxtmål indikerar att det är via 
dessa faktorer som regional tillväxt uppstår, alltså; 
 

• ju högre inkomster vi får, desto högre regional tillväxt!  
Lön och inkomst är ett tecken på tillväxt. (Lönesummautveckling och produktivitetsutveckling) 
• ju fler sysselsatta i länet, desto högre regional tillväxt!  
Sysselsättningutveckling är ett tecken på tillväxt. (Sysselsättningsutveckling) 
• ju högre värde vi skapar i produkter och tjänster (i företag), desto högre regional tillväxt!  
Värdetillskottet i företag är ett tecken på tillväxt. (Förädlingsvärde) 
• ju mer innovationsledd utvecklingsarbete som sker (i företag), desto högre regional tillväxt! 
Innovation och utveckling är ett tecken på tillväxt (Förädlingvärde) 

  
Målen går att diskutera och dela in på olika sätt. Sett till hur målen mäts görs följande kategorisering 
av uppsatta regionala mål. 
 
Tabell 32: Målgrupper för regionala tillväxtmål 

Målgrupp Regionala mål 

Offentlig nivå Lönesummautveckling 
Produktivitetsutveckling 
Sysselsättningsutveckling 

Företagsnivå Förädlingsvärde 
(Innovationslett utvecklingsarbete) 

 
I tabellen kategoriseras lönesummautveckling, produktivitetsutveckling samt sysselsättningsutveckling 
som mål för att tillfredställa en offentlig målgrupp. Både lönesummautvecklingen samt 
produktivitetsutvecklingen behandlar regionala arbetstagares löneutveckling för att klargöra om 

                                                      
87 I RTP Sörmland är det emellertid mest tydligt att hållbar tillväxt sker när organisationer i huvudsak redan har 
hållbara inslag i sin verksamhet (se t.ex. empirikapitel 5 samt bilaga v). 
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regonal tillväxt har uppnåtts. Eftersom löneutvecklingen blir central i båda målsättningarna antas att 
målen indirekt lägger grunden för framtida skatter som dessa löneökningar genererar. Skattebasen 
ökar i takt med förbättrade löner och därmed även det offentligas handlingsutrymme att fördela det 
tänkbara överskottet. Utifrån det perspektivet är dessa två regionala tillväxtmål ämnade till en offentlig 
fördelningspolitisk nivå. Det handlar om att bidra till att fylla det offentliga kapitalbehovet. 
Sysselsättningsmålet antas ha samma grund. Ju fler som arbetar, desto större skattebas som genererar 
medel för att täcka det offentliga behovet av finansiering. Ur ett företagsperspektiv kan antagandet 
göras att det inte är självklart att anställa fler arbetstagare om behov inte finns. 
”Sysselsättningsutvecklingen” kan dessutom ses som det regionala mål som tangerar 
hållbarhetsdimensionens sociala mål med minskad arbetslöshet bland regionens medborgare till följd. 
Fokus inom den sociala dimensionen av hållbarhet fokuserar dock på invandrares, ungdomars, 
funktionshindrades samt kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden, vilket kan ses som att 
vissa grupper prioriteras framför andra. 
 
De tre regionala målens målgrupper kan i och för sig diskuteras. Målen kan ses som något som enbart 
en företagsnivå kan åstadkomma och därmed kan även målen riktas mot den nivån. Sett ur det 
perspektivet kan alla regionala mål som ställs upp ha ett fokus mot att tillfredställa en företagsnivå. I 
ett företagsperspektiv kanske det snarare handlar om att hålla nere kostnaderna och därtill öka sina 
marginaler och maximera sin vinst, vilket gör att det här uppstår en tydlig inkongruens enbart vid en 
initial blick på de regionala målen. Tydligare blir företagsnivån som målgrupp för regionala 
tillväxtprogrammets mål om förbättrat förädlingsvärde och ett kontinuerligt innovativt 
utvecklingsarbete. Här antar den regionala nivån att det är bland befintliga samt potentiella företag 
som utvecklingen ska ske för att skapa nya produkter med högt förädlings-, och innovationsvärde och 
därtill goda vinstmarginaler. Hur mätning av förädlingsvärdet och innovationslett arbete i praktiken 
går till var vid RTP:s skapelse inte helt tydligt. Däremot utvecklades under programperioden ett index 
för att försöka fånga denna utveckling över tid. Mälardalens Innovation Index skapades, vilket innebar 
mätningar för att fånga arbetstagares; talang, företagens teknikutveckling, öppenheten på 
arbetsmarknaden (avseende kvinnors talang samt sysselsatta invandrare), entreprenörskap och 
nyföretagande (antalet nyföretagare, överlevnadsgrad, antal gassellföretag samt ungdomars attityder 
till entreprenörskap), samt klusterdynamiken (antalet sysselsatta och företagens engagemang). Om 
innovationsledd utveckling samt ökning av förädlingsvärdet riktar sig mot målgruppen ”företagsnivå” 
kan däremot Mälardalen Innovation Index målgrupp vara den offentliga nivåns sätt att följa upp 
utvecklingen av dessa två regionala mål. Inom RTP framgår det även att det inte räcker att höja dessa 
olika måttstockar inom regionen. Det handlar om att dessutom överträffa andra regioners motsvarande 
tillväxt. Tillväxtmåttet i sig kan då tolkas vara en tävling mellan olika regioner. 
 
De regionala målen kan även ses som både resultat och strategier. Sett till att huvudelen av målen 
egentligen behandlar tillväxt ur ett monetärt perspektiv; lönesummautveckling samt 
produktivitetsutveckling mäts ex. utifrån arbetstagares löner, förädlingsvärde indikerar större 
marginaler utifrån den insats som (företag) lägger ned, tolkar och definieras därför regional tillväxt 
som ett i huvudsak monetärt mål. I detta perspektiv kan sysselsättningmål samt innovationslett hållbart 
utvecklingsarbete ses som strategier för att erhålla de regionala, i huvudsak, monetära, tillväxtmålen. 
Emellertid är de regionala målen uppsatta som just mål och inte regionala strategier. 
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7.1.1 Bilden som ges av tillväxt och dess orsaksförklaring 
Insatsområdenas bredd är till synes ett svar på den ändock breda regionala målformuleringen som 
görs. Fokus mot jobbskapande, regionförstoring, entreprenörskap samt innovationssystem och kluster 
kan sägas ringa in strategierna ur ett övergripande perspektiv. En tanke är att målen som respektive 
insatsområde ska uppfylla även kan ses som mått på tillväxt. Tillväxt kan då även vara mer utav 
mikrobetonade mål och måttstockar. Målen som insatsområdet entreprenörskap hade inledningsvis 
var; fler exporterande företag, fler företag startade av kvinnor, ökade resurser för uppsökande 
verksamhet mot företag, förmå fler företag att arbeta med sitt varumärkesbyggande, fler 
tjänsteföretag, bredband till samtliga företag. Målen kan ses som mikro i det avseende att dessa mål 
anses stärka entreprenörskapet, vilket i sin tur avser öka den regionala tillväxten. Utvecklingen av 
insatsområdenas innehåll skedde under programperioden varför bilden av hur tillväxt har skapas 
förändrats över tiden. I kommande avsnitt följer induktiva tolkningar vilka beskriver olika 
insatsområden och hur dessa skapar tillväxt.  
 

7.1.1.1 Entreprenörskap 
I den regionala kontexten finns antaganden om att det finns en mängd olika idéer som inte träffar 
marknaden. Strategin går därför ut på att skapa en innovationsmotor där idéer och entreprenörer 
slussas in för att få stöd i sina pågående processer. Projekten SIM, Idélots, 72 timmar – från idé till 
marknad, IFS, Inventor focus, KEC, MPS, SKA och Ung Företagsamhet kan sägas vara en del av 
denna strategi. Denna delstrategi riktar in sig mer på potentiella entreprenörer än befintliga 
entreprenörer och företag. En annan del i strategin berör befintliga företag och där regionen har 
ambitionen att skapa effektivare företag och stödja företagens egna produktutvecklingsprocesser. För 
att strategierna ska kunna genomföras uttrycks vikten av bland annat samverkan mellan olika typer av 
näringslivsaktörer, en så kallad aktörssamverkan. En viktig del i strategin är kunskapsutveckling kring 
ovanstående strategier. Bland kunskapsutvecklingsprojekten återfinns till exempel forskningsprojektet 
”Interaktiv kunskapsutveckling” som denna avhandling är en del av, men också ”Arenor för 
entreprenörskap” och ”Kompetensutveckling [mellan] näringslivschefer”.  
 
 
Målen för entreprenörskap förändrades under RTP - 

processens resa (2006/2007) mot ett totalkoncept 

som mer tog fasta på entreprenörskapets olika 

faser88. Inledningsvis handlade det till exempel om 

att bidra till att skapa positiva attityder kring 

företagande och entreprenörskap, vilket bilden till 

höger hämtat från Teknikbyn i Västmanlands Län får 

representera.  

 
Figur 21: Attitydfrämjande aktivitet för att 
uppnå tillväxt genom fler entreprenörer 

 
 

                                                      
88 Med olika faser avses attityder till företagande, bidra till stöd i idéfasen, startmiljön, samt de tre första 
inledande åren i företagandet. Till stor del strategier för att fånga potentiella entreprenörer och bidra till fler 
entreprenörer i regionen. Det tydliggjordes även att insatser gentemot befintliga företag skulle bidra till 
förbättrad effektivtet samt stöd i produktutvecklingsprocessen till den målgruppen. 
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I Sörmland bidrog oftast ALMI i kraft av sin storlek med denna typ av marknadsföring av företagande, 
vilket även andra näringslivsaktörer gjorde då de hade detta som del i sina ordinarie uppdrag. 
 
Tolkning; 

Tillväxt skapas genom fler företag och entreprenörer. Fler företag skapas av 
attitydfrämjande insatser. Tillväxt skapas med stöd i företags initiala faser. Befintliga 
företags effektivitet och produktutvecklingsarbete behöver stärkas genom regionala 
insatser för att nå tillväxt. 

 

7.1.1.2 Innovationssystem och kluster 
Tillväxt kan vara samarbete. De regionala målen eftersträvar väl fungerande företagskluster, gärna 
gränsöverskridande, vilka i sin tur ska bidra till tillväxt. Till skillnad från uppdateringen av 
insatsområdet entreprenörskap som tydliggjorde fokus på innehållet uppdaterades Innovationssystem 
och kluster till att tydliggöra vilken roll som de själva, de regionala offentliga näringslivsaktörerna, 
skulle göra för att vårda och tydligöra klusterprocesserna gentemot de företag och klustermotorer som 
fanns i regionen. Här lyftes även kunskapsutvecklingen fram, dels för att stötta klustren mot en ökad 
fokusering för att nå internationell konkurrenskraft, dels för att nå kunskap genom att mäta klustrens 
framsteg, dels för att bidra till erfarenheter riktat mot offentliga regionala aktörer. Tillväxtprogrammet 
kan ses som om det vänder sig bort från företagsnivån och istället fokusera på de offentliga aktörernas 
egna roller med att bidra till stöd för att uppnå väl fungerande samarbetsklimat i klustren. Det finns 
också en känsla av omhändertagande i och med att essentiella begrepp som vårda mer handlar om att 
ta hand om en patient eller ett spädbarn. Trots att tillväxtprogrammet självt lyfter fram vikten av att det 
inte går att skapa samarbetskonstellationer av typ kluster vill regionala offentliga aktörer ändå vara 
med och utöva inflytande på dess innehåll. Detta i sig, skapar en paradox bland den offentliga nivåns 
aktörer. Inom ramen för insatsområdet ”innovationssystem och kluster” bidrog offentliga 
näringslivsaktörer även till att iscensätta samlingsplatsen ”initiativ framtid”89, där företagare bjöds in 
för att dels träffa kollegor, dels till att få kännedom av olika näringslivsorganisationer.  
 
Tolkning; 

Tillväxt skapas i klusternätverk där medverkande företag bygger upp kunskap som 
leder till internationell konkurrenskraft. Detta i nära samverkan med offentliga 
regionala aktörer som bidrar med kunskap om hur klusterprocesser kan utvecklas. 
Tillväxt skapas också när offentliga regionala aktörer samverkar. 

 

7.1.1.3 Arbetskraftförsörjning och Regionförstoring 
Andra sätt att se på tillväxt är att snegla på insats- och strategiområden som till viss del ligger utanför 
de mera näringslivsinriktade; Arbetskraftförsörjning & Regionförstoring. Arbetskraftförsörjningens tre 
huvudmål har varit att; Utveckla individers växande på arbetsplatserna, Öka mångfalden i arbetslivet 
samt Stimulera lusten att lära. Till synes sätts individen i fokus och dess möjligheter till att 
kompetensutvecklas inom ramen på deras egen arbetsplats, men också att över huvud taget gå vidare 
med sina studier till en högre nivå. I uppdateringen som skedde (2006-2007) var även individen i 
fokus, dock tydliggjordes även företagens roll och konkurrenskraft som viktig genom att lyfta fram att 
kompetensnivån i företag kunde utvecklas genom utbildning, men också genom nätverkande med 

                                                      
89 Du kan läsa mer om ”Initiativ framtid” i avsnittet ”RTP – En arena för entreprenören?”. Den visar delvis en 
reflekterande bild över ”Initiativ framtids” egentliga innehåll enligt författarens tolkning. 
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andra företag. Här sammanfaller delvis två regionala strategier med varandra där företagsrelationernas 
betydelse lyfts fram som viktiga inslag för att nå kompetens. Emellertid fokuserar 
arbetskraftförsörjningen på det enskilda företagets kompetens, medan det inom klusterstrategin lyfter 
fram en mer kollektiv konkurrenskraft som den sammantagna kompetensen bidrar till. Inom 
insatsområdet tas ett stort ansvar att ombesörja den sociala inriktningen på hållbar tillväxt genom att 
arbeta för en jämställd arbetsmarknad avseende kön, invandrare samt funktionshindrades möjlighet att 
nå arbetsmarknaden. Inom strategin Stimulera lusten att lära upplevs till viss del att attitydfrämjande 
insatser bör ske inom en regional kontext. Emellertid är det inte tydligt vad för insatser som görs för 
att påverka inriktningen mot lärande i den text som formades under regionala tillväxtprogrammets 
process. 
 
Tolkning; 

Tillväxt skapas genom en heterogen arbetskraft där individer och företag kontinuerligt 
utvecklas. Nätverkande mellan företag och reguljär individuell utbildning är delar av 
en regional strategi vilken föregås av attitydfrämjande regionala insatser. 

 
Regionförstoringens mål för att uppnå tillväxt hade ursprungligen fyra huvudmål satts som väsentliga. 
Effektiva kommuner, Varumärkesbyggande, Underlätta rörlighet samt ett Ökat bostadsbyggande. De 
två första försvann ur RTP:s handlingsplan eftersom de ansågs hanteras lokalt i respektive kommun. 
Innehållet i det första målet handlade om att skapa effektivitet inom den kommunala verksamheten i 
relation till nationella myndigheter. Det andra målet syftade till att marknadsföra den egna orten 
genom att göra platsen till en attraktiv plats att bo och verka på. De två områdena som fortfarande 
redovisades i det regionala tillväxtprogrammet beskriver att möjligheten att ta sig till orter med 
arbetstillfällen, det vill säga att närheten till en stor arbetsmarknad är central för regionens tillväxt. 
Samtidigt ses bristen av bostäder som ett hinder för tillväxten. En tolkning är att för att bli en attraktiv 
region måste det finnas bostäder för att ta hand om individer eller företag som väljer att flytta till 
regionen.  
 
I och med vikten av rörlighet handlar strategier om att stödja effektiva infrastruktursatsningar både 
avseende transport, men även IT. Återkommande är att detta ska ske via samarbete (se t.ex. 
samordning mellan sektorsområden, informationsutbyte forskare – praktiker, dialog med allmänheten, 
årlig konferens). I realiteten handlar det om att de som arbetar med dessa frågor ska få en ökad 
kunskapsbas för att kunna fatta rationella beslut i frågor som berör regionförstoring. Samarbeten 
mellan aktörer på olika arenor är tänkta som plattformar för kunskapsspridning. 
 
Tolkning; 

Tillväxt skapas genom att kommuner inom regionen arbetar med sin attraktivitet och 
därigenom stärker sitt varumärke. Regionala strategier handlar om att underlätta 
rörligheten mellan orter och regioner för att få en större arbetsmarknad. 
Bostadsbyggande är en förutsättning för att tillgodose tillväxt grundat på en ökad 
population. 

 

Ovan har en grov tolkning av regionala tillväxtprogrammets intentioner gjorts för att fånga vad 
regionala framtagna tillväxtstrategier egentligen behandlar och tar upp. Om ”man” vill dra samtliga 
strategier inom ramen för RTP till sin spets handlar dessa om; samarbete, kunskapsutveckling 
(lärande), kunskapsspridning (till både offentliga och privata aktörer). I realiteten är det en mängd 
olika faktorer som anges. Det framgår inte helt hur dessa faktorer ska kunna hanteras. Antagligen på 
grund av att aktörerna inom ramen för RTP är en fri sammanslutning av aktörer. Inga aktörer är ej 
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heller bundna av tillväxtprogrammets intentioner och viljeyttringar förutom de aktörer som under 
programtiden ansvarat för specifika projekt och ansvarsområden. I detta första analyskapitel läggs inte 
några teoretiska glasögon på materialet. I avsnitt 8 ”Tillväxtens bilder, förklaringar och teoretiska 
slutsatser” förs en diskussion kring projektens samt strategiernas olika antaganden. Innan dess följer 
först en induktiv tolkning av entreprenörers bilder av tillväxt samt hur entreprenörer förklarar upp- och 
nedgångar av deras företags tillväxthistorik. 
 

7.2 Entreprenörens bild av tillväxt 
Bilder av tillväxt som ges utifrån en företagsnivå skiljer sig åt mellan olika typer av företag och 
entreprenörer. En generell bild som finns är att tillväxt i realiteten handlar om en ökad omsättning dvs. 
fler kunder och mer jobb. Bilden ges även att det handlar möjligheten att ta mer betalt. Det är 
”vinsten” som är viktigast säger en av entreprenörerna som i studien är mikroföretagare. Samtidigt 
återkommer att det generellt finns en bristande förmåga att ”ta mer betalt” från sina kunder. I detta 
perspektiv av tillväxt lyfts alltså vinstmarginalen fram som ett väsentligt tillägg till omsättning för att 
förklara tillväxt. Språkligt och mest artikulerat fångar de respondenter som i studien angivits som 
småföretag tillväxtbegreppet. En reflektion är att det också är dessa företag som har en betydande 
historik och därför en högre grad av erfarenhet av att diskutera tillväxt. Den ekonomiska diskursen 
tenderar därför att bli starkare ju mer etablerat företaget blir. Solo- och mikroföretagen verkar mer 
lägga in tillväxt i form av utvecklingstermer, ”utvecklande jobb”, ”kreativa uppdrag” etc. Vissa 
soloföretag har svårt att diskutera tillväxt och behöver till viss del samtalsstöd i form av en aktiv 
intervjuare. En intressant aspekt är att bilderna av tillväxt verkar bygga på den egna verksamheten 
eller den bransch som företaget verkar inom. Tillväxt för legotillverkande företag är full besättning på 
maskinparken, tillväxt för det lilla mikroföretaget är kreativa uppdrag och tillväxt för det lilla 
soloföretaget kan vara personlig utveckling. Tillväxt kan därför ses i ljuset av den egna verksamheten, 
men även på storleken av det egna företaget. Det vill säga att det lilla företaget ”lär” sig andra begrepp 
på tillväxt när företaget utvecklas och växer. I detta perspektiv är entreprenörens tillväxtbild definierad 
på grundval av deras egna behov. Tillväxten förklaras utifrån vad entreprenören ser som sitt främsta 
behov, vilket indikerar att förklaringen är situationsberoende. 
 

7.2.1 Bilden som ges av tillväxt och dess orsaksförklaring 
Den generella bilden av tillväxt är omsättningsökning, men även ökade vinstmarginaler för att 
återknyta till avsnittet ovan. Fler kunder som dessutom betalar ett högre pris i relation till vad 
produkten/tjänsten kostar. Tillväxtens orsaker beskrivs utifrån det empiriska kapitlet i form av 
berättelser som därefter har tolkats för att lyfta fram nyckelbegrepp i entreprenörernas berättelser. 
Inledningsvis ställdes frågan om hur tillväxten sett ut under den senaste treårsperioden sett från 
intervjutillfället. Bilden som gavs indikerade att företagen trots likartade bransch och storlek inte haft 
liknande tillväxtutveckling. Figuren nedan beskriver framförallt att inga företag och entreprenörer 
uppfattar sin tillväxthistorik på samma sätt. Inte ens företag eller entreprenörer i samma bransch. Det 
kan förklaras av att entreprenörer lägger in olika värderingar av vad ”mycket låg tillväxt – mycket hög 
tillväxt” innebär. Det kan även tyda på att företagen faktiskt haft olika grad av tillväxt. Det kan även 
bero på entreprenörens föreställning av tillväxtbegreppet, om bilden av tillväxt lutar mer mot en 
utvecklingstendens än mot en monetär vinstdrivande föreställning och därför i slutändan vilka 
situationsspecifika behov som finns i verksamheten. Behovsföreställningen hos entreprenörerna 
tenderar även att styra tolkningen av sin egen tillväxthistorik. Poängen är emellertid inte att redovisa 
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deras tillväxt korrekt efter företagsekonomiska regler. Snarare används deras upplevda tillväxt för att 
plocka fram orsaker och faktorer till den upplevda tillväxten.
varians där de olika företagen och entreprenörerna beskriver sin tillväxthistorik utan att ge skenet av 
vilka företag som säger vad. 
 
Figur 22: Upplevd tillväxt samtliga

 

7.2.1.1 Interna och externa orsaker till tillväxt
Tillväxtorsakerna90 som angavs i berättelserna bidrog till att lyfta fram
som grundade sig i interna samt externa tillväxtfaktorer. 
kompetens hos entreprenörer för att bedriva affärsverksamhet, 
faktorer91. Exempel på faktorer som tyder på 
och organisering av affärsverksamhet sköts, vilket 
dessa marknadsförs. Överlag kan detta betecknas som 
kompetens som behövs för att driva en affärsverksamhet. 
entreprenörernas berättelser i begrepp som; 
självförtroende, effektivitet, naivitet, motivation, självinsikt, tålamod
entreprenörer verkar ha betydelse för att kunna utföra sin 
är i många fall mer eller mindre beständiga och sv
personlighetsforskning (se t.ex. Pervin & John, 2001)
antagligen delas upp i ytterligare benämningar som påverkbara och icke påverk
på vilken grundsyn som man har om mä
 
Utöver de interna faktorerna förefaller entreprenörerna förklara sin tillväxt med 
här fallet faktorer och strategier som de annars inte skulle mäktat med på egen 
omvärldsfaktorer som möts av en handfallenhet från entreprenörernas sida. Några entreprenörer verkar 
emellertid passa på att kompetensutveckla sin personal i 

                                                      
90 Orsaker och faktorer för tillväxt som anges i avsnittet kan ha givit både positiva eller negativa effekter på 
tillväxten. Det diskuteras dock inte i detta avsnitt. Exempel är t.ex. nätverkande med andra företag som av 
entreprenörerna både angivits som orsak till tillväxt, men även i vissa fall inte alls ansetts haft någon upplevd 
effekt. 
91 Här väljs benämningen personrelaterade faktorer
egenskaper hos en person (NE, 090802). Till personrelaterade faktorer kan även fysisk sjukdom räknas som kan 
ha haft effekt på verksamheten som t.ex. företag F i min empiriska studie visar. I övrigt sådant s
entreprenören som person kan läggas till dessa faktorer eller förklaringar, till exempel en prekär familjesituation. 
92 Edith Penrose kompletterar sedan bilden av vad företagsförmåga kan tänkas vara i nästa kapitel.
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deras tillväxt korrekt efter företagsekonomiska regler. Snarare används deras upplevda tillväxt för att 
fram orsaker och faktorer till den upplevda tillväxten. Figuren vill enbart visualisera den 

varians där de olika företagen och entreprenörerna beskriver sin tillväxthistorik utan att ge skenet av 

: Upplevd tillväxt samtliga elva företag  

Interna och externa orsaker till tillväxt 
som angavs i berättelserna bidrog till att lyfta fram och skilja på orsaker av tillväxt 

som grundade sig i interna samt externa tillväxtfaktorer. Den internt gjorda kategoriseringen innefatt
kompetens hos entreprenörer för att bedriva affärsverksamhet, men också av 

. Exempel på faktorer som tyder på brister i att bedriva affärsverksamhet
av affärsverksamhet sköts, vilket produktutbud entreprenören 

ag kan detta betecknas som företagsförmåga92det vill säga en förmåga 
kompetens som behövs för att driva en affärsverksamhet. Personrelaterade 
entreprenörernas berättelser i begrepp som; handlingskraft, beredskap, disciplin, trygghet,
självförtroende, effektivitet, naivitet, motivation, självinsikt, tålamod. Faktorer som enligt vissa 
entreprenörer verkar ha betydelse för att kunna utföra sin företagsförmåga med full kraft. Personlighet
är i många fall mer eller mindre beständiga och svårföränderliga enligt psykologisk 

(se t.ex. Pervin & John, 2001). Ur detta perspektiv kan 
upp i ytterligare benämningar som påverkbara och icke påverkbara faktorer beroende

grundsyn som man har om människors förändringsbenägenhet. 

Utöver de interna faktorerna förefaller entreprenörerna förklara sin tillväxt med externa
här fallet faktorer och strategier som de annars inte skulle mäktat med på egen 
omvärldsfaktorer som möts av en handfallenhet från entreprenörernas sida. Några entreprenörer verkar 
emellertid passa på att kompetensutveckla sin personal i sämre tider något de inte ser möjlighet till när 

              
Orsaker och faktorer för tillväxt som anges i avsnittet kan ha givit både positiva eller negativa effekter på 

nte i detta avsnitt. Exempel är t.ex. nätverkande med andra företag som av 
entreprenörerna både angivits som orsak till tillväxt, men även i vissa fall inte alls ansetts haft någon upplevd 

personrelaterade faktorer snarare än begreppet personlighet som belyser 
hos en person (NE, 090802). Till personrelaterade faktorer kan även fysisk sjukdom räknas som kan 

ha haft effekt på verksamheten som t.ex. företag F i min empiriska studie visar. I övrigt sådant s
entreprenören som person kan läggas till dessa faktorer eller förklaringar, till exempel en prekär familjesituation. 

Edith Penrose kompletterar sedan bilden av vad företagsförmåga kan tänkas vara i nästa kapitel.
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deras tillväxt korrekt efter företagsekonomiska regler. Snarare används deras upplevda tillväxt för att 
Figuren vill enbart visualisera den 

varians där de olika företagen och entreprenörerna beskriver sin tillväxthistorik utan att ge skenet av 

 

och skilja på orsaker av tillväxt 
Den internt gjorda kategoriseringen innefattar 

men också av personrelaterade 
brister i att bedriva affärsverksamhet är; hur planering 

 väljer att ha och hur 
det vill säga en förmåga och 

relaterade faktorer uttrycks i 
handlingskraft, beredskap, disciplin, trygghet, 

. Faktorer som enligt vissa 
med full kraft. Personlighet 

årföränderliga enligt psykologisk 
. Ur detta perspektiv kan de interna faktorerna 

bara faktorer beroende 

externa faktorer. I det 
här fallet faktorer och strategier som de annars inte skulle mäktat med på egen hand eller 
omvärldsfaktorer som möts av en handfallenhet från entreprenörernas sida. Några entreprenörer verkar 

de inte ser möjlighet till när 

Orsaker och faktorer för tillväxt som anges i avsnittet kan ha givit både positiva eller negativa effekter på 
nte i detta avsnitt. Exempel är t.ex. nätverkande med andra företag som av 

entreprenörerna både angivits som orsak till tillväxt, men även i vissa fall inte alls ansetts haft någon upplevd 

n begreppet personlighet som belyser de psykiska 
hos en person (NE, 090802). Till personrelaterade faktorer kan även fysisk sjukdom räknas som kan 

ha haft effekt på verksamheten som t.ex. företag F i min empiriska studie visar. I övrigt sådant som påverkar 
entreprenören som person kan läggas till dessa faktorer eller förklaringar, till exempel en prekär familjesituation.  

Edith Penrose kompletterar sedan bilden av vad företagsförmåga kan tänkas vara i nästa kapitel. 
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maskinerna måste snurra på högtryck under goda förhållanden, sk. högkonjunktur. Konjunkturen 
verkar vara en återkommande hämsko i många entreprenörers berättelser. I likhet med de interna 
faktorerna skulle även de externa faktorerna kunna delas upp i påverkbara och icke påverkbara 
faktorer. Exempelvis skulle entreprenörerna själva kunna; påverka närheten till kunderna, 
anskaffandet av mentorer, förbättringar av kvalitetén på produkterna, söka stöd och bollplank bland 
olika nätverk. Faktorer med mer icke-påverkbara karaktär är då konjunkturläget och möjligheter som 
”bara” dyker upp utav en händelse (slump). 
 
Resultatet från intervjuerna med entreprenörer från solo-, mikro- samt småföretag har visat på en 
variation av upplevda tillväxtfaktorer där egentligen två huvudspår har utkristalliserats. Interna 
(företagsförmåga och personrelaterade) samt Externa faktorer. Inom ramen för de båda 
orsaksförklaringarna kan vissa faktorer vara mer påverkbara än andra beroende på t.ex. hur man (här 
regionala näringslivsföreträdare) ser på förändringbenäghet i individers personlighet och läggning, 
men även på om möjligheter och tillfällen kan utnyttjas av entreprenörer även i lågkonjunktur. 
 
Figur 23: induktiv tolkning av entreprenörers berättelser 
 
 Interna faktorer Externa faktorer 

Påverkbara ? Företagsförmåga Nätverk (t.ex.) 
Icke Påverkbara? Personrelaterade faktorer Konjunktur (t.ex) 

 
 
Om vi nu sammanflätar en regional bild av tillväxt jämfört med en entreprenöriell bild av tillväxt. Vad 
blir den induktiva tolkningen då? Finns det kongruens eller inkongruens mellan dessa bilder? 
 

7.3 Den syntetiserade induktiva bilden av tillväxt 
Sett till de bilder som presenteras kan både tillväxtprogrammets och entreprenörernas tillväxtbild 
förklaras med hjälp av att dessa ska tillfredställa olika tillväxtbehov. Behov för att skapa utrymme för 
en större samhällsnytta, det vill säga ett offentligt behov. Behov för att tillfredställa det unika 
företaget, ett situationsspecifikt behov. Resultatet kan ur det perspektivet inte ses som unikt eller 
häpnadsväckande på något sätt nämligen att den offentliga samhällsnivåns behovsbild skiljer sig åt 
mot den privata. Sett till att det Regionala tillväxtprogrammet ändock skulle formas utifrån ett triple 
helix-perspektiv, i en nära samverkan mellan det regionala näringslivet, samhällsaktörer och den 
akademiska världen, kunde balansen mellan den företagsspecifika tillväxtbilden och den offentliga 
tillväxtbilden vara mer i jämvikt för att tydliggöra tillväxtprogrammet som en samproduktion ur ett 
triple helix-perspektiv. Snarare upplevs det regionala tillväxtprogrammet som ett dokument där 
offentliga aktörer gemensamt formulerat målsättningarna och att det är via det offentliga systemet som 
tillväxt skapas. Emellertid är RTP till viss del dualistiskt till sin karaktär. Även om den offentliga 
behovsbilden av tillväxt lyfts fram utgår tillväxtprogrammet även ifrån ett företagsperpektiv där den 
smarta innovationsdrivna utvecklingen ska leda till ett ökat förädlingsvärde som i sin tur ska leda till 
att nå den offentliga bilden av tillväxt. Företagens roller kan därför ses som viktiga även om 
tillväxtprogrammets mer betonar samarbete, kunskapsutveckling och kunskapsspridning mellan 
offentliga aktörer. Ett annat spår inom RTP kan sägas ha en ingripande karaktär då det både inom 
insatsområdet arbetskraftförsörjning samt inom området entreprenörskap betonas en uppsökande 
modell för att påverka företag till olika förändringsåtgärder för att stimulera utveckling och tillväxt 
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(Länsstyrelsen Södermanland, 2003a, ss. 30-31,45-46) I det perspektivet ses inte företagare och 
entreprenörer själva som förmögna att skapa tillväxt utan stöd och bidrag från en offentlig regional 
nivå. Detta kan även stödjas av att det funktionella partnerskapet entreprenörskap (som även denna 
avhandlings författare var del av) som under ett av deras möten förespeglades som en expertgrupp i 
frågor som rörande entreprenörskap. 
 
Översättningsnycklar mellan den regionala offentliga bilden av tillväxt och entreprenörers 
beskrivningar kan till viss del göras. Där entreprenörer menar att vinsten är tillväxt kan paralleller dras 
till förädlingsvärdet som regionala offentliga aktörer diskuterar. Det handlar om att öka 
förädlingsvärdet i företagets tjänster och produkter för att maximera försäljningspris och därigenom få 
högre marginaler. Därigenom skapas vinst ur ett företagsperspektiv och därigenom skapas 
förhoppningsvis också en regional tillväxt som får effekt på lönesummeutvecklingen. Kan det då sägas 
att orden och definitionerna har exakt samma innebörd i det offentliga regionala rummet som i 
företagskontexten? Ja, och nej. Även om vinsten i sig är viktig är det inte självklart var den hamnar. 
Vinsten kan rendera till ökade löner hos företagsledningen och entreprenörerna, men även spridas på 
den arbetsföra befolkningen. Utifrån ett regionalt perspektiv är det inte viktig vem som ekonomiskt 
tjänar på tillväxten. Huvudsakligen är att vinsten blir beskattningsbar. I det perspektivet - Ja. Vinst och 
förädlingsvärde kan ses som en och samma definition. Även om överskottet återinvesteras i företaget 
kan det ses som finansiering av företagets egna innovationsledda utvecklingsarbete – i detta perspektiv 
– Ja. Eftersom tillväxten och det behov som den antas fylla förväntas hamna i två olika världar finns 
det dock en spänning mellan de olika fälten. Få om ingen av företagen anser att tillväxt är fler 
sysselsatta även fast de flesta verkar känna till den offentliga bilden av tillväxt. Här blir 
sysselsättningbehovet underordnat behovet som företag har av en ökad omsättning. Emellertid när 
omsättningen ökar kan det även uppstå ett sysselsättningsbehov. Utifrån detta perspektiv – Nej. 
Företagsspecifika behovsbilden av tillväxt där personligt utvecklande samt kreativa arbetsuppgifter 
lyfts fram ges ingen samstämmighet till tillväxtprogrammets bild av tillväxt. I det perspektivet – Nej. 
Emellertid går det att hävda att det innovationsledda utvecklingsinriktade arbetet som 
tillväxtprogrammet även beskriver kan ge upphov både till personlig utveckling samt kreativare 
arbetssituationer för entreprenörerna. Personlig utveckling är däremot inget som sätts i förgrunden till 
att nå regional tillväxt inom RTP. 
 
Figur 24: Tillväxtbildernas inkongruens och kongruens 
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Överlappande tillväxtbild 
Vinst i ekonomiska termer vs förädlingsvärde 

Det finns en tendens till att det är de större småföretagen som diskuterar tillväxt i 
jämförande termer som det regionala tillväxtprogrammet  

Situationsspecifik 
tillväxtbild 
 
Vad tillväxt är styrs av typ 
av verksamhet. Företagets 
storlek tenderar även till 
att förklara tillväxt.  
 
Tillväxt kan vara personlig 
utveckling samt kreativa 
uppdrag speciellt i solo- 
samt mikroföretag. 

En regional 
tillväxtbild 
 
En regional tillväxtbild 
intresserar sig för att 
medborgarna ska ha arbete 
som renderar i skatteintäkter. 
De regionala lönerna ska 
samtidigt vara högre än 
jämförbara regioner dvs. 
lönesummeutvecklingen ska 
vara bättre.    
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Tillväxtbildernas olikheter och till viss del likheter skapar en inkongruent modell av hur 
tillväxtbilderna kan visualiseras. Figuren kan beskriva hur det ser ut. Frågan är om de regionala 
strategierna och entreprenörers orsaksförklaringar till tillväxt kan konvergera ytterligare så att en 
tydligare samstämmighet kan uppnås. 
 

7.4 Den syntetiserade induktiva orsaksförklaringen av tillväxt 
Det regionala tillväxtprogrammet beskriver framför allt regionala strategier för att uppnå regional 
tillväxt medan entreprenörerna diskuterar vad som orsakat tillväxt och/eller stagnation och nedgång. 
Det är en medveten uppdelning grundat på antagandet om att regionala näringslivsfrämjare saknar en 
nära koppling till det regionala näringslivet. Idén med att diskutera strategier med entreprenörer sågs 
inte som fruktbart vid mina intervjuer eftersom risken fanns att entreprenörerna beskrev en bild av hur 
tillväxt skapas grundat på attityder om hur verkligheten borde vara. Poängen var att redovisa hur 
tillväxten eller nedgången gått till för att få entreprenörernas egentliga syn varav resultatet redovisas i 
beskrivande berättelser som sedan tolkas och kategoriseras. Entreprenörernas orsaksförklaringar till 
tillväxt kan sägas ställas mot beskrivningarna i regionala tillväxtstrategier. 
 
Utifrån de regionala mål som sattes under epitetet entreprenörskap fanns en inledande fas då de 
regionala strategierna inriktades på att befrämja befintliga samt potentiella företag. Sett till 
avhandlingens fokus, där potentiella entreprenörer inte har varit av intresse, utan här har studerats 
företag med minst tre års erfarenhet bakom sig, kan strategier som ansågs befrämja potentiella nya 
företag, inte vara av intresse bland de redan befintliga entreprenörerna. Utifrån en regional strategi 
med fokus mot befintliga entreprenörer kan följande intentioner nämnas; få fler företag att exportera, 
arbeta med sitt varumärke, bidra till bredband till samtliga företag samt skapa regional finansiering 
för uppsökande verksamhet gentemot befintliga företag. Det handlar även om att stärka befintliga 
företags effektivitet och produktutvecklingsförmåga, vilket kan ses som en del av tillväxtprogrammets 
ambition att söka upp företag där företagen befinner sig och är lokaliserade. Delvis kan då 
attitydfrämjande arbeten sägas göras i strävan att få befintliga företag att förändra ett beteende som 
leder till ett mer innovationslett hållbart utvecklingsarbete. Generellt ger entreprenörernas berättelser 
inga direkt motsatta bilder jämfört med vad som står i beskrivningar av regionala 
entreprenörskapsstrategier. Vissa verksamheter där studerade entreprenör verkar inom är i och för sig 
inte lämpade för vare sig export eller innovationslett utvecklingarbete. Produktutvecklingförmåga 
behöver i dessa fall inte utvecklas för att nå excellens. Exempel är soloföretags inriktning mot hälsa 
där snarare andra behov för att nå tillväxt behöver tillgodses. Effektivitet och 
produktutvecklingsförmåga för tankarna in på småföretagens verklighet där planering av industriella 
operationer mer ges ett fokus snarare än de mindre solo-, samt mikroföretagarna. Bredband framhålls 
inte alls som en tillväxtfaktor. Det kan bero på att samtliga företag har haft tillgång till denna 
möjlighet under en väldigt lång tid och därför inte tilldelar denna faktor någon betydelse för deras 
tillväxt. De företag med erfarenhet av uppsökande verksamhet tenderar att generellt värdera den 
uppsökande verksamheten som positiv för tillväxten. Det finns dock blandade erfarenheter som pekar 
på misstro till offentliga näringslivsaktörer, då dessa i vissa fall, givit missvisande råd i prekära 
situationer. Någon entreprenör önskar mer uppsökande verksamhet eftersom det ses som ett tecken på 
att entreprenören blir sedd och uppmärksammad utifrån en offentlig kontext. Kopplat till den regionala 
nivåstödsstrategin för att stärka dels idéutveckling, dels även nya företags startmiljö fram till tre år 
finns vissa paraller att dra till entreprenörernas berättelser. Det finns en tendens till att företag önskar 
hjälp där de befinner sig, dvs. oavsett ålder och erfarenhet. Vissa företag upplever att de erbjuds 
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projektmedel för insatser som inte behövs göras och där istället andra insatser upplevs ha större effekt 
på det unika företaget. Den regionala strategin kallas för totalkoncept – emellertid kan totalkonceptet 
ifrågasättas om det inte även innebär ett nivå- alternativ ett behovsanpassat stöd oavsett ålder och 
erfarenhet i företaget. Sett till de interna upplevda orsaksförklaringarna till tillväxt (företagsförmåga & 
personrelaterade faktorer) samt de externa ( här t.ex. nätverk, konjunktur, mentorer) kan det antas att 
den uppsökande strategin bidrar till stöd som anses stärka entreprenörernas företagsförmåga. Utifrån 
målen och projektet som avses stärka det regionala entreprenörskapet saknas strategier som avser 
påverka och stärka personrelaterade faktorer. Till viss del kan attitydfrämjande regionala strategier ses 
som påverkan på entreprenörernas motivation. Förmodligen bör dessa strategier skräddarsys och 
anpassas till olika unika företagsformer, men även gentemot entreprenörerna som individer för att 
sådana insatser ska få bäring. 
 
Utifrån de regionala mål som sattes under epitetet Innovationssystem och kluster handlade det 
mestadels för de regionala offentliga näringslivsaktörerna om att lokalisera kluster och stödja företag 
som redan befinner sig i en klusterverksamhet. Kunskapsutveckling och stöttning för att nå 
internationell konkurrenskraft är mål som anges på den regionala dagordningen. Den gemensamma 
nämnaren i denna studie är att samtliga entreprenörer befinner sig i olika kluster vilka på olika sätt 
ingår i det regionala tillväxtprogrammet. Klustren finns på olika nivåer dvs. de hade vid tillfället för 
studien kommit olika långt i sin process och fanns i tre olika branscher, nämligen hälsa, 
informationsdesign samt industri/verkstadsindustri. Sett till entreprenörernas närvaro i klustren kan 
antagandet göras att samliga entreprenörer såg en fördel med att medverka i klustren. I realiteten, 
fanns visst missnöje, med klustrens inriktning och verksamhet. I avsnittet, RTP- en arena för 
entreprenören?, beskrivs entreprenören som inte ansåg att klustret gav effekt på dennes försäljning. 
Istället skapades ett alternativt nätverk med ändåmålet att stärka det egna företagets varumärke 
tillsammans med andra. I entreprenörernas berättelser framgår till viss del negativa beskrivningar från 
samtliga klusterkonstellation även om postiva infallsvinklar finns. Anledningen till denna negativa 
inställningen bidrar till antagandet att tillväxt som skapas genom kluster inte drabbar samtliga företag i 
nätverket, att tillväxten inte drabbar samtliga företag i klustret samtidigt, att arbete i kluster är en 
långsam tillväxtprocess. Det kan också antas att samtliga regionala kluster inte tillfredställer 
företagsspecika behov eller den tillväxtbild som är unik för respektive entreprenör och företag. Detta 
kan då relateras till de skilda bilder av tillväxt som tidigare beskrivits. Säkert är det också avgörande 
vilken förväntan entreprenören har på klustersamarbetet, vilket kan ha givit grund för en positiv eller 
negativ upplevd effekt av samarbetet. Denna avhandling har inte som ambition att i detalj peka på 
missförhållanden av regionala tillväxtstrategier utan enbart konstatera om det föreligger skillnader och 
likheter i bilderna av tillväxt som presenteras mellan de två olika nivåerna. Utifrån det perspektivet bör 
det därför tydliggöras att nätverkande med andra företag samt med offentliga regionala aktörer delvis 
upplevs som en resurs hos företagen för att skapa tillväxt. Sett till interna upplevda tillväxtfaktorerna 
(företagsförmåga & personrelaterade faktorer) samt externa kan det antas att arbetet med regionala 
strategier inom ramen för innovationsystem och kluster bidrar till att skapa tillfällen till samarbete 
mellan företag, men också mellan företag och offentliga aktörer. Utifrån det perspektivet ses nätverket 
som en extern faktor till företagstillväxt som stöds av regionala offentliga näringslivsaktörer. 
Emellertid upplever inte alltid entreprenörerna i klustren att nätverket ger någon positiv effekt för 
tillväxten i företaget, även fast nätverkandet i sig upplevs som positivt. 
 
Utifrån de regionala mål som sattes under epitetet arbetskraftförsörjning indikeras att växande 
individer i arbetslivet var en viktigt faktor för att nå tillväxt. Då inte menat enbart i antal individer på 
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arbetsmarknanden. Utbildning och individuellt lärande vid arbetsplatsen sågs som en källa till 
företagsutveckling. I entreprenörernas orsaksförklaringar av tillväxt kategoriserades inom ramen för 
det interna faktorerna dels entreprenörernas lärandeförmåga, dels även kompetensnivåns betydelse för 
tillväxten. Som tidigare nämnts i avsnittet om entreprenörers bilder kan även tillväxt ses som något 
kreativt och utvecklande vilket i sin tur kännetecknas av en förändring från en lägre till en högre 
kunskapsnivå. Utifrån detta perspektiv konvergerar den regionala strategin med entreprenörernas 
berättelser, vilket skapar kongruens. Konvergens uppstår delvis även i den regionala strategin som 
framhävdar mångfaldens betydelse i arbetsstyrkan. Utifrån de entreprenöriella berättelserna går det att 
utläsa att vissa entreprenörer önskar medarbetare med specifik kompetens (kombikompetens) som 
behövs för att komplettera företagets behov för tillväxt. Någon önskar ytterliggare delägare för att 
bredda affärsverksamheten. I detta perspektiv uttrycks ett behov av ökad mångfald, där den potentiella 
mångfalden ska leda till att fylla ett företagsspecifikt behov. Inom ramen för den regionala strategin 
lyfts även fram genusaspekter samt individer med utländsk härkomst samt funktionshindrades roll för 
tillväxten i mångfaldsstrategin. Det framgår i princip inget från de entreprenöriella berättelserna som 
redogör för den sociala dimensionen av hållbar tillväxt som dessa strategier. Denna regionala strategi 
kan därför sägas vara en strategi för den offentliga behovsbildens av tillväxt, lösningen på ett 
samhällsproblem, snarare än ett företagsspecfikt problem. Tillväxtprogrammet avser att stimulera och 
främja attityder för att öka lusten att lära sig. Detta genom att skapa utrymme till samverkansprojekt 
mellan vuxenutbildare och det regionala näringslivet. Då lärandeförmågan och företagets 
kompetensnivå kan ses som viktiga element utifrån företagskontexten ses inte dessa stå i 
motsatsförhållande till varandra. 
 
Utifrån de regionala mål som sattes under epitetet regionförstoring93 indikeras att rörligheten på 
arbetsmarknaden är viktig för den regionala tillväxten. I tidigare empirisk avsnitt tolkas rörligheten 
som en delvis extern regional strategi för att nå tillväxt. I strategin ryms en vilja att få den egna 
befolkningen att förflytta sig till andra större arbetsmarknader, dels öppnas vägen för en motsatt 
pendlingseffekt. Av strategin framgår det även att bostadsbyggandet måste ta fart. Till stora delar 
innebär det projekt för kunskapsutveckling, vilket ansågs bygga kunskap om regionförstoringens 
effekter, men också kunskapsspridningsarenor för att i dialog med olika regionala intressenter skapa 
förutsättningar för till exempel ett ökat bostadsbyggande. I relation till entreprenörernas berättelser går 
det att finna till vissa delar en överensstämmelse. Ett par av de större småföretagen lyfter fram det 
offentligas roll där de anser att attraktiviteten i företagets hemmamiljö är viktig för företaget; dels för 
att locka kompetent personal, dels för att ge befintliga samt potentiella kunder en positiv upplevelse 
vid besök. Ett av mikroföretagen lyfter fram att det är ”bra” om kommunikationerna fungerar så att de 
kan ta sig till Stockholm, men inte nödvändigt för att uppnå tillväxt. I övrigt poängteras närheten till 
kunderna som en faktor samt det geografiska läget. De stora flertalet av företagen verkar inte vara i 
behov av regionförstoringens effekter. Något mikroföretag etablerade kontakt med kunder i USA med 
hjälp av den uppbyggda internetstrukturen. Närheten och det geografiska läget är i vissa fall 

                                                      
93 Regionsförstoringstanken står i direkt kontrast till vissa utgångspunkter för det regionala tillväxtprogrammet 
där närheten till Stockholm inte huvudsakligen skulle utnyttjas och fokuseras. I den praktiska regionala politik 
som följt i spåren av regionförstoringen har den de facto varit i fokus och bidragit till regionala 
överenskommelser om infrasstruktursatsningar. En fråga som kan ställas är om dessa viljeyttringar påverkar det 
praktiska innehållet inom ramen för det övriga strategiarbetet. Emellertid är detta inte en studie som belyser de 
faktiska effekterna av vare sig strategier eller projekt. Däremot kan det vara intressant att känna till att 
regionförstoringsinsatser kommit till tack vare regionala politiker snarare än på inrådan av regionala offentliga 
tjänstemän som i huvudsak ansvarat för formuleringen av övriga insatsområden. 
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oväsentligt för att bygga relationer med kunder och samarbetspartners. Ändå kan det tillstås att 
kundunderlaget bör växa med en förbättrad infrastruktur med tillhörande ökat bostadsbyggande. Ett 
antagande kan även göras att avståndet till kunder och samarbetspartners kan sägas minskas så att 
närhetsaspekten och den geografiska kartan ritas om utifrån företag med sådana företagsspecifika 
behov. En konklusion av de regionala strategierna i kontrast med entreprenörers berättelser om tillväxt 
bidrar till att en tolkning av de olika cirklarna i kongruensmodellen till vissa delar går mot en ökad 
samstämmighet och kongruens jämfört med den tidigare redovisade bilden av tillväxt. 
 
Figur 25: Tillväxtens orsaksförklaringars inkongruens och kongruens 
 
 
 

 
 
 
Det regionala näringslivets orsaksförklaringar av tillväxten är, trots att de kan fångas med hjälp av 
interna samt externa tillväxtförklaringar, var och en helt unika. Det vill säga att inga orsaksförklaringar 
utifrån ett företagsperspektiv liknar varandra och kan därför sägas vara heterogena till sin karaktär. 
Det medför att tillväxtprogrammet lider brist på den företagsspecifika behovsbild som råder. 
Svårigheten i denna studie har varit att se utifrån den regionala programtexten om strategier skapar 
denna företagsspecifika överenstämmelse som leder till kongruens och samstämmighet. Det kan i och 
för sig förklaras av att RTP, antas präglas av ett systemperspektiv, där helheter snarare än enskildheter 
lyfts fram. Till viss del går det att hålla med om att den holistiska helhetssynen för att nå tillväxt antas 
råda i tillväxtprogrammet. Emellertid uppvisar det regionala arbetet upp mer detaljer än vad enbart kan 
sägas vara ett holistiskt systemperspektiv. Programtexten blir därför svårfångad på olika nivåer. Vad 
är poängen med tillväxtprogrammet egentligen kan en frågeställning bli? Kommunala 
näringslivsaktörer skapar ändå sina egna lokala näringslivsdokument. Möjligtvis är det tänkt, utifrån 
en regional kontext, att den del som ska fylla företagspecifika behov ska stödjas av de enskilda 
regionala offentliga näringslivsorganisationerna ordinarie arbetsuppgifter. Om behoven emellertid inte 
lyfts fram riskerar enskilda projektpengar och dagsaktuella generella behovsbilder hamna i fokus och 
därigenom bidra till att totalkonceptet mer stimulerar nya företag snarare än utvecklingen av de 
befintliga. Vilka bakomliggande antaganden råder för de olika regionala tillväxtstrategierna och hur 
kan dessa tolkas utifrån teoretiska utgångspunkter som lyfts fram i denna studies teoriavsnitt? Kan en 
teoretisk analysmodell utifrån Penrose (1995) samtidigt bidra som en översättningsnyckel för att 
redogöra för det företagsspecifika behoven i kontrast till regionala strategier. I kommande kapitel 
avses dessa frågor diskuteras. 

Entreprenörers

orsaksförklaring

Ett regionalt 
tillväxtprograms

orsaksförklaring

Överlappande orsaksförklaring 
t.ex. nätverk, hög-, lågkonjunktur, företagsförmåga 

Interna 
orsaksförklaringar 
*personrelaterade faktorer dvs. 
faktorer som delvis har att göra 
med entreprenörens drivkrafter, 
men också självförtroende.  

Externa 
orsaksförklaringar 
*Fler sysselsatta dvs. samhälliga 
strategier för att öka skattebasen, 
t.ex. fler entreprenörer och 
sysselsatta i befintliga företag 
*Hållbarhetsaspekter på tillväxt. I 
förekommande fall den sociala 
och ekologiska dimensionen.  
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8 Tillväxtens bilder, förklaringar och teoretiska slutsatser 
Bilderna av tillväxt och dess intentioner (utifrån en regional kontext) jämfört med entreprenörernas 
bilder och orsaksförklaringar (ett småföretagarperspektiv) visar att bilderna är både lika och olika. 
Skillnader finns även inom det studerade näringslivet där företag tenderar att lyfta fram tillväxt 
grundat på egna verksamheten och aktuella behov. Det går även att anta att om samtliga aktörer inom 
ramen för RTP skulle producera sitt eget ”RTP” skulle programmet säkert innehållet inrymma skilda 
bilder om tillväxt, samt olika antaganden om hur tillväxt uppstår. Emellertid är det RTP som 
dokument som utsatts för prövning i denna studie och inte regionala aktörer i huvudsak. Till hjälp att 
tolka och förstå det regionala tillväxtprogrammet används i huvudsak den regionala analysmodellen 
dvs. ekonomiska teoretiska perspektiv, men också perspektiv som skapar förutsättningar för tillväxt i 
en region. Till hjälp att tolka och förstå småföretagarperspektivet används den penroseiska 
analysmodellen dvs. en företagsteoretisk syn på hur tillväxt skapas. Avslutande syntetiserade avsnitt 
avser att belysa det regionala tillväxtprogrammet utifrån den penroseiska analysmodellen. Det vill 
säga att tillväxtprogrammet sätts under lupp utifrån ett renodlat företagsperspektiv. 
 

8.1 Ett regionalt perspektiv 
Det regionala perspektivet på tillväxt indikerar att tillväxt i en region skapas av samarbete mellan 
offentliga näringslivsaktörer, mellan företag, dels mellan företag och offentliga näringslivsaktörer. I 
grunden ligger en ambition av att samarbetet ska leda till någon form av kunskapsutveckling, vilket 
ska rendera i tillväxt. Förutsättningarna för regional tillväxt stärks genom arbetet med regionala 
strategier som utgår ifrån en utveckling av olika områden dvs. Entreprenörskap, Innovationssystem 
och Kluster, Arbetskraftförsörjning och Regionförstoring. Tabellen nedan innehåller studiens 
induktiva tolkning och sammanställning av regionala tillväxtstrategier. Dessa kan även läsas som 
intentioner. 
 
Tabell 33: Tolkningen av de regionala strategierna som utgångspunkt 
 
Entreprenörskap Tillväxt skapas genom fler företag och entreprenörer. Fler företag skapas av attitydfrämjande insatser. 

Tillväxt skapas med stöd i företags initiala faser. Befintliga företags effektivitet och 
produktutvecklingsarbete behöver stärkas genom regionala insatser för att nå tillväxt. 

Innovationssystem och 
kluster 

Tillväxt skapas i klusternätverk där medverkande företag bygger upp kunskap som leder till 
internationell konkurrenskraft. Detta i nära samverkan med offentliga regionala aktörer som bidrar med 
kunskap om hur klusterprocesser kan utvecklas. Tillväxt skapas också när offentliga regionala aktörer 
samverkar.  

Arbetskraftförsörjning Tillväxt skapas genom en heterogen arbetskraft där individer och företag kontinuerligt utvecklas. 
Nätverkande mellan företag och reguljär individuell utbildning är delar av en regional strategi vilken 
föregås av attitydfrämjande regionala insatser. 

Regionförstoring Tillväxt skapas genom att kommuner inom regionen arbetar med sin attraktivitet och därigenom stärker 
sitt varumärke. Regionala strategier handlar om att underlätta rörligheten mellan orter och regioner för 
att få en större arbetsmarknad. Bostadsbyggande är en förutsättning för att tillgodose tillväxt grundat 
på en större ökande population.  

 
Utifrån analysen i det regionala empirikapitlet diskuteras hur en kategorisering kan göras av de 
regionala strategierna. Huvudelen av de regionala strategierna kan betecknas som interna till sin 
karaktär utifrån tidigare resonemang. I teoriavsnittet belyses interna strategier som tidskrävande till sin 
karaktär för att uppnå mål med regional tillväxt. Interna regionala strategier är ämnade att öka 
regionalt samhällsengagemang (se t.ex. Goddard m.fl., 1979; Pike m.fl., 2008). För att kriterierna ska 
infrias behövs det emellertid tid för att följa upp och analysera respektive strategi under en längre tid 
vilket skapar svårigheter med att specifikt kategorisera strategierna avseende om de kan anses vara 
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interna eller externa. Den externa strategin är mer en säljande strategi vars syfte är att skapa 
förutsättningar för extern finansiering till regionen, i form av fler invånare till regionen, etablering av 
företag, nya som befintliga till regionen. Emellertid kan arbetet med regionala strategier som ses som 
interna även ge denna externa effekt. En intressant notering är att regionala strategier som anses vara 
interna till sin karaktär utifrån en regional nivå kan tolkas vara delvis externa till sin karaktär när de 
ställs mot en företagskontext. 
 

8.1.1 Antagande om samverkans roll för tillväxt 
Introduktionskapitlet tar delvis upp samverkan genom partnerskapsbegreppet som en viktig form för 
att skapa förutsättningar för regional tillväxt. I bakgrundskapitlet 2 ”Upptäckten av en fråga” lyfts 
samtidigt olika nivåers (EU samt Nationell nivå) betydelse fram för att förklara varifrån 
partnerskapsamverkan fått sitt ursprung. En tolkning av det kapitlet kan sägas vara att 
samverkansidealet fötts i en top-down hierarisk miljö som förts ner från en EU-nivå till en nationell 
nivå och där tolkats och sedan lagts som förutsättning för den regionala nivåns skapande av det 
regionala tillväxtprogrammet. Utifrån detta perspektiv är tanken om samverkan inte grundad i teori på 
vad som föder regional tillväxt utan snarare av en policykontext som bestäms utanför regionen. 
Emellertid kan samverkansidealismen som tillväxtprogrammet är uppbyggt kring ändå diskuteras 
utifrån ett teoretisk perspektiv. 
 

8.1.1.1 Antagande om samverkan mellan offentliga aktörer 
Partnerskapsformen som den visualiserats, har mest varit det offentligas samverkanmodell där statliga 
organisationer och myndigheter tillsammans med offentliga regionala näringslivsaktörer skulle forma 
ett tillväxtprogram i nära dialog med näringslivet. Utgångspunkter för partnerskapssamverkan är att 
det ska finnas ett gemensamt problem som ingen aktör kan lösa på egen hand och att det dessutom 
finns ett utrymme för de olika aktörerna att gemensamt finna kollektiva lösningar (Svensson & 
Nilsson, 2008). I botten av partnerskapidealet handlar det inte enbart om den kollektiva 
lösningsförmågan utan även om en förändring som bör ske, till förmån för den kollektiva lösningen i 
den individuella organisationen enligt Svensson och Nilsson (2008). Det var det breda partnerskapet 
som enligt tillväxtprogrammet lade grunden för dess innehåll. Ett triple helix-perspektiv angavs som 
bakgrund till skapandet av programmet vilket indikerar att åsikter från tre olika hörnpelare i samhället 
utnyttjats till att komma fram till vad som krävdes för att nå tillväxt dvs. samhällsaktörer (politiker, 
tjänstemän), näringslivet samt deltagare från akademin (Etzkowitz & Klofsten, 2005). Ansvarig 
organisation för att samordna det breda partnerskapets intentioner blev Regionförbund Sörmland som 
tillsatte olika funktionella partnerskap. Under genomförandeprocessen skulle de funktionella 
partnerskapen fungera som bärare av det breda partnerskapets idéer, men också ansvara för 
tillväxtprogrammets genomförande. De funktionella partnerskapen visade sig delvis ha olika 
funktioner; Partnerskapet Entreprenörskap kunde ses som en hjärntrust, Arbetskraftförsörjning som en 
arena för att förmå andra aktörer att arbeta med tillväxtprogrammets frågor, Regionförstoring som en 
lärandenätverk där kunskapsutveckling stod i fokus samt Innovationssystem och kluster där praktiskt 
arbete för att bidra till utvecklingen av befintliga sörmländska kluster låg i fokus. Caplan och Stott 
(hämtat från Svensson & Nilsson, 2008) uttrycker just förvirringen som råder i olika kontexter där 
partnerskapet som begrepp används. I tillväxtprogrammet skiljer sig de olika formerna av partnerskap 
åt och tolkningarna av deras metodik och arbetssätt är olika även inom den regionala kontext där 
partnerskapen ska brukas. Emellertid kan det bero på delvis skilda traditioner mellan olika inriktningar 
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som ligger inbyggda inom respektive regionalt strategiområde. Det kan bero på att det utifrån en 
regional nivå inte har klargjorts vad ett partnerskap är och vad det syftar till. Sett till att 
partnerskapformen var något som lagts på den regionala nivån (utifrån EU- samt nationell nivå) kan 
det även ha skapats ett motstånd som gjort att tolkningen av partnerskapens karaktär och process blivit 
upp till de individuella aktörerna att besluta om. Tolkningarna som kan göras blir många. Emellertid, 
sett till antagandena om det regionala offentliga samarbetet ligger icke desto mindre att lösningen 
annars inte kan erhållas av enskilda aktörer. Dessutom finns ingen extern finansiering att hämta om 
inte partnerskapen som sammarbetsform finns tillgänglig som del av en regional spelplan, vilket RTP 
kan sägas vara. Kunskapsutveckling samt spridning av kunskap mellan offentliga regionala 
näringslivsaktörer för att nå tillväxt kan urläsas utifrån de olika typerna av funktionella partnerskap. I 
princip är det enbart inom det funktionella partnerskapet ”innovationssystem och kluster” som 
kunskapsutvecklingen tydligt sprids till näringslivet, i form av olika klusterkonstellationer även om de 
andra har inslag av sådant i sina respektive strategier. Om man utgår från antagandet att innovation i 
sig självt är en kunskapsutvecklingsprocess som både kan ses som en teknologisk utveckling 
(Fagerberg m.fl., 1994), men även som utvecklingen av processer och tjänster i företag (Bessant & 
Tidd, 2007) kan det antas att även näringslivet är i behov av liknande kunskapsutvecklande 
samarbetsformer. 
 
Tolkning; Ingen aktör kan ensam lösa problemet. Ingen aktör får ensam lösa problemet. Samarbetet 
mellan offentliga aktörer antas bidra till kunskapsutveckling samt kunskapsspridning hos främst 
offentliga aktörer. 
 

8.1.1.2 Antagande om samverkan mellan företag 
I den regionala kontexten lyfts inte sällan innovationssystemets betydelse fram för att nå regional 
tillväxt med hjälp av klusterutveckling med stöd och bidrag av regionala offentliga näringslivsaktörer i 
olika former. Enligt grunden i Porters teori (1985) som i huvudsak beskriver konkurrenskraftens 
betydelse för nationell tillväxt lyfts värdekedjans betydelse fram. Kluster som begrepp (som det 
beskrivs i empiri och teori) kan vara ett företagsnätverk av både vertikal, horisontell, sektoriell, men 
också geografisk karaktär. Kluster kan med andra ord både ha olika former och funktioner. Principen 
är att klustren kan användas som verktyg för att nå ny gemensam kunskap om andra marknader än vad 
som annars skulle varit fallet. Företaget kan sägas ha nytta av varandras likheter, men även skillnader 
beroende på karaktären i klustret. Konkurrenskraften ligger som grund för antagandet – dvs. 
konkurrenskraften bibehålls och/eller stärks. Porters antaganden har ansetts ligga till grund för tillväxt 
utifrån en nationell nivå, men i och med den regionalisering som skett det senaste deceniumet 
(Andersson m.fl., 2008b) har klusterstrategin blivit ett koncept som tagits i användning av regionala 
näringslivsaktörer. Utfrån detta perspektiv kan antaganden om kluster eller nätverk symboliseras av att 
företag gemensamt skapar konkurrenskraft och därmed också regional tillväxt. Eftersom det är 
regionen som är i fokus är klustren delvis geografiska till sin karaktär även fast vissa av klustren ligger 
nära angränsande län och är i vissa fall överlappande rent geografiskt. De regionala klustren som finns 
och stödjs inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet har till synes olika syften och har 
dessutom kommit olika långt i sin klusterprocess vars slutmål, utifrån en regional offentlig kontext, är 
att nå internationell konkurrenskraft. Antagandet om att konkurrenskraften kan sägas ligga starkt 
förankrat i den regionala kontexten enligt Porters klusterteori, vilket även andra forskare menar (se 
t.ex. Andersson m.fl. 2008b). Andra forskare (se t.ex. Granovetter, 2005) som intresserar sig för 
nätverk menar att tätheten mellan olika relationer i ett nätverk är viktig för att upprätta effektiva 
beslutsvägar och för att utöva kontroll och makt. Emellertid kan det vara minst lika viktigt att ta del av 
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så kallade svaga länkar eftersom information inom nätverket lätt blir ”old news” (Granovetter, 2005) 
och därmed tolkas att innovationskraften bland de medverkande företagen till slut riskerar att avta om 
inte ny kunskap kommer in i nätverket/klustret. En annat bakomliggande tanke till dels klusteridealet, 
dels till nätverksteori grundar sig i Marshalls (1920, hämtad från Belussi & Caldari, 2009) intresse av 
industriella distrikt, där han fann att koncentrationen av företag kunde skapa en kreativ atmosfär. Detta 
formulerades senare till att en kreativ miljö skapas där det finns industriell koncentration (Becattini, 
1999). Antagandet som klusteridealet bygger på förutsätter att kreativa miljöer leder till 
kunskapsutveckling samt kreativa innovativa produkter som indirekt leder till konkurrenskraftiga 
nätverk. I princip förutsätter det teoretiska perspektivet av nätverk och kreativitet att klustersystemet 
eller nätverket inte kan och får vara slutna enheter utan uppvisa en öppenhet mot andra aktörer som 
kan befrukta nätverkets egna kärnkompetenser för att utveckling och därtill tillväxt ska ske.  
 
Tolkning; Konkurrenskraften stärks då kluster utvecklar en kunskapsutvecklande samt kreativ miljö. 
Teori förespråkar delvis öppenhet snarare än slutna system för att skapa kreativa miljöer. Det kan ses 
som en regional paradox i dess strävan att öka den regionala konkurrenskraften genom kluster. 
 

8.1.1.3 Antagande om samverkan mellan offentliga och privata aktörer 
Det breda partnerskapet beskrivs, utav regionala offentliga aktörer med ansvar att formulera ett RTP, 
som skapat ur ett triple helix-perspektiv. I triple helix-perspektivet antas en problemrymds olika 
aktörer medverka för att finna lösningar till en problematisk frågeställning. Tillväxt för en region ses 
som en sådan frågeställning. Det har även funnits nationella krav som ställts på regional nivå med 
fokus på att tillgodogöra sig ett bottom-up perspektiv på tillväxt. Bottom-up ur bemärkelsen att åsikter 
erhålls från aktörer ur den aktuella kontexten samt att samtliga aktörer får och vill vara med och 
påverka regionens tillväxtstrategier. För att i denna studie kunna erhålla en helhetsbild och bättre 
förståelse över tillväxtprogrammets uppkomst har det krävt att man som forskare varit med vid 
formuleringen och skapandet av det breda partnerskapets intentioner, vilket inte varit möjligt. Den 
regionala kontexten lyfts fram i klusterstrategin där det för regionala aktörer gäller att finna befintliga 
kluster, bidra till deras utveckling, stödja och vårda klustrens processer. De olika klustrens olikartade 
karaktär är inget som regionala offentliga näringslivsaktörer tar ställning till. I princip handlar 
klusterarbete i ett regionalt sammanhang att få igång processer för att starta och stärka samarbetet 
mellan företag med gemensamma strategiska kompetensområden (Eklund, Hallencreutz & 
Lundeqvuist, 2004). Även Porter, skapare av begreppet indikerar att Clusters can take varying forms 
depending on their depth and sophistication (1990, s. 199). Meningen, ”att få igång processer”, 
indikerar att klustren inte behöver finnas utan även kan skapas med stöd av en offentlig regional nivå. 
Ur detta perspektiv lyfts det offentligas roll fram som något essentiellt för att uppnå klusterdynamik 
som i förlängningen leder till regional tillväxt. Företagens roll för tillväxten kan sägas begravas och 
försvinna och där få en undanskymd roll för tillväxten även fast klustertanken har en utgångspunkt i 
att företagstillväxt de facto leder till regional tillväxt. Innovationssystem kan sägas omfamna idén med 
att företag är i behov av olika stödsystem eftersom forskningen implicit intresserar sig för vilka 
stödsystem som finns för företaget och vilka stödsystem som företagen faktiskt brukar (Edquist, 
2002). Utifrån detta perspektiv krävs samarbete mellan företag samt regionala offenliga 
näringslivsaktörer för att tillväxt i företag ska uppstå. I tidigare avsnitt ”Initivativ:framtid – En arena 
mellan entreprenörer och offentliga aktörer” framkom ett sätt att möta entreprenörer på den regionala 
arenan genom att bidra till en mötesplats mellan regionala näringslivaktörer och företag. Här kan en 
ambition om ett tänkt samarbete mellan den regionala nivåns företrädare skönjas. Emellertid framgår 
det att samarbetet utmynnade i ett projekt, vilket kan relateras till vad Pike m.fl. (2008) menar är ett 
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delvis regionalt dilemma – att projekt istället ersätter regionala interna strategier för att projekten till 
synes skapar större uppmärksamhet på kortare tid (Alvesson, 2006) och kräver dessutom mindre 
energi än vad ett fördjupat samarbete mellan offentliga samt privata aktörer kan sägas ta. I avsnittet 
belyses även den delvis exkluderande tanke som Initiativ:framtid har skapat genom att enbart bjuda in 
klusterrepresentanter. Därmed fick det alternativa näringslivet som stod utanför den regionala 
tillväxtstrategin inte samma möjlighet att lära känna det offentliga regionala stödsystemet. Det går 
även att utläsa mellan raderna i beskrivningen av Initiativ:framtid, att även om arenan syftade till ökad 
samverkan mellan företag och det offentliga stödsystemet så har den handlat indirekt om att företag 
ska få lära sig var de skulle vända sig, snarare än att ha en påverkan och betydelse på regionala 
tillväxtstrategier. Samverkan kan ur ovan nämnda beskrivning ses som en samverkan på offentliga 
aktörers villkor. Om detta hade varit en partnerskapsprocess skulle ett ömsesidigt oberoende ställts 
som krav på samarbetsprocessens olika aktörer, vilket utifrån den här samarbetsformen kan 
ifrågasättas. Om man inte sneglar på vad den regionala tillväxtprocessen samarbete de facto har lett till 
utan snarare koncentrerar oss på det skrivna orden i ett tillväxtprogram kan samarbete mellan 
offentliga regionala näringslivsaktörer och företag formuleras på följande vis. 
 
Tolkning; Tillväxt skapas genom ett samarbete mellan offentliga regionala näringslivsaktörer och 
företag. Samarbetet är på de regionala offentliga aktörernas villkor. Företag anses vara i behov av 
stöd för att nå tillväxt. 
 

8.1.2 Regionala tillväxtbilden i jämförelse med teoribildning om tillväxt 
Den regionala bilden av samarbete beskrivs kort ovan där teori har försökt att berika ett 
tillväxtprograms innehåll tillsammans med erfarenheter från en tillväxtprocess. Om blickarna nu riktas 
mot strategier som formar den regionala policyn för att uppnå regional tillväxt och även att ställa dessa 
strategier gentemot olika ekonomiska perspektiv och teoribildningar; vad finner man då? Den 
regionala bilden av tillväxt inspireras till viss del av nationalekonomiska idéer där 
produktionsfaktorerna anges vara av stor betydelse (se. t.ex. lönesummeutveckling, 
produktionsutveckling och sysselsättningsutveckling). Med andra ord är det detta som innefattar 
tillväxt ur ett regionalt perspektiv generellt och i det studerade fallet specifikt. Den kvantitativa 
apekten på tillväxten mäts och studeras. I detta fall genom att ha en helhetssyn på vad som kan 
betecknas vara tillväxtens utfall. Den regionala tillväxten ställs gentemot andra regioners måttstockar 
och kan ses som tillväxtmätningen utifrån en mesonivå snarare än en makronivå. Sett till att även den 
regionala bilden av tillväxt även beskriver tillväxten som innovationsledd genom att föra in bilden av 
förädlingsvärde i den regionala tillväxtbilden kan den regionala tillväxten även ses som delvis 
mikrobetonad med inslag av företagsekonomiska principer. Kontentan är att bilden som ges av den 
regionala tillväxtbilden utifrån ”Ekonomi som vetenskapsområde” är inte helt självklar att beskriva. 
 
Sett till olika teoribildningar, vilka bildar olika skolor kan bilden av tillväxt och dess mätningar 
framstå som delvis neoklassiska. Utifrån detta perspektiv är en av utgångpunkterna att delvis följa 
statiska mönster, mer än dynamiska processer (Martin & Sunley, 1998). Emellertid är det sannolikt 
inte helt sant och förenligt med verkligheten eftersom det går att argumentera för att regionala 
mätningar delvis genom studier av de mer mikrobetonande processerna som ligger till grund för att 
uppnå regionala offentliga näringslivsaktörers tillväxtmål. Andra typer av motsättningar till den 
neoklassiska teoribildningen är att det inom en regional kontext uttrycks ambitioner med att sträva 
efter förbättringar jämfört med andra liknande regioner, vilket indikerar att ett jämvikttillstånd mellan 
olika regioner inte förordas eller antas eftersom antagandet inte finns med i en regional målbild. Den 
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kanske främsta anledningen är att tillväxtprogrammet som tidigare nämnts, inte anser att företagen 
själva är förmögna att skapa tillväxt utan stöd och bidrag från en kompetent regional offentlig nivå. 
Den neoklassiska utgångspunkten handlar snarare om att stödja initiativ på marknaden utan att styra 
och leda utvecklingen. Denna studies resultat pekar på att regionala företrädare gärna vill vara med 
och delvis leda en regional utveckling som ska ge regional tillväxt. 
 
Den keynianska teoribildningen sätter efterfrågesidan i fokus mer än vad neoklassisk teori gör. Till 
viss del är det två sidor av samma mynt. I ett regionalt perspektiv upplevs det finnas ett företagsfokus 
med inriktning på att stärka företagens konkurrenskraft. Samtidigt lyfter tillväxtprogrammet fram 
satsningar på kompetensutveckling av arbetstagare vid sina arbetsställen. Utifrån detta perspektiv kan 
tillväxtens strategier ses som gynnande av både individers kompetens, vilka kan behålla sina jobb, 
vilket indirekt leder till ett efterfrågeperspektiv på tillväxten, vilket även gynnar företagen, dvs. 
utbudsperspektivet. Utifrån den bemärkelsen innefattar regionala strategier delvis ett innehåll som kan 
ses både utifrån ett keyniansk, men också ett neoklassisk teoretiskt perspektiv. Båda perspektiven har i 
och för sig erhållit kritik för att mer ligga på en aggregerad makronivå i betydelsen att dessa har 
svårigheter med att anpassa sig till en regional kontext. 
 
I en jämförelse med den neoösterrikiska teoribildningen kan tillväxtprogrammet ses som ett dokument 
som på olika vis förordar fler entreprenörer. Satsningar på specifika målgrupper av individer ges i viss 
mån ett företräde (invandrare, kvinnor, unga individer). Utvecklingen av ett totalkoncept för 
entreprenörskap med attitydfrämjande insatser samt stöd som fokuserar på företagandets första initiala 
år kan sägas tyda på detta. Individens behov kan sägas sättas i fokus. En reflektion är att om det är en 
marknadsimperfektion som man vill lösa genom totalkonceptet kan strategin även ses som en 
neoklassiskt handlingsmodell. Utgångspunkten och strategier inom ramen för insatsområdet 
entreprenörskap riktar sig emellertid både åt entreprenören som individ, men även gentemot företagen 
som objekt. Strategivalen kan då sägas vara dualistiska till sin karaktär. I vart fall sett till de två olika 
tillväxtteoretiska perspektiven, neoösterrikiska och neoklassiska. När dokumentet slår fast att det är 
olika näringslivsorganisationsers samverkan som ska underlätta och bidra till företags och 
entreprenörers innoverande indikeras det att marknaden till viss del inte är kapabel att hantera dessa 
frågor själv, varför strategin känns mer som om den bygger på en marknadsimperfektion, dvs en 
neoklassisk grund. Tolkningen av var strategiernas hemvist är blir då inte helt självklara att förstå och 
tolka. 
 
Den regionala klusterstrategin skulle även kunna appliceras till den neoösterrikiska teoribildningen om 
klustren erbjöd informationsutbyte av tyst karaktär som t.ex. Kirzner (2007) menar skapa 
förutsättningar för utveckling. I detta ligger det delvis en paradox i och med att de regionala klustren 
är företag och inte individer som framställs till skillnad i den neoösterrikiska teorin. Enligt Lachmann 
(1986) benämning lär sig entreprenörerna genom en ständigt iterativ lärandeprocess, där de skapar ett 
informationsförsprång gentemot sina konkurrenter (dvs. inga aktörer har samma information som 
resten av marknaden inom den neoösterrikiska modellen). Tillväxtprogrammet är då i hög grad 
neoöstterrikisk till sin karaktär. Emellertid, sett till den tolkning som görs av samarbetet mellan 
offentliga regionala näringslivsaktörer och näringslivet ses samarbetsformen som delvis uppbyggd för 
att svara mot de offentliga aktörernas intressen och villkor snarare än att ta fasta på entreprenörernas i 
högsta grad subjektiva rationalitet där intresse för entreprenörens verklighet sätts i fokus. Det är 
måhända tänkt att mer vara föremål för mötet mellan den företagsfrämjande offentliga 
näringslivsrepresentanten än som del av ett regionalt tillväxtprogram. 
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RTP tenderar att omfatta flera teoretiska antaganden om tillväxt från ett neoklassiskt till ett 
individperspektiv. Det för tankarna till att regionen mer förhåller sig till en pragmatisk inställning till 
ekonomisk teoribildning än vad som är fallet på en nationell ideologisk nivå. En annan reflektion är att 
aktörernas skilda åsikter i huruvida näringslivet ska eller inte ska vara med i regionala 
tillväxtprocesser kan bottna i skilda ekonomiska antaganden. Exempelvis i den neoklassiska synen på 
att marknadskrafterna (här entreprenörer) själva är förmögna att hantera utvecklingfaser mot ett 
jämnvikttillstånd, vilket kan visa en större tilltro till marknadens förmåga än vad en keynianskt 
ekonomisk tradition säger. Därför kan man anta att entreprenörer är mer välkomna till samarbete i 
partnerskap med offentliga aktörer med neoklassiska ekonomiska antagande – entreprenörer har ur 
detta perspektiv mer att erbjuda. Emellertid kan detta diskuteras eftersom regionala offentliga aktörer 
har utgångpunkten att det som den regionala offentliga näringslivsaktören gör har betydelse för den 
regionala utvecklingen och tillväxten. Alltså, RTP har ett mer keyniansk alternativt neoösterrikiskt 
perspektiv som grundantagande. Idén med antagandet om att marknaden sköter sig själv riskerar 
samtidigt att minska det regionala inflytande som regionala näringslivsaktörer har. Troligtvis är det i 
sig en paradox som inte är förenligt för ett offentlig samt privat samarbete i ett partnerskap. Tänk er en 
lärare som inte tror att han eller hon har betydelse för elevernas lärande eller en sjuksköterska som inte 
tror sig kunna hjälpa en patient med olika besvär. Utifrån ett tjänsteperspektiv i en företagskontext 
behövs till exempel kunden för att kunna leverera en vara och ur ett produktperspektiv behövs en 
noggrann kravspecifikation för att tillgodose kundens högt ställda behov. Rollen som ges av en 
regional offentlig näringslivsaktör indikerar explicit eller implicit att regionen via dess tjänstemän kan 
göra en skillnad. Emellertid måste det finnas en elev närvarande för att åstadkomma ett lärande. Det 
måste finnas en patient närvarande för att sjuksköterskan ska kunna ställa en diagnos och starta 
behandlingen. Därvidlag bör det ständigt i den regionala tillväxtprocessen finnas en nära relation till 
det lokala och regionala näringslivet. 
 

8.2 Entreprenörens perspektiv 
Utifrån entreprenörernas berättelser som utgår från empirin fångas omsättning, vinstmarginaler, 
kreativa jobb samt personligt utvecklande uppdrag som entreprenöriella tillväxtbilder. Av upplevda 
orsaker av tillväxt har en kategorisering gjorts och interna samt externa orsaksförklaringar till 
tillväxten fångats. Läsaren har kunnat följa denna studies inledande induktiva tolkning av 
entreprenörernas berättelse och givits exempel på hur de empiriska berättelserna kan tolkas utifrån ett 
tillväxtteoretisk perspektiv. För att tydligt försöka visa på sambandet mellan empiriavsnittets resultat 
och den gjorda tolkning av Penrose tillväxtteori följer här ett avsnitt som belyser överenstämmande 
bilder av tillväxt och hur tillväxt uppstår i företag. 
 

8.2.1 Entreprenörens tillväxtbild i jämförelse med företagsanknuten 
tillväxtteori 

Den teoretiska bilden av vad Penrose (1995) menar vara tillväxt är de facto enbart resultatet av en 
tillväxtprocess. Penrose utrycker det med formuleringen att tillväxten de facto beror på interna 
förändringar, vilka interagerar med varandra. Något som i sin tur förändrar både storleken och 
karaktären på det växande objektet (1995, s. 1). Med andra ord intresserar sig inte Penrose enbart för 
vad tillväxt är utan snarare för den interna process som leder till en förändring av objektets storlek. 
Utifrån detta perspektiv kan det göras direkta kopplingar till det empiriska underlaget då dessa, dels 
poängterar resultatet av en tillväxtprocess (vinstmarginal, omsättningsökning), dels ger bilder som 
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utrycker tillväxtprocessens interna resa (kreativa uppdrag, personligt utveckling). Sambandet mellan 
den teoretiska penroseiska definitionen och det resultat som de empiriska berättelserna pekar på kan 
därför förklaras på liknande sätt. Det vill säga att olika aktörer menar samma sak, men utrycker sig på 
olika vis beroende på vad som är deras behov. Det pekar på att tillväxt både är ett resultat och en 
process, utifrån empiri och penroseisk teori. Det essentiella är hur entreprenörerna förklarar sin tillväxt 
och hur pass väl Penrose teori överensstämmer med denna orsaksförklaring. 
 
Med utgångspunkt av entreprenörernas berättelser kategoriserades orsakerna till tillväxt som både 
interna samt externa tillväxtfaktorer. Kännetecknande för de interna faktorerna är dels att det finns en 
avsaknad av företagsförmåga i bemärkelsen; hur man hanterar kunder, vilken service som företaget 
erbjuds, vilka marknadsaktiviteter som genomförs, hur planering och organisering av verksamheten 
genomförs, vilket produktutbud företaget har. Dels pekas ett resultat att tillväxten indirekt anses 
påverkas genom personrelaterade faktorer vilka kännetecknas av entreprenörernas; uthållighet, 
motivation, naivitet, självförtroende, disciplin, erfarenhet, beredskap, handlingskraft. Till de externa 
tillväxtfaktorerna framkom framförallt konjunkturens betydelse, men även nätverket betydelse. Den 
penroseiska tillväxtteorin förespråkar framförallt en tillväxt med utgångspunkt i interna faktorer 
snarare än externa med förklaringen av att oavsett externa faktorers betydelse för tillväxten måste 
företagets inre kapacitet och process visa upp vissa kunskaper och färdigheter och dessutom ha 
tillgång till interna resurser för att lyckas med sina förutsatser. Inom ramen för de kunskaper och 
färdigheter som Penrose (1995) lyfter fram utkristalliseras managerial skills samt entrepreneurial 
resources som två essentiella begrepp. I uppbyggnaden av den penroseiska analysmodellen, rubriceras 
dessa begrepp och tolkas som en managementförmåga samt entreprenörskapsförmåga. Inom ramen för 
detta begreppspar beskrivs orsakerna till företagstillväxt, vilka ställs i relation till de empiriskt funna 
resultaten. 
 
Entreprenörernas berättelser visar att företagens motivation är en viktig del för tillväxten. Penrose 
menar i likhet till funnen empiri att den första handling som bör innfinna sig är en tanke som föds, en 
vilja till att skapa tillväxt i ett företag. [It] implies some degree of enterprise (Penrose, 1995, s. 33). 
Penrose ser detta som en ambition, en entreprenöriell resurs som är en viktigt utgångspunkt för att 
uppnå tillväxt och ses enligt denna studie som en grundläggande entreprenörskapsförmåga. Utifrån 
den första induktiva tolkningen kan den motsvara en personrelaterad faktor snarare än företagsförmåga 
eftersom den är en inbyggd del av en individs personliga läggning. Penrose diskuterar även 
temperamentets betydelse och menar att denna del kan ses som ett tecken på personens läggning. 
Självförtroende kan ses som en inflytesrik faktor, vilken även är en personrelaterad faktor, sett till 
funnen empiri. Entreprenörskapsförmågan handlar också om att uppvisa tålamod och uthållighet, men 
samtidigt en experimentlusta byggd på tanken att kreativitet skapar utrymme för att lokalisera och 
finna möjligheter inom ramen för befintliga interna resurser. Samtidigt innefattar även 
entreprenörskapsförmågan en kompetens att bidra till att finna extern finansering genom förmågan att 
bygga relationer med kunder, men också en förmåga till en intern införsäljningsprocess för att påverka 
den egna organisationen till förändringar som potentiellt ska leda till en process som i slutändan ska 
generera tillväxt. Entreprenörskapsförmågan i en penroseisk kontext behöver inte finnas i 
managementrollen, men behövs sannolikt finnas med i managementteamets sammantagna 
kompetensprofil för att denna förmåga ska anses finnas tillgänglig hos företaget, men också för den 
som innehar den övergripande managementrollen.  
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Entreprenörskapsförmågan kan sägas bidra till överensstämmelse till Penrose teori både vad gäller 
personrelaterade faktorer, men även som delar av en företagsförmåga. Penrose syn på 
managementrollens funktion bidrar till att tydliggöra handlingskraften och den generella kompetens 
som den har för företagets kärnkompetens – dvs. företagens skicklighet i att utföra det arbete som är 
kopplat till företagets verksamhet. I managementförmågan ingår även planeringen av hur de interna 
resurserna ska skötas och organiseras. Samtidigt ingår det i managementförmågan att adminstrativt 
tillhandahålla en kontroll av den löpande verksamheten. Utifrån detta perspektiv resonerar Penrose att 
erfarenheter och tidigare kunskaper är väsentliga för att managementförmågans funktion ska bidra till 
en fungerande tillväxtprocess. Enligt Penrose är inte managementrollen utbytbar dvs. kan inte 
inhämtas som en utomstående resurs, då tillväxtprocessen indikerar att managemenrollen inkluderar 
kunskap om interna resurser. Dock går det att hävda att kunskapen om företagets interna resurser kan 
finnas i managementteamet.  

 
Utifrån entreprenörernas berättelser beskrivs även externa faktorer för tillväxt, något som Penrose 
kommenterar med följande citat The really enterprising entrepreneur has not often, so far as we can 
see, taken demand as given, but rather as something he ought to be able to do someting about (1995, 
s. 80). Här kopplar Penrose till ett efterfrågeperspektiv, men indikerar att det är den entreprenöriella 
föreställningsvärlden och förväntningarna som denne har av vad som är möjligt att uppnå som avgör 
tillväxtprocessen. Exempelvis kan hög- och lågkonjunktur kännetecknas som en extern faktor som 
redovisas utifrån entreprenörers berättelser i denna studie. Entreprenörskapsförmågan kan 
kompletteras till att även bidra till att finna resurser som inte enbart kan upptäckas internt, utan även 
externt. Till exempel skulle en entreprenörskapsförmåga kunna utnyttja befintliga regionala offentliga 
näringslivsorganisationer om dessa kan bidra till tillväxt. Ett exempel från empirin är t.ex. företag I 
som kontinuerligt använder sig av externa konsulter för att nå förändringar i sin verksamhet samt 
företag K som ständigt är på jakt efter nya relationer utanför företagets inre krets. 
 
Figur 26: Penrose i harmoni med entreprenörers berättelser 
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Sammantaget ses likheter mellan Penrose och intervjuade entreprenörer genom att de ser tillväxt både 
som en process, men även ett resultat. Process i den bemärkelsen att personligt utvecklande och 
stimulerande kreativa uppdrag även uppfattas som en process enligt penroseisk sätt att se. 
Vinstmarginal och omsättningsökning kan härledas till resultatet, dvs. förändringen av ett objekts 
storlek. Tillväxtorsaker utifrån empirin där interna orsaksförklaringar genom personlighetsfaktorer kan 
kopplas till Penrose entreprenörskapsförmåga där till exempel temperamentet antyds ha en effekt. 
Företagsförmågan kan kopplas till vad Penrose menar innefatta managementsförmågan administrativa 
kompetens och dess erfarenhet att hantera företagets resurser. Tillväxtorsaker som utifrån empirin 
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beskrivs som externa orsaksförklaringar kan kopplas till vad Penrose menar bero på företagens 
entreprenörskapsförmåga, vilken både avser bidra med lösningar i lågkonjunktur, men samtidigt 
inneha en förmåga att bygga förtroende med andra externa resurser i t.ex. ett nätverk. 
 

8.2.2 Den penroseiska analysmodellen i praktiken 
Trots att Penrose (1995) intresserar sig för företags tillväxt och tillväxtprocesser bidrar teorin även till 
entreprenörskap som vetenskapsområde. Teorin har fått bäring även på tillväxtrelaterad 
småföretagarforskning även fast utgångpunkterna och inspirationen till dessa (se t.ex. Davidsson, 
1988, Wiklund, 1998) kunnat härledas från andra inspirationskällor. Penrose betraktar företaget genom 
dess olika funktioner och resurser. I denna studie omvandlas dessa till förmågor. Förmågorna kan med 
utgångspunkt av entreprenörernas berättelser förklara ett företags styrkor men också svagheter i 
relationen till deras tillväxtförmåga.  
 
Emellertid är den penroseiska analysmodellen delvis subjektiv uppbyggd vilket, dels bygger på att en 
förförståelse finns om Penrose grundläggande antaganden, dels också utifrån en adekvat tolkning av 
entreprenörers berättelser. Eftersom entreprenörernas berättelser tar ett historisk kliv bakåt i tiden är 
det svårt att poängtera ett nuläge eftersom upplevda brister som går att härröra till de två förmågorna 
kan ha åtgärdats med hjälp av ny kunskap och erfarenhet utifrån hur en entreprenöriell interativ 
lärandeprocess går till (Lachmann, 1986). Erfarenheten från entreprenörernas egna orsaksförklaringar 
av tillväxt bör ha utökat entreprenörens förmåga och kompetens genom att ytterligare erfarenhet ses 
som självklar. Självklar i bemärkelsen att entreprenörerna själva reflekterar över sin tillväxtresa. En 
svårighet som upplevts vid tolkningen av entreprenörernas berättelser är att det är svårt att avgöra 
graden av en entreprenörskapsförmåga liksom när denna förmåga övergår till en managementförmåga. 
Detta har sannolikt sin grund i Penrose (1995) sätt att se på entreprenören som en resurs som dessutom 
kan inrymmas inom managementkaraktären. I analysen nedan förkortas managementförmåga till MF 
och entreprenörskapsförmåga till EF. 
 

8.2.2.1 Penrose kompetensprofil ställd mot entreprenörernas berättelser 
Entreprenörernas berättelser, som bygger på egna upplevelser av vad som orsakat tillväxt, tenderar att 
spänna mellan både externa och interna förklaringar. De interna förklaringarna hos företag A anger att 
företaget både har en god ambitionsnivå, experimentnivå samt kreativitet. En anmärkning är att en 
extern faktor (här Idélab) ansetts stärka just företagets ambitionsnivå. Överlag verkar företaget inte 
lida brist på EF. Däremot uttrycks svagheter i planeringen av arbetet, vilket indikerar att företagets MF 
kan utvecklas.  
 
De interna förklaringarna hos företag B anger till synes att företaget har en hög ambitionsnivå samt 
höga förväntningar på framtiden. Däremot kan entreprenörens omdöme ifrågasättas. Emellertid visar 
företaget upp en mångsidighet vilket tyder på hög EF som däremot inte verkar kunna hanteras utifrån 
ett MF perspektiv. Eftersom omdömet ses som en del av EF enligt analysprofilen, kan entreprenörens 
EF delvis ifrågasättas även fast entreprenören verkar ha tagit lärdomar av tidigare misstag. Den 
bristande planeringsförmågan kan ändock visa att företaget har en utvecklingspotential. Sammantaget 
ger detta bilden av ett företag som har haft historiska begränsningar både avseende dess EF, men 
också dess MF. 
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De interna förklaringarna hos företag C anger till synes att företaget har en god ambitionsnivå i vissa 
avseenden. Entreprenörens temperament och omdöme kan ifrågasättas och därmed försvaga företagets 
EF. Entreprenören visar delvis upp ett gott MF relaterat till kompetens avseende hantverksförmågan. 
Samtidigt finns det tecken på att företagets planerings- samt handlingsförmåga har en 
utvecklingspotential vilket tyder på en låg MF. Sammantaget ger detta bilden av ett företag som har 
begränsningar både avseende dess EF, men också dess MF. 
 
De interna förklaringarna hos företag D anger att företaget har en god ambitionsnivå i vissa avseenden 
t.ex. kring en strävan att finna interstices (Penrose, 1995) dvs. mellanrum, i detta fall nya 
försäljningsaktiviteter. Här är det intressant att peka på nätverkets betydelse eftersom nätverket 
erbjuder exklusivitet. Entreprenörens strävan efter effektivitet pekar mot ett energiskt beteende något 
som bidrar till ett förstärkt EF. Entreprenören förklarar att när administrationen genom förbättrad 
organisering och planering stärkts, förbättras även tillväxten. Sammantaget ger detta bilden av ett 
företag som enligt Penrose kompetensprofil har hög grad av EF samt MF. 
 
Explicit antyder företag E det offentligas, både positiva men även negativa inverkan på verksamhetens 
tillväxt – vilket delvis kan sägas vara en extern förklaring. De interna förklaringarna anger att företaget 
till viss del har en god ambitionsnivå, t.ex. kring en ambition att finna mellanrum via 
nätverksbyggande samt en förmåga att skapa förtroenden. En osäkerhet finns vilket ger intrycket av 
bristande temperament (här självförtroende) något som indikerar på brister i EF. Osäkerhet avseende 
planering gör att entreprenören både anses ha låg grad av MF samt EF. 
 
En stor del av de externa förklaringarna till tillväxten i företag F:s berättelse tenderar att handla om 
entreprenörens fysiska hälsotillstånd, något som i detta fall kan ses som en intern förklaring. Det finns 
tecken på en kunskapssträvan, vilket indikerar att ambitioner finns. Även entreprenörens tidigare 
engergiskhet får oss att förstå att arbetsinsatsen (här kopplat till handling) kan vara hög något som kan 
bidra till en godtagbar EF. Emellertid synliggörs bristande omdöme i val av kunder, samt 
entreprenörens förmåga att bygga förtroende till kund vilket bidrar till en total låg EF. Det följs sedan 
upp av entreprenörens bristfälliga planeringsförmåga vid omorientering av kunder, vilket indikerar 
lågt MF. Entreprenören visar tecken på bristande handlingsförmåga något som indikerar bristande MF. 
Sammantaget har entreprenören både en låg grad av MF samt EF. 
 
I företag G:s berättelse går det att utläsa att entreprenörens beskrivningar mer verkar relatera till 
externa förklaringar där entreprenören är offer för olika omständigheter främst på grund av offentliga 
samt privata organisationer inverkan. Entreprenörens berättelse indikerar minskande 
ambitionsförmåga under en period, vilket bidrog till ett svag EF. En förklaring till en bristande 
ambition var entreprenörens bristanden omdöme avseende kontroll och handlingskraft som i sin tur 
pekade på svag MF. Vissa positiva signaler går att skönja även fast det negativa verkar vara i 
förgrunden. Entreprenören pekar på möjliga ideer till hur problem ska lösas, vilket till viss del pekar 
på att entreprenörens ambitionsnivå och vilja är på väg att komma tillbaka. Sammantaget har 
entreprenören historiskt både en låg grad av MF samt EF. 
 
Företag H:s hälsotillstånd orsakat av en tidigare anställning verkar ha bidragit till brister relaterat till 
ambition, men även handlingskraft, något som indikerar svagheter i både EF samt MF. Emellertid 
bidrog entreprenörens företag till att mer kraft kunde läggas på verksamheten då entreprenören 
tidigare enbart haft företaget som sidoverksamhet. Det indikerar godtagbar EF och MF. 
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Entreprenörens kunskapssträvan kan även ses som en viktig del för att uppnå en ökad grad av MF och 
hennes upptäckande till nya kunskapsmöjligheter [mellanrum] visar på en viss EF. Berättelsen antyder 
svagheter till handlingskraft något som indikerar brister i MF. Företaget verkar i en bransch med 
kunder med generell låg betalningsförmåga. Entreprenörens lösning har varit att komplettera med en 
produkt som ”säljer sig själv”. Det kan implikera en godtagbar EF. Sammantaget och med 
utgångspunkten av att entreprenören under en lång tid bedrivit sin verksamhet som en sidoverksamhet, 
görs antagandet att entreprenören har en låg grad av både EF och MF. 
 
Till viss del upplevs företag I:s berättelse som knepig att tolka eftersom vederbörande genomgående 
använder sig av externa organisationer för att stärka den interna organisationens möjligheter till 
tillväxt. Det kan ses som en brist på entreprenörens interna handlingsförmåga, eftersom han själv inte 
upplever att han har kompetensen, något som indikerar låg MF. Det kan också ses som god MF ur 
perspektivet att entreprenören ser behovet av extern hjälp och entreprenören bygger därför upp en 
strategi där han ser det externa organisationen som dels en viktig resurs, dels som en del av den interna 
processen för att skapa tillväxt genom förbättrad organisering samt kvalitet. Tolkningen av 
entreprenörens handlande ses här som en del av hans interna strategi för att nå tillväxt vilket indikerar 
god MF. Emellertid kan personalpolitiken ifrågasättas eftersom en viktig personell resurs försvann. 
Det är en en händelse som inneburit ekonomiska bakslag. Det tyder på att managementrollen har 
bristande förståelse för entreprenörer inom organisationen, vilket tyder på svag MF i det avseendet. I 
övrigt andas berättelsen av god ambitionsnivå samt kreativitet vilket indikerar en god nivå av EF. 
Sammantaget, trots min tolkning av entreprenörens externt valda strategi, antas företaget ha en 
utvecklingsbar MF, och en god EF. 
 
Till viss del upplevs företags J:s berättelse som svårtolkad eftersom vederbörande genomgående 
använder sig av externa organisationer för att stärka den interna organisationens möjligheter till 
tillväxt. (detta i likhet med företag I). Det kan ses som en brist på entreprenörens interna 
handlingsförmåga, eftersom han själv inte upplever att han har kompetensen, något som indikerar låg 
MF. Det kan också ses som god MF ur perspektivet att entreprenören ser behovet av extern hjälp och 
entreprenören bygger därför upp en strategi där han ser det externa organisationen som dels en viktig 
resurs, dels som en del av den interna processen för att skapa tillväxt genom förbättringar av företagets 
”tekniska kunnande”, men också som en del av den interna processen för att skapa tillväxt genom 
förbättrad organisering samt kvalitet. Tolkningen av entreprenörens handlande ses här som en del av 
hans interna strategi för att nå tillväxt vilket indikerar god MF. Emellertid kan den ”föråldrade” 
strategi som historiskt varit gällande tolkas som en brist avseende både handlingskraft och teknisk 
kunnande vilket indikerar en begränsad MF. Ambitionsnivån och de positiva förväntningar har ändå 
funnits under den aktuella treårsperioden, något som renderat till ett nytt agerande, vilket kan sägas 
tyda på god EF. Sammantaget, trots tolkningen av entreprenörens externt valda strategi, antas 
företaget ha en utvecklingsbar MF, men en god EF. 
 
Till viss del upplevs företag K:s berättelse som besvärlig att tolka eftersom vederbörande 
genomgående använder sig av externa organisationer för att stärka den interna organisationens 
möjligheter till tillväxt (i likhet med företagen I samt J). Det kan ses som en brist på entreprenörens 
interna handlingsförmåga, eftersom han själv inte upplever att han har kompetensen, något som 
indikerar låg MF. Det kan också ses som god MF ur perspektivet att entreprenören ser behovet av 
extern hjälp och entreprenören bygger därför upp en strategi där han ser det externa organisationen 
som dels en viktig resurs, dels som en del av den interna processen för att skapa tillväxt genom 
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förbättringar av företagets ”tekniska kunnande”, men också som en del av den interna processen för att 
skapa tillväxt genom förbättrad organisering samt kvalitet. Tolkningen av entreprenörens handlande 
ses här som en del av hans interna strategi för att nå tillväxt vilket indikerar god MF. Till synes finns 
ingen beredskap eller plan för att möta lågkonjunktur. Emellertid framgår det i berättelsen att 
entreprenören drivs av att utöka sitt kontaktnät och därmed bidra till fler kundrelationer. Entreprenören 
verkar i det avseendet inneha vad Penrose menar vara en förtroendekompetens, en förmåga att sälja sig 
själv och sitt företag. Detta indikerar en god EF. Likväl går det att ifrågasätta kompetensen då det 
visade sig att företaget tappade viktiga kunder. Detta skulle kunna tyda på motsatsen. Att strävan efter 
nya kunder bidrar till att förtroendet från befintliga kunderna minskar. Det entreprenöriella omdömet 
kan även ifrågasättas då expansion via uppköp i efterhand bedömts fallerat. Oordningen som beskrivs i 
berättelsen tenderar att falla tillbaka på managementrollens administrativa förmåga samt kontroll 
vilket indikerar ett bristfälligt MF. Sammantaget, trots entreprenörens externt valda strategi, antas 
företaget ha en begränsad historisk MF samt EF. 
 
Resultatet av den prövade penroseiska analysmodellen av entreprenörernas berättelser indikerar att ju 
mindre företaget är, desto svårare har företaget att leva upp till den penroseiska analysmodellens olika 
förmågor. Det kan dock tillstås att enbart ett av företagen, ett mikroföretag med tre anställda, tolkas 
sakna brister enligt analysmodellen. Det kan förklaras med att företagets behov av resurser samt 
funktioner är tämligen begränsade och täcks därför väl in av medarbeternas kompetenser. Ett större 
småföretag har också enligt Penrose mer resurser att handskas med, vilket kan leda till ”sysslolöshet” 
(1995, s 70) bland resurserna, vilket i sin tur skapar bristande effektivitet. Resultatet pekar även på att 
det är svårigheter med att uppnå en godtagbar nivå av endera förmågorna. Brister går att finna i princip 
i samtliga berättelser. För att göra en kvantitativ beräkning av utfallet bedöms tio utav elva företag ha 
brister i sin managementförmåga och sju av elva bedöms ha begränsad entreprenörskapsförmåga. 
Resultatet relaterat till studiens inledande induktiva orsaksförklaringar av tillväxten; företagsförmåga 
samt personrelaterade faktorer, liknas Penrose managementförmåga till stora delar det som induktivt 
betecknas vara företagsförmåga. Denna förmåga eller brist på kompetens är mest framträdande bland 
soloföretagen. Vissa större småföretag har även de brister inom MF, vilket kan förklaras med att ju 
större företag desto fler funktioner och resurser att kontrollera och hantera vilket kan bidra till en ökad 
arbetsbörda vilket inte alltid mäktas med av det större småföretaget. I ett av de större småföretagen 
angavs även tydliga brister och kunskaper om de egna resurserna samtidigt som entreprenören själv 
hade ett fokus på relationsförsäljning (se entreprenör K:s berättelse). Det är emellertid ett gott tecken 
att entreprenörskapsförmågan ändå bedömdes som positiv i fyra av entreprenörernas berättelser. Enligt 
Penrose är det en förutsättning för företagstillväxt att ambitioner och kreativitet och experimentlusta 
och personlig läggning samt entreprenöriellt omdöme finns som resurs. Emellertid bör 
handlingskraften, planeringen och organiseringen av företagets resurser finnas på plats för att en 
växelverkan mellan de två olika förmågorna ska kunna utvecklas och skapa en process som leder till 
företagstillväxt. 
 

8.3 Den syntetiserade teoretiska perspektivet 
Nu har två bilder och förklaringar av tillväxt redovisats. Dessa har även befruktats med teoretiska 
glasögon för att bidra till förståelse för olika strategiers antaganden om vad tillväxt är och skapas. Det 
som hitills framkommit är att samarbete i olika former premieras utifrån en regional kontext. 
Kunskapsutveckling genom samarbete leder fram till innovativa resultat som anses stärka 
konkurrenskraften, vilket är en föreställning som delas av skrivningar i tillväxtprogrammet och teorier 
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kring samarbete. Det finns nyanser inom ramen för teorierna som poängterar vad som är viktiga 
element, i samarbeten av olika karaktär, något som inte behandlas explicit inom ramen för RTP. Ett 
antagande är att det däremot görs och behandlas implicit, vid det faktiska samarbetet. Den regionala 
tillväxtprocessen kan beskrivas genom strategier som enligt studien har tolkats innefatta både interna 
och externa strategier med en övervikt gentemot det interna perspektivet. De två regionala strategierna 
är inte helt lätta att tolka eftersom de delvis bedöms först efter att resultat kan uppvisas. De interna 
strategierna tar i regel en längre tid på sig att uppvisa resultat enligt Pike m.fl. (2008). Vid 
utformningen av den regionala tillväxtprocessens strategi kan hävdas att inspiration hämtats från olika 
teoretiska skolor där främst den neoösterrikiska ges företräde. Emellertid är det inte ett självklart 
antagande, eftersom även andra teoribildningar har en viss relevans. Exempelvis ges individen en hög 
status inom den neoösterrikiska skolbildningen, medan den neoklassiska mer intresserar sig för 
företagens (utbudssidan) situation. En viss dualitet visar sig i skrivningarna av de regionala 
strategierna. De övergripande regionala tillväxtmålen har delvis tjänat som underlag för att lyfta fram 
vad som åsyftas med regional tillväxt. De regionala tillväxtmålen antas formulerade utfrån ett 
nationalekonomisk perpspektiv med tydlig makroekonomisk inriktning. Mätningarna beskrivs delvis 
ligga på en regional mellannivå då jämförelser med andra regioner ses som betydelsefulla. Målen som 
mäts kan då sägas ligga på en mesonivå. De regionala tillväxtmålen kan även tolkas och härledas 
utifrån en neoklassisk begreppsapparat där produktionsfaktorer samt arbetskraften sätts i fokus. 
 
I entreprenörernas berättelser ges motivationsfaktorer, entreprenörens skicklighet att utföra sitt arbete 
och sin förmåga att finna och utnyttja möjligheter en överenstämmande bild med verkligheten och kan 
därför beskrivas som villkor och förutsättningar för att uppnå företagstillväxt. Davidssons (1989) samt 
Wiklunds (1998, 2001) forskning bekräftar den urprungliga bild som ges av Penrose (1995) där hon 
beskriver samma begrepp med andra ord. Till exempel anger Penrose entreprenörens ”state of mind” 
samt deras tro på sin egen förmåga som både kan kopplas till motivationsbegreppet som till min 
induktiva empiriska tolkning vilka berör de personrelaterade faktorernas betydelse som viktiga för 
tillväxten. Wiklund (1998, 2001) anger attitydens betydelse och Davidsson (1989) motivationens 
betydelse genom att uttrycka entreprenörens behov av tillväxt. 
 
Skicklighet kan sägas stärkas av den bild som ges från empirin, vilket uttrycker företagsförmågans 
betydelse för tillväxt, där Penrose (1995) uttrycker det som ett tekniskt kunnande medan Davidsson 
(1989) och Wiklund (1998, 2001) implicit diskuterar i termer av en entreprenöriell förmåga alternativt 
entreprenöriellt förhållningssätt. Penrose (1995) menar dock att denna del tillhör managementrollens 
karaktär snarare än de entreprenöriella resurserna. 
 
Förmågan att finna och lokalisera möjligheter är en entreprenöriell egenskap enligt Penrose (1995), 
något som stärks av de empiriska berättelserna. Alternativa vägar för att finna nya marknader och 
kunder har kunnat märkas av entreprenörernas berättelser något som ger en överensstämmelse mellan 
teori och empiri. Penrose (1995) diskuterar begrepp som interstices samt opportunities medan 
Davidsson (1989) lyfter fram tillfällets betydelse och Wiklund (1998, 2001) möjlighetens betydelse 
för tillväxten. Penrose (1995) menar att utnyttjandet av möjligheter beror på entreprenörens 
upplevelser och förväntningar på vad som är möjligt något som återigen pekar på motivationsfaktorers 
betydelse. Vilkoren och förutsättningar för att nå tillväxt utifrån ett företagsperspektiv kan indirekt 
sägas relateras till förutsättningar för att skapa fler entreprenörer nämligen att en politik bör skapas 
som bidrar till potentiella entreprenörers; möjligheter, skicklighet samt motivation enligt Lundström 
och Stevenson (2005).  
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8.4 Tillväxtprogrammet - En resurs för entreprenörer? 
Vilka regionala strategier kan ses som värdefulla resurser för att de aktuella företagen ska nå tillväxt? 
Det var en reflekterande undran som intresserade mig inledningsvis. Samtidigt har bilderna av tillväxt 
samt tillväxtens orsaksförklaringar tolkats innefatta både kongruenta samt inkongruenta inslag i 
tidigare avsnitt. En generell tolkning är att programmet inte anpassar sig till de företagsspecifika 
behoven som utkristalliserar sig ur entreprenörernas berättelser utan snarare verkar fånga externa 
upplevda tillväxtfaktorer som kan skönjas ur entreprenörernas berättelser. Frågan är hur detta fångas 
utifrån resursbegreppet som ges utav Penrose (1995) och som givit upphov till den penroseiska 
analysmodellen. 
 

8.4.1 Resursbegreppet 
Utifrån den penroseiska analysmodellen uttrycks resursbegreppet som ett nyckelbegrepp för att nå 
tillväxt. I resursbegreppet läggs det som här kallas för entreprenörskapsförmåga medan Penrose anger 
detta såsom entrepreneurial resource som kan rendera till en entrepreneurial service, vilket kan ses 
som det mervärde eller i förlängningen tillväxt som företaget skapar. Resurserna är enligt Penrose 
(1995) unika för varje enskilt företag och består alltifrån fysiskt material (byggnader, maskiner etc.) 
till personell kompetens. Tidd m.fl. (1997) kompletterar resursbegreppet genom att inrymma även 
finansiering, krävande kunder samt innovativa leverantörer. Penrose utgångspunkt är att resurserna är 
viktiga, men hon menar också att den interna processen med att hantera resurserna egentligen är ännu 
viktigare för att nå tillväxt. Tillväxtens storlek i utfallstermer beror därför på hur managementrollen tar 
sig an och hanterar de interna och uppkomna externa resurserna. Eftersom företag antas ha unika 
resurser i Penrose föreställningsvärld, vilket även bekräftas av denna studie, kan företagspopulationen 
ses som heterogen. Tillväxten beror då på hur resurserna kombineras och används utifrån 
managementrollens erfarenhet och kompetens. Det är därför svårt att generalisera vilka resurser som 
krävs för att nå tillväxt. Sett till tillväxtens interna process kan företagets viktigaste resurser likställas 
med den penroseiska analysmodellens kompetensprofil för tillväxt, vilket implikerar managements 
kompetens och den entreprenöriella resursens betydelse för att skapa en hållbar tillväxtprocess. I det 
perspektivet blir det intressant att belysa om regionala strategiers intentioner avser stärka företags 
interna tillväxtförmågor genom ett tillväxtprograms formuleringar. Det blir också viktigt att klargöra 
vad de regionala strategierna syftar till för att komma åt intentioner i relation till den penroseiska 
analysmodellens innehåll. 
 

8.4.2 Regionala intentioner i en penroseisk analysmodell  
Avhandlingens fokus avser inte att belysa om ett regionalt tillväxtprogram faktiskt ger avsedda 
effekter på tillväxten hos individuella företag och för regionen, utan det är de regionala intentionerna 
som står under lupp. Intentioner kan ses som de syften och avsikter som ett regionalt tillväxtprogram 
vill försöka uppnå med hjälp av de regionalt uppsatta strategierna. Frågan är om de regionala 
intentionerna kan ses som en resurs utifrån denna avhandlings penroseiska analysmodell, det vill säga 
kan de regionala tillväxtstrategierna stödja eller stärka det som lyfts fram som managementförmågor 
och entreprenörskapsförmågor i den interna företagsprocess som ska leda till tillväxt. Kan ett regionalt 
tillväxtprogram ses som en resurs ur detta perspektiv? I nedanstående avsnitt diskuteras huruvida 
intentionerna kan ses som resurs. 
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8.4.2.1 Den regionala resursen för ett företags managementförmåga 

Först ges här en återkoppling till den penroseiska analysmodellens innehåll. Managementsförmågan 
består av skilda förmågor. Förmågan innefattar delvis en företagsförmåga härlett från empiri. 
Företagsförmågan kan vara en förmåga till; handlingskraft, verksamhetskompetens, administrativ 
kontroll, planeringsförmåga. Managementförmågan innefattar även av en generell kunskapsförmåga 
som byggts upp till stor del av managementteamets erfarenhet av hur olika resurser bör och kan 
kombineras. Managementförmågan bör också kunna förstå och dra nytta av företagets inneboende 
entreprenöriella resurser, dvs. ha förståelse för entreprenörskapsförmågans betydelse. Utifrån 
beskrivningen ovan går det att ställa sig frågan om det i en regional programtext för tillväxt innefattar 
intentioner som går att tolka som stöd till managementförmågans (MF) progression. Med andra ord; är 
RTP en resurs för ett företags managementförmåga? 
 

8.4.2.1.1 Erfarenhets- och kunskapsintentioner 

I det regionala tillväxtprogrammets dokumenttext framgår intentionen med att utveckla ett system för 
att sprida erfarenheter. En tolkning är att spridningen av erfarenheter avser ett erfarenhetsutbyte 
mellan offentliga näringslivsaktörer vars syfte är att stödja det regionala befintliga näringslivet. Detta 
kan därför enbart delvis lyfta fram RTP som resurs eftersom fokus snarare läggs på regionala 
näringslivsaktörer snarare än brukarna och tillväxtens målgrupp vilka företagen antas vara. Detta kan 
ses som en förenklad bild av verkligheten. Erfarenhetsutbytet avser att lyfta fram och ge kunskap till 
hur företag kan effektivisera sin verksamhet samt ge stöd till företagens produktutveckling. Relativt 
allmänt framgår det i RTP att företagsutveckling och marknadsutveckling ska stödjas. En penroseisk 
syn på tillväxt där den interna tillväxtprocessen har en grund ses de stödjande begreppen 
(effektivisering, företagsutveckling, marknadsutveckling) som rätt diffusa och generella. Det eftersom 
utveckling och effektivisering av verksamheten ur ett penroseiskt perspektiv kan ses som ett resultat 
av en process och inte som grundläggande faktorer för att uppnå ett resultat såsom tillväxt. Hur stödet 
ser ut (huruvida det är rådgivning alternativt finansiering eller annat) klargörs inte av det regionala 
tillväxtprogrammet. Det går att påskina att oavsett typ av stöd som ges till företaget kan det leda till 
erfarenhet som i sin tur omsätts till effektivare organisering och förbättrade produkter sett utifrån 
Lachmann´s (1986) poänger kring entreprenörernas ständiga iterativa lärandeprocesser. Det blir då 
svårt att se det regionala tillväxtprogrammet som en icke resurs. Här kan poängteras att om stöd som 
ges inte bidrar till lärande som generar erfarenhet och kunskap kan stödet inte ses som en resurs i vart 
fall inte ur ett penroseisk perspektiv. Frågan är om det går att hävda att regionala tillväxtstrategier inte 
bidrar till kunskap och erfarenhet som småföretag kan ha nytta av. Däremot kan invändningar ges i 
och med det faktum att strategin inte inriktar sig mot småföretagen utan gentemot den regionala nivåns 
företrädare. Strategin som den explicit utrycks vänder sig enbart delvis mot företagsnivån, medan 
kunskap och erfarenheten och det lärande som strategin ska leda till hamnar på den regionala nivån. 
Strategin kan därför delvis endast ses som en resurs till företagens egna erfarenhet och kunskapsbank. 
Andra kunskapsstimulerande intentioner inom RTP som tangerar ovanstående reflektion är exempelvis 
projektet Interaktiv Kunskapsutveckling där syftet har varit att få kunskap om effekterna av regionala 
strategier som befrämjade entreprenörskap, innovation och tillväxt. Emellertid är föremålet för 
kunskapandet även här riktade gentemot den offentliga regionala nivåns företrädare snarare än till en 
företagsnivå. Lärdomar från projektet skulle bidra till revideringar av det regionala 
tillväxtprogrammet. Detta till trots är det förstås inte möjligt att påstå att projektets intentioner inte kan 
ses som en resurs gentemot en företagskontext. Föremålet för projektet fokuseras inte i huvudsak på 
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företagens erfarenhet och kunskapande varför projektet enbart delvis kan ses som en resurs till 
småföretags MF. 
 
Erfarenheten och kunskapsnivån är managementförmågans viktigaste kompetens till att kombinera det 
som Penrose avser vara unika interna och externa resurser. Samtidigt hävdar Penrose att det finns 
svårigheter att ta in och ersätta befintlig management med managementkompetens utifrån, då dessa 
individer saknar erfarenhet och kunskap om företagets eller organisationens unika interna resurser. 
Denna poäng kan tolkas som att Penrose avser att utomstående inverkan (RTP t.ex.) i form av 
kompetenshöjande insatser inte fullt ut kan anpassas till organisationernas unika situation utan blir 
istället generell till sin karaktär. En tolkning blir att managements uppgift är att översätta den externa 
resurs som RTP kan sägas vara och själv finna nyttan till den egna organisationen. För att RTP helt 
ska kunna ses som en resurs kan en tolkning vara att RTP måste sägas stödja företagen samt 
entreprenörerna med att bidra med erfarenhet som hjälper management att transformera det mer 
generella paket av strategier till just företagets specifika behov. Det är enbart det befintliga 
managementet som har den aktuella erfarenheten. Ett moment 22 kan tyckas. En viktigt poäng blir då 
att utföraren av RTP:s intentioner och företaget har en ingående dialog för att sprida förståelse, dels 
utifrån företaget resurser och erfarenheter, dels även vad RTP:s intentioner och strategier kan innebära 
för det befintliga företaget. De regionala intentionerna i RTP känns ibland sparsmakade och generella 
och visar inte tydligt vad de faktiskt innefattar. Intressant är att samtliga intentioner som nämns inte 
har ett systemperspektiv utan har specifika mål med mer eller mindre uttalade målgrupper. Enskilda 
projekt som t.ex. SUS som lyfter fram akademins roll genom studentinsatser för befintliga företags 
kunskaps- och erfarenhetsinhämtning är i högsta grad en relevant resurs gentemot de företag som ges 
möjlighet till att medverka i projektet. Här är det också tydligt att målgruppen just är små och 
medelstora företag och inte vare sig regionala näringslivsaktörer eller potentiella entreprenörer. 
 

8.4.2.1.2 Entreprenöriell förståelse 

RTP vill med sina intentioner skapa insatser för att förbättra attityden till entreprenörskap, dock med 
fokus på att skapa fler nya företag än att bidra till en ökad förståelse för entreprenöriella förmågor i 
befintliga företag och för dess management. Fokuset på nyföretagande förtar en del av intentionen, i 
vart fall gentemot en befintlig managementkontext. Den breda insatsen kan ändock ändå delvis ses 
som en resurs eftersom intentioner antas fångas av en bred population där management och dess team 
antas vara en del av populationen. I denna studie har inte entreprenörskapet som begrepp varit i fokus. 
Den regionala intentionen av entreprenöriellt beteende syftar till att starta och driva företag snarare än 
att rikta in sig på vad Penrose skulle beteckna som entreprenöriella resurser inom en företagsstruktur. 
Det vill säga, attitydintentionerna har inte ett huvudsakligt fokus som inriktar sig på att bidra till 
förståelse över den penroseiska analysmodellens poänger om entreprenörskapsförmåga riktat mot 
befintliga företags managementfunktion. 
 

8.4.2.1.3 Handlingskraft och beslutsfattande 

Handlingskraft är ett begrepp många menar vara en entreprenöriell förmåga (se t.ex. Kirzner, 1997 & 
Gartner, 1992). I en penroseisk föreställningvärld härleds begreppet däremot till managementrollens 
karaktär och förmåga. Utifrån intentioner som RTP redovisar står det inte klart att handlingskraften 
och beslutsfattandet i företaget är av vikt för företags tillväxt. Däremot kan det tolkas utifrån RTP att 
stöd inom olika områden just kan underlätta företagens handlingskraft och beslutfattande. Till exempel 
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via RTP:s beskrivna entreprenörskapinsatser och projekt. Ett av de mer högflygande projekten var 
processen med skapandet av Södermanlands Innovationsmotor (SIM). SIM var en övergripande ide 
som RTP ville utveckla inom ramen för den tillväxtprocess som pågick i länet mellan 2004-2007. I 
princip ett regionalt system vars syfte var och är att stimulera till fler innovationer genom att effektivt 
samordna innovationsstödjande regionala aktörer och därigenom erbjuda ett professionellt stöd genom 
hela innovationsprocessen. Målgruppen ansågs vara alla invånare i Sörmland. För att utveckla den 
övergripande idén skapades ett antal pilotprojekt som skulle stödja SIM. 
 
Från idé till marknad; Idélotsen´s handlar om att hjälpa till att lotsa idéägare via 
innovationssystemet. Rådgivningssystemet KEC´s intention är tillika med idélotsen att bidra till stöd 
att föra ut idéer till en marknad. IFS intentioner är stödja personer med utländsk bakgrund att starta 
eller att utveckla befintliga företag. Här märker vi att regionala intentioner handlar om stöd mot 
specifika grupper. Liknande intentioner står att finna i projekt som t.ex. SKA, där kulturarbetares 
företagsförmåga ses som eftersatt, I Ung Företagssamhet är intentionen att ungdomar ska få prova på 
att arbeta som egna företagare och därmed bidra till, genom den införskaffade erfarenheten, en tro på 
sin egen förmåga att bedriva företagssamhet. De regionala intentionerna kan ses som stöd till 
managementrollens beslut- och handlingskraft i situationer som relaterar till ett företags 
innovationsprocess, från idé till marknad. Stödet, hur det än är beskaffat och ser ut, kan leda till att ge 
underlag till managementets egna ställningstagande och beslutskraft i och med tron på att ett ständigt 
lärande pågår. I ett penroseiskt perspektiv är emellertid managements kunskaper om de egna interna 
resurserna väsentliga för att omvandla regionala intentioner till företagsnytta. Med andra ord torde de 
olika regionala intentionerna lyfta fram det företagsspecifika för att kunna ses som en komplett resurs 
utifrån ett penroseisk perspektiv. Om detta inte lyfts fram kan det tolkas som om företagens och 
managements beslutsfattande roll flyttas från managementet i företaget till en offentlig eller privat 
nivå det vill säga till regionala näringslivsaktörer. Eftersom de regionala intentionerna inte heller 
uttalat strävar efter att stödja managementets handlingskraft och beslutsfattandeförmågor är det svårt 
att hävda att intentioner kan ses som mer än en delvis resurs. Likväl kan intentionerna som bidrar med 
stöd från idé till marknad riktat gentemot individer och företag säkert bidra med nya erfarenheter som 
kan bidra till att managementet lättare kan agera och fatta egna beslut. 
 

8.4.2.1.4 Adminstrativ kontroll och planeringsförmåga 

Det framgår i tidigare avsnitt, att RTP, ska stödja företagsutveckling och marknadsutveckling. I dessa 
rent allmänt hållna stöd skulle det kunna inrymmas en tolkning som bidrar till att höja managementets 
administrativa– samt planeringsförmåga. Det uttrycks inte specifikt att det är de interna 
tillväxtprocesserna som är i förgrunden i den regionala intentionen sett ur ett penroseiskt perspektiv. 
Snarare upplevs insatserna bottna i resultatet av en intern tillväxtprocess vilket bidrar till att enbart se 
RTP:s generella övergripande intention som en delvis resurs gentemot en företagskontext. RTP lyfter 
samtidigt fram långsiktighet framför slump och kortsiktighet (t.ex. tillväxt beroende på 
konjunkturläge) i tillväxtarbetet som en väsentlig och avgörande poäng för att nå regional tillväxt, 
vilket indikerar att RTP önskar en förbättrad planeringsförmåga hos regionens företag. Intentionen är 
därmed att stödja den penroseiska managementförmågan ”planering”. Likväl, utan en förmåga som 
bidrar till administrativ kontroll av företagets verksamhet kan det bli komplicerat för det enskilda 
företaget att praktiskt uppnå en planeringsförmåga. Omformulerat till en praktiskt familjesituation där 
det planeras middag bör receptet kontrolleras gentemot vad som faktiskt finns i skafferiet och i 
kylskåpet (se t.ex. Sarasvathy m.fl., 2009). Utan ”kontrollen” kommer utfallet av planen antagligen 
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inte att överensstämma med den förväntan som managementet hade. Den ena förmåga kan därför 
sägas vara avhängigt den andra. Och RTP verkar sakna intentioner som stödjer den administrativa 
kontrollen hos de enskilda företagen. Därmed inte sagt att stödet inte finns med i den regionala flora 
av stödjande aktörer som verkar inom regionen ur en geografisk utgångspunkt. Den uttrycks dock inte 
i ett regionalt tillväxtprogram. 
 

8.4.2.1.5 Verksamhetskompetens 

En regional strategi ur RTP som relaterar till att stödja managementförmågan ur ett penroseisk 
perspektiv är intentionen att bygga en ”regional infrastruktur för vuxnas lärande och 
kompetensutveckling”. Penrose skriver i sin bok (1995) om teknisk kompetens om den egna 
kärnverksamheten, och den tolkning som jag gör av Penrose är att Managementet bör ha en 
verksamhetskompetens och kunnande inom det område som han eller hon är satt att leda. Den 
regionala intentionen beskrivs inte speciellt tydligt utan kan ses som den omfattar lärande till samtliga 
sörmländska invånare. Emellertid visar det sig att det regionala resultatet ska mätas genom att beräkna 
andelen intierade samverkansprojekt mellan vuxenutbildare och näringsliv, vilket indikerar ett fokus 
mot befintliga företag. Då inte intentionen tydligt visar att inriktningen är att stärka 
managementförmågans lärande och kunskap om sin egen verksamhet är det emellertid svårt att se 
programmets intention som resurser till ett företags managementförmåga. Emellertid säger den heller 
inte emot att lärandet ska bestå av kunskaper som kan relateras till företagets affärsverksamhet, det vill 
säga verksamhetskompetens. Eftersom intentionen kan sägas vara rätt öppen till sin karaktär kan den 
ur en välvillig tolkning ses som en resurs helt i linje med ett penroseisk perspektiv. En annan regional 
intention som lyfter fram företagsklusters betydelse för tillväxten kan även ses som en intention som 
ger samma effekt på de individuella företagens verksamhetskompetens. Den regionala mer högflyende 
planen utifrån RTP är att klustren ska och kan bli internationellt konkurrenskraftiga. Till stora delar 
riktar sig intresset dock mot de regionala företrädarnas roll i klusterstrategin snarare än mot klustrens 
medlemmar som kan sägas vara företag. Ett delområde fokuserar dock på klustrens 
kunskapsutveckling vilket kan antas få en effekt på respektive företags verksamhetskompetens. 
Emellertid nämner teori, men även empiri från den regionala arenan att kluster kan te sig olika. En 
tolkning av Penrose teori och av den empiriska klusterintentionen är att företags management snarare 
kan dra fördel av kluster som består av företag med likartat innehåll för att ett lärande om den egna 
verksamheten kan ses som fördelaktig och därtill även ses som en resurs för ett företags 
verksamhetskompetens. Man kan även spekulera i att kluster med olikartade verksamheter även kan 
ses som en resurs som bidrar till att vidga och expandera vyerna för de individuella företagen och 
därtill öppnar upp för nya spännande möjligheter. Sett till Granovetters (1973) tankar om starka och 
svaga länkar är detta en tänkbar tolkning. RTP lyfter även fram att klusterintentionen är att öka 
kunskapen inom respektive kluster samt mellan de olika klusteriniativen. Kluster kan ur det 
perspektivet ses som en tänkbar väg för det enskilda företaget att uppnå ny kunskap samt ett 
överbryggande av erfarenhet. Emellertid lyfter RTP fram klustrens samlade kunskapsmassa för att nå 
internationell konkurrenskraft och inte företagsspecifika kunskapsbehov. Ur ett Penrosiskt perspektiv 
benämns de potentiella möjligheter som uppstår som mellanrum (interstices). I mellanrummen uppstår 
potentiella möjligheter enligt Penrose (1995) och är beroende av de interna entreprenöriella 
resursernas förmåga att lokalisera och synliggöra dessa. Med andra ord är den entreprenöriella 
förmågan avgörande för att nå framgång i ett olikartat kluster. Riktat gentemot detta avsnitts syfte att 
beskriva RTP i relation till ett managements verksamhetskompetens kan klusterintentionen som resurs 
enbart ses som delvis uppfylld då den inte har ett fokus att bidra till managementförmågans 
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verksamhetskompetens. Sett till de entreprenöriella berättelserna kan dessa stärka synen på att kluster 
kan ses som delvisa resurser. Se t.ex; företag b och c som valde att skapa ett alternativ nätverk som 
svarade mer mot deras specifika behov, företag i, j och k som visserligen inte sett sin medverkan i 
klustret Robotdalen som mer än varumärkesstärkande snarare än ekonomiskt fördelaktigt samt till 
företag inom det nystartade klustret Hälsosam (f, g och h) som både hade höga och låga förväntningar 
på det potentiella utfallet. 
 
Sett till analysen av RTP i relation till den penroseiska analysmodellen och då specifikt 
managementförmågans olika kompetenser tolkas RTP intentioner som delvisa resurser. Generellt 
ligger intentionerna på en övergripande nivå som bidrar till att försvåra tolkningen dels så tar RTP mer 
fasta på resultatet av en potentiell tillväxtprocess snarare än att fokusera på processen, vägen dit, som 
är Penrose (1995) huvudsakliga poäng och utgångspunkt. 
 

8.4.2.2 Den regionala resursen för ett företags entreprenörskapsförmåga 
Först en återkoppling till den penroseiska analysmodellens innehåll. Entreprenörskapsförmågan består 
av skilda kompetenser. Förmågan innefattar delvis vad jag induktivt kallat personrelaterade faktorer 
exempelvis ambitionsnivå, energiskhet (uthållighet), föreställningsförmåga och temperament (här 
självförtroende). Entreprenörskapsförmågan innefattar även en kreativ förmåga som kännetecknas av 
en experimentlust vilket styrs av individens föreställningförmåga om vad som är möjligt eller inte. Till 
detta lyfter Penrose fram omdömets betydelse vilket i managementförmågan kan likställas med 
erfarenhetens betydelse. I entreprenörskapsförmågans centrum ligger dock förmågan att bygga 
förtroende internt (inom företaget) och externt (kapitalanskaffning t.ex.). Utifrån beskrivningen ovan 
går det att ställa sig frågan om det i en regional programtext för tillväxt innefattar strategier som går att 
tolka som stöd till entreprenörskapsförmågans (EF) kompetensutveckling. Med andra ord; är RTP en 
resurs till ett företags entreprenörskapsförmåga? 
 

8.4.2.2.1 Ambitionsnivå 

Penrose (1995) uttrycker att den första utgångspunkten till att nå företagstillväxt är att det ska finnas 
en ambition att nå tillväxt. I princip att företag bör ha ett motiv som utrycker sig i en vilja att växa. 
Viljan formuleras av företagets entreprenöriella resurser menar Penrose (1995). Frågan är om det finns 
intentioner inom ramen för RTP som motiverar och stimulerar de individuella företagen att vilja nå 
tillväxt. Det kan hävdas att företag inom likartade eller olikartat kluster kan bidra till att stimulera 
företagens vilja och ambition att nå tillväxt genom att det t.ex. uppstår en intern konkurrenssituation 
inom respektive klusterintiativ. Insikten om att det finns internationella möjligheter genom 
klusterinitiativen kan även bidra till att öka viljan bland de individuella företagen. Eftersom 
klusterintentionen inte tydligt kan tolkas som att ändamålet är att stimulera företagens individuella 
ambitionsnivå så kan intentionen enbart ses som en delvis uppfylld resurs. Dessutom kan det 
kompliceras ytterligare genom att företag som söker sig till respektive klusterinitiativ antagligen redan 
har en ambitionsnivå till att nå utveckling och tillväxt till sitt företag. I detta fall kan kluster sägas 
bestå av containers med likartade ambitiösa företagare som på olika sätt vill använda klustren för att 
uppnå egen vinning. Och när klustren inte tillfredsställer företagsbehoven eller har likartade 
ambitioner skapar istället de mer ambitiösa företagen egna nätverk som t.ex företag b och c i mina 
entreprenöriella berättelser. Inom ramen för insatsområden som berör entreprenörskapsfrågor inom 
RTP var en huvudsaklig intention att utveckla ett totalkoncept för främjande av attityder till 
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entreprenörskap och utveckling av befintliga företag. Attitydbegreppet får en vital innebörd, dels 
gentemot den generella gruppen av potentiella entreprenörer och företagare, dels gentemot befintliga 
företags utvecklingsmöjligheter. Attitydbegreppet ses som nära besläktat till ambitionsbegreppet 
varför intentioner som stödjer attityder även kan likställas med Penrose (1995) ambitionskoncept. Sett 
till vad RTP avser fylla intentioner med för åtgärder tolkas intentionen främst handla om åtgärder  som 
riktats gentemot målgruppen potentiella entreprenörer, det vill säga att det har funnits en önskan om 
fler företagare. Dock nämns det även att genomförandet både ska innehålla informations- och 
kompetensutvecklingsinsatser vilket kan tolkas som att fokus även ligger gentemot en befintlig 
företagspopulation. Den övergripande intentionen ses som resurs som uppfylls helt i ett penroseiskt 
perspektiv. 
 

8.4.2.2.2 Det entreprenöriella omdömet  

I en penroseisk anda ställs krav på entreprenöriellt omdöme. Omdömet är något som relaterar starkt till 
erfarenhet i avsnittet som behandlar managementförmågans krav. Omdömet som beskrivs av Penrose 
(1995) beror i hög grad på företagets informationshantering, men faller tillbaka till vilka andra resurser 
i form av kompetens och erfarenheter som företaget besitter. Omdömet styr vilka möjligheter som 
upptäcks, men även vilka förväntansbilder som upptäckta möjligheter bär med sig. Med andra ord kan 
omdömet ses som en överbryggande resurs som ställer krav på att andra resurser måste finnas 
tillgängliga. Resurser som dessutom i huvudsak i en penroseisk föreställningsvärld ligger på 
managementets axlar (t.ex. informationshantering påminner om managementets planeringsförmåga 
och administrativa kontroll där stor vikt läggs på managementets erfarenhet och kompetens). Med 
andra ord, det entreprenöriella omdömet innebär också att ett managementomdöme bör finnas ur ett 
penroseiskt perspektiv. Detta eftersom management i slutändan fattar de avgörande besluten. Det som 
emellertid läggs på entreprenörskapsförmågan i jakten efter ”gott” omdöme är dennes förmåga att 
föreställa sig vilka möjligheter som potentialen har att lyckas ur ett tillväxtperspektiv. Eftersom 
reflektioner redan gjorts om RTP är en resurs för erfarenhet, kunskap och planeringsförmågan kan 
frågan ställas om RTP kan ses som en resurs till en entreprenörskapsförmågas föreställningsförmåga 
och i förlängningen dess omdöme? Emellertid kan den diskussionen föras i nästföljande avsnitt som 
berör entreprenörens kreativitet samt experimentförmåga som upplevs närbesläktat till 
föreställningbegreppet. Detta eftersom föreställning kan ses som en mental bild av vad det kreativa 
och experimentella beteendet kan leda till. 
 

8.4.2.2.3 Kreativitet, experiment- samt föreställningsförmåga 

Sörmlands Innovationsmotor (SIM) är en viktig del i den övergripande regionala strategin som kan 
beskrivas som en resurs för entreprenörens kreativitet, experimenterande samt föreställningsförmåga. 
Som den tidigare beskrivits innefattar den till synes olika pilotprojekt vars syfte är att öka utflödet av 
innovationer från regionen. I avsnittet ovan, ”Handlingskraft och beslutsfattande” och ”Från idé till 
marknad” lyfts SIM fram som en potentiell resurs för just managementkaraktärens beslutskraft med 
argumentet att allt regionalt stöd i viss mån kan ge underlag till managementets handlingskraft och 
beslutsfattande. I ett strukturperspektiv handlar SIM i huvudsak om att bidra till ett förbättrat 
samarbete mellan regionala näringslivsaktörer, vilket tolkas som om fokus gentemot en 
företagskontext blir något nedtonad i RTP. Pilotprojekt bidrar till att ge inspiration på nya kreativa 
vägar att se på innovationsprocessen genom till exempel metoden ”72-timmars” vars syfte var att 
under 72 timmar skapa, utveckla samt patentera och sälja den utvecklade produkten med stöd av 
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innovationsrådgivare. Detta sätt att stödja entreprenören genom att bygga ett system av aktörer med 
olika roller i ett koncentrerat format bidrar till att entreprenören kan fokusera på kreativitets-, 
experiment, men även föreställningsfasen.94 Faser som enligt ett penroseiskt perspektiv är väsentliga i 
en tillväxtprocess. De omgivande rådgivande aktörerna bidrar samtidigt med konstruktiv kritik som 
antagligen bidrar till att entreprenören erhåller nya erfarenheter kring innovationsprocessens faser. 
Metoden ”72-timmars” samt de pilotprojekt som inryms under SIM-paraplyet kan ur det perspektivet 
tolkas vara en viktig resurs gentemot individer som vill vidareutveckla sina idéer till färdiga produkter. 
Den regionala sfären som lyft fram SIM i RTP kan själva tolkas stå för ett entreprenöriellt handlade i 
och med metodutvecklingen av SIM och dess intentioner att sprida idéerna. Fokus i SIM ligger 
emellertid till synes på individer med idéer snarare än gentemot en företagskontext. Emellertid om 
fokus istället koncentreras på företagsnivån kan SIM karakteriseras som en resurs ur ett penroseiskt 
perspektiv. En fråga väl värd att diskutera är vilken utväxling ett tillväxtprogram får som enbart riktar 
sig gentemot individer snarare än företag och vice versa. En reflektion är att företag generellt kan ha 
en större erfarenhetsbas om sin potentiella kärnprodukt eller sin grundläggande position som Penrose 
(1995) skulle beskrivit det, och i högre grad kunna bidra till den kreativa processen i respektive 
pilotprojekt. Individer utan tidigare erfarenhet, om produkt eller företagande, är sannolikt i högre 
utsträckning utelämnade till de externa resurser som regionen har att erbjuda via RTP. En annan 
reflektion hämtar inspiration från avhandlingens empiriska data. Entreprenörskapsberättelserna visar 
att regionala intentioner i SIM visar en överenstämmelse med entreprenörens upplevda tillväxtbehov. 
Se till exempel entreprenör B upplevelse; 
 

[B] Det skulle finnas ett sånt ställe att gå till, -”här har vi en idé”, -”ok, kom med här då” och 
sedan får man en ryggdunk och sedan säger någon att –”det här kan du få bidrag för” och 
sedan slussas man vidare till någon som kan tillverka produkten åt dig./…/då skulle regionen 
kunna gå jättebra. 

 
Entreprenör B är soloföretagare och den regionala intentionen med SIM tolkas stödja entreprenörens 
önskemål om en stödjande idéprocess på individuell nivå. Andra entreprenörers berättelser lyfter dock 
fram den företagspecifika problematik som regionala intentioner inte verkar ta hänsyn till. Se t.ex. 
företag I samt J. 
 

[I] Det var väl något projekt som de höll med, men de var så djäkla gammaldags, de tänkte inte 
som vi. Det blev inget av projektet. 
 
[J] Jag förstår inte varför [anger en regional offentlig företagsfrämjare]de inte ligger ute med 
hela den här plattan [av projekt]. De fokuserar mer på fristående projekt snarare än att se till 
helheten av verksamhet. Det blir mer av en tillfällighet om vi kan dra nytta av deras insatser. 

 
Penrose lyfter fram att alla företag är olika och har unika resurser. Den samlade empirin har även visat 
på den heterogenitet som småföretag besitter. Om tillväxtintentionerna inte visar upp en hög grad av 
flexibilitet kan intentionen med t.ex. SIM inte sägas vara en resurs för samtliga företag och individer. 
Intentionen med SIM kan ändock ses som en resurs till en viss del av företagen, men antagligen inte 
alla. Däremot kan intentionen med SIM ses som inspiration till den totala populationen (individer samt 
företag) hur innovationer kan skapas med stöd av olika (regionala) metoder. Om sedan metoderna eller 
                                                      
94 Höglund (2008) beskrev 72-timmars- processen genom att skildra att leken var central bland deltagarna och att 
deltagarna dessutom fick stor kännedom av innovationprocessen som varken gick smidigt eller lätt. Med andra 
ord erhölls ett till synes entreprenöriellt lärande. I beskrivningen benämdes dock inte deltagarna som 
entreprenörer utan snarare uppfinnare/innovatörer. 
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pilotprojektet ska ses som resurser till samtliga aktörer bör dessa innehålla en flexiblititet där företag 
med olika företagsspecifika behov kan se nyttan med den regionala resursen. 
 

8.4.2.2.4 Företroendekompetens 

Penrose (1995) menar att entreprenören bidrar till acceptansen av alla idéer av olika slag som 
uppkommer inom företagets organisation, men Penrose tar också t.ex. fasta på entreprenörens 
möjlighet att attrahera extern kapital. Min tolkning utav Penrose är att entreprenörens främsta 
kännetecken är, förutom att upptäcka och ta till vara på möjligheter, en förmåga att skapa tillit och 
förtroende och genom marknadsföring ”sälja” sin upptäckt dels internt inom sin organisation, dels 
även externt gentemot företagets kunder, dels till potentiella finansiärer. Detta i sig bygger på en 
förmåga att skapa förtroenden och ur det perspektivet bidra med en förtroendekompetens ur ett 
penroseisk resursperspektiv. I RTP:s målformulering står att läsa att det ur ett regionalt perspektiv är 
önskvärt med fler exporterande företag. Exakt hur detta kan åstadkommas framgår inte exakt av RTP. 
I realiteten kan man tolka att RTP avser att den totala mängden av regionala strategier och intentioner 
kan bidra till en ökad export av de regionala företagens tjänster och produkter. Emellertid finns det en 
regional intention som uttrycker en vilja till att öka regionala företags förmåga att stärka sitt 
varumärke genom marknadsaktiviteter. Oavsett vilket, kan stärkandet av varumärket möjligen bidra 
till bättre exportmöjlighet. Och sett till kategorin som fångar Penrose entreprenörskapsideal verkar det 
finnas en möjlighet till att RTP ur det avseendet kan ses som en resurs. I vart fall om intentionen de 
facto omsätts till en regional strategi riktat mot företagskontexten. I generella termer beskriver RTP att 
de regionala strategierna ska stödja ”marknadsutveckling” utan att för den del poängtera 
entreprenörens förmåga att skapa och vidmakthålla varumärket med hjälp av entreprenörens 
förtroendekompetens även fast den antagligen ligger som en förklaringsvariabel, i vart fall ur ett 
penroseiskt perspektiv. Inom klusterintentionen är en av strategierna att RTP avser att ”/…/koppla 
ihop nationella/nationella aktörer och regionala kluster genom att vara aktiva i olika 
klusterprogram/aktiviteter.” Enligt min mening går det att utläsa intentionen till att RTP avser stödja 
relationsbyggandet mellan olika klusterintiativ och därmed skapa kontakter mellan olika gränsytor. En 
tanke är att klusterintentionen inom RTP inte kan genomföras utan att involvera förklaringsvariabeln 
förtroendekompetens. Emellertid fokuseras på klusternätverken snarare än på enskilda företag. 
Samtidigt utelämnar dock RTP beskrivningar om just vikten förtroendekompetens vilket indikerar att 
intentionen enbart kan tolkas vara en delvis resurs. Dock kan poängteras inom RTP att 
klusterintententionen som helhet implicit bygger på samarbete mellan enskilda företag vilket de facto 
innefattar relationsbyggande mellan individer mellan olika unika företag. Med andra ord ställer detta 
krav på förtroendekompetens utan att det för den delen märks vid namn inom RTP. 
 

8.4.2.2.5 Energiskhet och temperament 

Energiskhet och temperament är på sätt och vis begrepp som hör samman och samtidigt skiljer sig åt i 
en penroseisk föreställningvärld. Till temperament hör t.ex. självförtroende, vilka Penrose menar vara 
en del av en individs personliga läggning. Ett antagande är att även energiskhet som inbegriper 
företagets uthållighet och energi även beror på individers temperament. På så sätt kan man se dessa 
förmågor som olika delar av samma mynt. Emellertid beskriver Penrose temperamentet som 
individuella egenskaper medan energiskheten mer tillhör företagets resurser enligt min tolkning. Båda 
ses dock tillhöra den entreprenöriella förmågan. Ur ett systemperspektiv lyfts det regionala 
tillväxtarbetet inom RTP fram som en långsiktig och till synes tålamodskrävande arbete. RTP 
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poängterar det innovationsledda arbete som ska prägla den regionala arenans strategi samtidigt som 
RTP ska vara en lärandeprocess. Och som processer är beskaffade tar de aldrig slut utan är ett ständigt 
pågående skeende. Emellertid lyfts samarbetet mellan de regionala näringslivsaktörerna fram i RTP 
och kan ur ett systemperspektiv ses som prioriterat. Dock lyfts det långsiktiga arbetet fram även riktat 
gentemot företagskontexten genom RTP:s sätt att beskriva regionala insatser. Till exempel via RTP:s 
insatsområde entreprenörskap, som lyfter fram vikten av att stödja nystartade företag under de första 
tre åren. Med andra ord tolkas det regionala stödet i företagets första treårsperioden som ett stöd till 
entreprenörens energiskhet. Ett tolkning kan göras att RTP antar att företagens ”tålamod” utvecklas 
över tid vilket bidrar till att företagen får erfarenhet av vad som krävs för att överleva efter denna 
tidsperiod. Inom RTP:s klusterintention står det även att läsa att man utifrån regional nivå vill stödja 
respektive klusterinitiativ till ökad fokusering för att uppnå internationell konkurrenskraft. En tolkning 
kan göras att klusterintentionens strävan kan bidra till ett förstärkt temperament hos företagen 
beroende i och för sig på vad ”stöttningen” innebär utifrån en regional kontext. Här väljer jag dock att 
tolka det dels till temperament, en form av stöttning som antas bidra till ökad självkännedom i form av 
ökat självförtroende, men också till det tidigare avsnittet som belyser om ambitionsbegreppet, och då 
specifikt förväntansbilder av potentiella möjligheter. Ökad fokusering som intentionen anger utifrån 
den regionala arenan, kan ge den effekten och kan då även säga vara en resurs gentemot 
entreprenörens energiskhet samt temperament. Detta kan dock ses som en smula långsökta tolkningar. 
Eftersom RTP inte använder sig av begreppet energisk utan utifrån ett systemperspektiv diskuterar det 
långsiktiga lärandet i en process bestående främst av regionala tillväxtaktörer kan RTP som resurs i 
detta avseende delvis ifrågasättas. Dock kan den regionala intention utifrån insatsområdet 
arbetskraftförsörjning möjligen stärka RTP som resurs. Intentionen tydliggör kompetensutveckling 
och lärande i företag som väsentlig och springande punkt. En tolkning som görs är att utveckling i sin 
tur bygger på ett långsiktigt och tålamodskrävande arbete för att uppnå lärande vilket är den 
penroseiska tanken. En slutsats är att de regionala intentioner förstår vikten av energiskhet och 
temperament, men lyfter samtidigt inte upp dessa som regionala strategier, utan snarare kan ses som 
en förutsättning inom ramen för de intentioner som erbjuds. 
 
Sett till analysen av RTP i relation till den penroseiska analysmodellen och då specifikt 
entreprenörskapsförmågans olika kompetenser tolkas RTP intentioner som delvisa resurser. Generellt 
ligger intentionerna på dels en övergripande nivå som bidrar till att försvåra tolkningen. RTP tar mer 
fasta på resultatet av en potentiell tillväxtprocess snarare än att fokusera på processen, vägen dit, som 
är Penrose (1995) huvudsakliga poäng och utgångspunkt. Sammantaget kännetecknas RTP till stora 
delar av försök till att skapa kvantitativ tillväxt, dvs. att utgångspunkten är att få fram fler 
entreprenörer och företagare än att skapa kvalitativ tillväxt, dvs. att utveckla det redan befintliga 
näringslivet95. Ur det perspektivet kan det vara svårt att hävda att de regionala intentionerna kan ses 
som stärkande av det entreprenöriella beteendet i befintliga organisationer, dvs. stärka den 
entreprenöriella förståelsen i en managementroll. Emellertid bör det poängteras att den övergripande 
intentionen som generellt befäster innovation som väsentlig regional strategi för att uppnå tillväxt kan 
tolkas innefatta krav på entreprenöriella förmågor även inom befintliga företag som de beskrivs av 
Penrose. Med andra ord, ett tillväxtprogram måste omsättas till mer praktiskt orienterade dokument för 
att att kunna sättas i ett penroseiskt sammanhang.  
                                                      
95 En stor del av strategierna inom RTP:s entreprenörskapsintentioner avser stödja insatser till idébärare och en 
tolkning är att dessa mer fokuseras på ett individperspektiv (se. tex. olika typer av pilotprojekt som syftar till att 
guida fram individer med idéer snarare än företag). 
 



213 
Tillväxtens bilder, förklaringar och teoretiska slutsatser 

 
 
En sammanställning om hur RTP kan anses vara en resurs eller inte finner ni i tabellen nedan. 
 
Tabell 34: RTP som resurs för MF och EF 
Managementförmåga RTP som resurs? Entreprenörskapsförmåga RTP som resurs? 

Erfarenhets- och 
kunskapsintentioner 

Delvis Ambitionsnivå Ja 

Entreprenöriell förståelse Delvis Omdöme Delvis 

Handlingskraft och 
beslutsfattande 

Delvis Kreativitet, experiment samt 
föreställningsförmåga 

Delvis 

Administrativ kontroll och 
planeringsförmåga 

Nej Förtroendekompetens Delvis 

Verksamhetskompetens Delvis Energiskhet och temperament Delvis 

 

8.4.3 Avstämning av kapitlets slutsatser 
Denna avhandling började med en undran. En undran som initierades via en upplevelse att näringslivet 
(här solo-, mikro-, samt småföretag) inte tydligt ingick i processen som följde efter att ett regionalt 
tillväxtprogram skulle sjösättas. En undran som även förstärktes vid de första trevande intervjuerna 
med regionala offentliga tillväxtaktörer där disparata bilder av hur och om näringslivet skulle delta i 
den efterföljande tillväxtprocessen. Hypotesen var att diskrepans mellan tillväxtprogrammets strategier 
och småföretags upplevda tillväxtorsaker skulle uppstå eftersom närheten till tillväxtens hörnstenar 
inte tydligt fanns. 
 
Kapitlet har hitills visat att det finns skillnader mellan småföretag samt offentliga regionala aktörers 
(via ett RTP) bilder och orsaksförklaringar av tillväxt. En generalisering pekar på en delvis 
samhällellig bild av tillväxt respektive en mer vinstorienterade självcentrerad tillväxtbild. Bilderna går 
till visso ihop i några hänseenden. Emellertid pekar resultaten på att småföretagen har mer 
företagsspecifika tillväxtbehov som ställer krav på flexiblare program med ett större fokus på ett 
heterogent näringsliv. Ur detta perspektiv går det att tolka att hypotesen överenstämmer med 
avhandlingens grundläggande antagande då diskrepans uppvisats. Eftersom vi dock inte har en 
jämförelsegrupp där näringslivet medverkat i ett partnerskap i efterdyningarna av ett tillväxtprogram 
kan det däremot inte sägas stå klart att RTP:s bilder och tillväxtstrategier skulle ha förändrats om 
tydlig samverkan dem emellan fanns. Detta blir då föremål för en helt annan studie. Samtidigt som 
tillväxtbilderna och orsaksförklaringarna av tillväxt verkar skeva tenderar tillväxtprogrammets 
bakomliggande antaganden bygga på delvis keynianska, delvis neoösterrikiska, men även neoklassiska 
teoribildningar. Tillväxtstrategierna kan även ses utifrån externt sam internt perspektiv där strategierna 
mer eller mindre är ett resultat av en tolkningsresa från EU-, till nationell nivå. En slutsats är att denna 
mångfald av teoribildningar och synsätt antagligen bidrar till en regional logik som kan ses som relativ 
komplex. En tolkning är att den regionala komplexiten bidrar till att regionala näringslivföreträdare 
därför söker förenklingar. I strävan efter förenklingar skulle antagligen näringslivsmedverkan i den 
efterföljande partnerskapsprocessen snarare bidra till att komplicera förenklingsprocessen som följer 
efter skapandet av ett tillväxtprogram. Med andra ord ges vi nu en förklaring till uttryckssättet att 
”entreprenörer är besvärliga”. Entreprenörer komplicerar med andra ord den offentliga 
tillväxtprocessen. Med andra ord sällar sig regionala näringslivsaktörerna med negativ syn på 
entreprenörers medverkan i regionala tillväxtprocesser till ”Ju fler kockar desto sämre soppa”, medan 
regionala näringslivsaktörer med positiv syn på entreprenörer i regionala tillväxtprocesser sällar sig till 
ordspråket ”Många bäckar små gör en stor å”. Båda synsätten och ordspråken stämmer säkert in. Det 
finns positiva och negativa effekter med en aktiv näringslivsmedverkan.  
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Likväl, om näringslivet skulle ha närvarit skulle antagligen lärdomar om tillväxtprocessen med 
inspiration från ett penroseiskt perspektiv kunnat bidra till att fokusera på processen snarare än 
tillväxtens resultat vilket även är en signifikant skillnad mellan RTP och entreprenörskapsberättelserna 
samt Penrose (1995) tankar om tillväxt. RTP kan dock oavsett befintliga skillnader delvis ses som en 
resurs gentemot existerande företagskontext och dess möjligheter att utveckla ett företags 
entreprenörskaps- samt managementförmåga. Emellertid kan resursperspektivet enkom ses i ljuset av 
relativt långsökta tolkningar vilket indikerar behovet av tydliggörande gentemot en penroseisk 
tillväxtprocess. 
 
En hypotes är att RTP hade närmat sig företagskontexten och hamnat ännu närmare företagsnivåns 
orsaksförklaringar om näringslivet hade medverkat i den efterföljande processen av RTP. RTP är i 
nuvarande skick ett dokument som tangerar det mesta utan att ge svar på tillväxtprocessernas gåtor, i 
vart fall utifrån ett penroseiskt perspektiv. Möjligheten till samverkan med det regionala näringslivet 
bör därför utredas av regionala offentliga näringslivsaktörer för att dra nytta av samt öka sin egen 
förståelse av företagsnivåns upplevda tillväxtprocess. Denna avhandling vill därför bidra till 
diskussionen genom att även fokusera på vilka möjligheter en partnerskapsorganisation har för att 
framkalla denna samverkan. Är det möjligvis en utopi med utgångpunkt av de skilda tillväxtbilderna? 
Eller är de skilda tillväxtbilderna möjligtvis en utgångspunkt för att partnerskapssamverkan mellan en 
privat och en offentlig sfär ska kunna skapas och vidmakthållas? I vart fall är skilda tillväxtbilder ett 
argument till samarbete oavsett om målet med samverkan är konsensus (se Habermas) eller paralogi 
(se Lyotard). 
 

8.5 Partnerskaps[o]möjligheten 
I nedanstående avsnitt återkommer vi först till studiens empiriska frågeställning riktat mot 
entreprenörerna. Eftersom frågan som ställdes till entreprenörerna var tämligen öppen och bred till sin 
karaktär; ”Vilken relation vill du ha till samhällets offentliga aktörer?” bidrog detta till en flora av svar 
som berörde olika nivåer (från nationell till lokal nivå) av samhällsaktörer. Dessutom valde inte alla 
entreprenörer att diskutera en önskad relation till aktörerna utan snarare lyfta fram sina egna attityder 
gentemot specifika offentliga aktörs funktioner. Här kan dessa ses som åsikter som behandlar andra 
element än vad frågeställningen syftade att få svar på. Emellertid kan det även bidra till tolkningar 
som behandlar vilken möjligheter till samverkan via partnersskapet som finns. Citaten utifrån 
entreprenörernas berättelser inleder de olika avsnitten uppdelade på olika nivåer (nationell, regional 
samt kommunal). En induktiv tolkning av citaten följer sedan med ett efterföljande avsnitt som belyser 
möjligheten till samverkan via ett partnerskap. Avslutningsvis diskuteras detta samlat utifrån 
partnerskapsteoretiska antaganden. 
 

8.5.1 Nationell nivå 
 

”Myndigheter ska vara utåtriktade samt serviceinriktade/…/Starta-eget-bidrag enbart till arbetslösa 
upplevs orättvist – visar på bristande förståelse/…/ Krångliga sjukskrivningsregler, lagar LAS t.ex. lägger 
ett tryck på företaget/…/ Myndigheterna ska vara rättssäkra och kompetenta vilket de inte verkar 
vara/…/Ser offentliga myndigheter som kund. Dessa kunder ses som besvärliga/…/Myndigheternas 
byråkrati påverkar motivationen vilket visar på bristande förståelse hos myndigheten.”  
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Ur ett nationellt myndighetsperspektiv ses offentliga aktörer som en byråkratisk och delvis orättvis 
aktör som skapat regler utan förståelse för småföretagares verklighet. Myndigheten kan delvis vara 
kund, men en besvärlig sådan. Byråkratin i myndighetsvärlden, som till visso är till för att skapa 
rättsäkerhet, verkar inte fungera, och den bidrar samtidigt till minskad motivation hos entreprenörerna. 
Myndigheterna bör vara utåt- samt serviceinriktade gentemot småföretagarkontexten enligt 
entreprenörernas beskrivning. 
 

8.5.1.1 Nationell partnerskapsmöjlighet 
Ett vi och dem perspektiv kan sägas råda i den sammantagna bilden från småföretagsperspektivet 
vilket försvårar möjligheten till att ingå i ett partnerskap som bygger på ömsesidighet. Emellertid om 
myndigheter kan ses som kund till företagsvärlden öppnas möjligheten upp för en potential 
partnerskapssamverkan om parterna ser gemensamma fördelar med en sådan samverkan 
 

8.5.2 Regional nivå 
 

”Den offentliga näringslivsaktörern som sitter i samma byggnad är anonym/…/Regionen som en stödjande 
aktör från idé till produkt, förslag om medborgarkontor för företagare och entreprenörer/…/Kommuner 
och landsting bör fungera mer som privata företag. Nu är det så tungrott och byråkratiskt/…/För mycket 
pengar ligger hos rådgivningsorganisationer, vore bättre om de kom företagen till del istället/…/ 
Rådgivaren såg ner på mig som företagare – efterfrågar en mer jämlik relation/…/Rådgivaren var så 
traditionell och kunde inte anpassa sig till våra förutsättningar och villkor/…/Högskolan har vi utnyttjat i 
ett ömsesidigt utbyte/…/Företagsfrämjaren erbjuder bara projekt. Saknar att man kan få hjälp utifrån den 
nivå som företaget befinner sig på/…/Det är positivt att det satsas på utbildning och infrastruktur/…/Den 
regionala och den kommunala nivån har mindre betydelse.” 

 
Ur ett regionalt sammanhang ses regionala offentliga företagsfrämjare som tämligen anonyma och 
krav på att aktörerna ska vara mer utåtriktade ställs. Emellertid ifrågasätts deras status dels för att de 
har svårigheter att anpassa sig till företagens egna mål och visioner, dels att de sällan erbjuder hjälp till 
företaget där de befinner sig, det vill säga att företagsfrämjaren kommer med lösningar på problem 
som inte behöver lösas i det aktuella företag, enbart för att det finns resurser tillgängliga för det 
ändamålet. Åsikter som beskriver att rådgivande organisationers kompetens och nytta kan ifrågasättas 
lyfts fram då företagsfrämjarnas finansiering istället borde gå direkt till näringslivet utan 
mellanhänder. En önskan om en mer jämlik relation lyfts fram där företagare inte vill bli behandlad 
som en andra klassen människa på grund av genus eller sociala aspekter. En bild som ges är att det är 
bra att den regionala nivån satsar på utbildning och infrastruktur, men samtidigt menas att den 
regionala nivån tillsammans med den kommunala har mindre betydelse än den nationella nivåns 
inverkan på sitt företag. Högskolan roll ses allmänt som en positiv regional aktör där ömsesidigt utbyte 
kan skapas96.  

                                                      
96 Högskolan är för visso en myndighet och därmed möjligtvis felplacerad avseende nivå. Dock utgår jag utifrån 
entreprenörens uppfattning om hur de ser på högskolans placering. En generell företagsdiskurs uppfattar dock 
och utgår ifrån att högskolan är en regional angelägenhet snarare än nationell. Här görs t.ex. skillnad mot t.ex. 
försäkringskassan samt skatteverket som inte ses som en regional angelägenhet och därför istället förläggs på en 
nationell nivå. 
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8.5.2.1 Regional partnerskapsmöjlighet 
Till viss del råder även här ett vi - och dem perspektiv vilket kan försvåra möjlighet att skapa ett 
partnerskapsklimat. Däremot verkar kommentarerna om regionala offentliga aktörer tyda på ett 
minskat avstånd i förhållande till kommentarer om den nationella nivån. Företagen kommer tydligare i 
kontakt med offentliga aktörer som arbetar på en regional nivå vad gäller till exempelvis 
företagsutveckling. Det verkar dessutom finnas en önskan om jämlikhet i relationen vilket kan 
innebära förutsättningar för ett partnerskap om denna önskan även finns utifrån regionala offentliga 
aktörer. Endast ett fåtal entreprenörer lyfter fram en helhetssyn på regional tillväxt vilket kan innebära 
att partnerskapet som diskuterar tillväxt ur ett holistiskt perspektiv kan vara svåra att skapa. Däremot 
upplevs att möjligheten till partnerskapssamverkan mellan aktörer som har direkt beröring med 
varandra ha en potentiell möjlighet att utvecklas. 
 

8.5.3 Kommunal nivå 
 

”Kommunen bör visa sin tacksamhet för att man driver företag i kommunen/…/Kommunen bör bjuda in till 
introduktionsträffar för nystartade företag/…/Kommunen bör arbeta för bra kommunikationer till 
Stockholm/…/Kommunen får gärna fortsätta att bjuda in till mötesplatser (Mälarbåten, fd 
Eskilstunabåten)/…/Ser offentliga aktörer som kunder. Borde ta mer hänsyn till vad som produceras 
lokalt/…/ Kommunens roll är att skapa en attraktiv stad och en fungerande skola/…/Kommunen får gärna 
bli snabbare på att ge service till företagare/.../ Kommunen behöver inget servicekontor för 
företagare/…/Näringslivsheten verkar ha ett fokus på nya och befintliga företag vilket är bra.” 

 
Ur ett kommunalt sammanhang är kommunens viktigaste roll att bidra till; en attraktiv stad, 
infrastrukturförbättringar, skola, men samtidigt ska kommunen uppmärksamma företagen och ge dem 
positiv uppmärksamhet. Kommunens ska, och ska inte enligt entreprenörena vara ett servicekontor till 
företagare vilket tyder på variationer inom företagspopulationen. Mötesplatser som anordnas upplevs i 
allmänhet som något positivt som till viss del bidrar till att synliggöra olika företags verksamheter. 
Kommunen bör i vissa fall vara vägledare av nystartade företag. 
 

8.5.3.1 Kommunal partnerskapsmöjlighet 
Delvis råder även här ett vi- och dem perspektiv. Bilden skiljer sig åt av kommunens upplevda 
uppdrag. Några lyfter fram kommunens huvudsakliga roll som ansvarig för kommunal verksamhet 
utan egentlig relation till företagsvärlden, medan andra lyfter fram kommunen som en samordnare av 
mötesplatser, men också som ett servicekontor till företagkontexten. Med andra ord en viktig aktör för 
att kunna bedriva sin verksamhet. Kommunen ses samtidigt som en kund till företagen. För den 
företagspopulation som ser kommunens verksamhetsområde som anvarig för service till företaget och 
som kund kan partnerskapssamverkan vara en möjlighet. En tolkning är att entreprenörerna utrycker 
ett minskat avstånd i relation till den regionala nivåns företrädare. Uttrycken ger bilden av att 
potentiella partnerskap mellan näringliv och offentliga samhällsaktörer har lättare att åstadkommas på 
en kommunal nivå. Detta sannolikt av praktiska skäl, eftersom entreprenörer har lite tid och det 
engagemanget som finns och kan skapas förläggs troligtvis i den geografiska kontext som de redan 
verkar inom.  
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8.5.4 Partnerskaps[o]möjlighet relaterat till tillväxtbilderna 
Ovan kan man se potentiella möjligheter till partnerskapssamverkan. Dessa bygger i huvudsak på att 
det finns något gemensamt, ett möjligt potentiellt samarbete i form av till exempel en kundrelation 
eller i sammanhang där företag och entreprenörer kan ha en direkt vinst eller en möjlighet att dra nytta 
av den samhällelliga funktionen, t.ex. kommunen som ett servicekontor till det befintliga näringslivet. 
Det tänkbara mervärdet som entreprenören skulle kunna få skulle kunna leda till ett engagerat 
näringsliv såsom även beskrivs av Kilkenny m.fl. (1999). Få av entreprenörerna lyfter upp ett större 
holistiskt perspektiv på relationen med den offentliga sfären, där tillväxten mer beskrivs ur ett 
samhällelligt perspektiv. De som dock snuddar vid den holistiska dimensionen av tillväxt tillhör 
kategorin större småföretag. En av poängerna med Partnerskapsidealet framhäver dock behovet av att 
ingen organisation ensam kan lösa eller rekvirera de rätta resurserna för att bidra med lösningen till ett 
problem. För att uppfatta problemrymden behövs samtidigt de som har problemet i sin besittning, dvs. 
i tillväxtens fall, förståelse för den entreprenöriella processen som leder till tillväxt. Om partnerskapet 
å andra sidan inte kan erbjuda lämpliga mervärden till entreprenören försämras attraktionskraften för 
ett potentiellt offentligt – privat samarbete. Frågan som då kan ställas om det är värt att skapa 
förutsättningar för ett samarbete som erbjuder mervärde till en specifik grupp i ett partnerskap? Enligt 
Lindhults (2008a) diskussion om skillnader mellan nätverkets mer näringslivorienterade karaktär och 
partnerskapets mer samhälliga grund tolkas näringslivet bidra med en högre grad av innovativitet i 
lösningarna kring tillväxtens mysterier samtidigt som det i partnerskapets format kan skapas 
förutsättningar för spridningen av innovationer. Att skapa ett mervärde för en specifik målgrupp kan 
därför ses som relevant om partnerskapets har ambitionen att bidra till strukturförändringar som kräver 
ett mer radikalt agerande. Att skapa mervärden för fler grupperingar än näringslivet är även relevant 
om regionen vill utveckla sitt sociala kapital. En tolkning är att de tre temana som Helliwell och 
Putnam (1995) lyfter fram indikerar att engagemanget från civilsamhället påverkar regionens 
institutioners utförande som i sin tur påverkar medborgarnas tillfredsställelse. Med andra ord, att skapa 
mervärde för ett regionalt engagemang är avgörande för hur samhället sedan bedömer och utvärderar 
regionala strategier och insatser. En annan tolkning av Putnam är att det mervärde som regionala 
näringslivsaktörer kan erbjuda t.ex. näringslivet till att medverka i en partnerskapskonstellation är att 
uppvisa förtroende och tillit till entreprenörernas berättelser. Partnerskapets målsättningar har med 
andra ord avgörande roll för om näringslivet kan och får bli en del av partnerskapsprocessen. Har 
partnerskapets radikala eller inkrementella målsättningar? Har de offentliga aktörerna i partnerskapets 
inga ambitioner att skapa radikala lösningar av tillväxtens hemligheter kan det ur Lindhults (2008a) 
perspektiv tolkas vara en onödig poäng att involvera näringslivet i en partnerskapsstruktur. En annan 
tolkning är att det enbart kan vara positivt att få kunskap om hela problemrymden oavsett 
målsättningar. Då är ett Low-bottom-up perspektiv på regional utveckling och partnerskapsidealet ett 
tänkbart betraktelsesätt. 
 

8.5.5 Partnerskapet som Low-bottom-up arena 
Sett till Howells (2005) diskussion där han relativt översiktlig går igenom Top-down samt Bottom-up 
synsätten och deras skilda verkligheter och därigenom perspektiv finns en avsaknad av diskussion 
kring en annan nivå. Howells beskriver svårigheter med att leda den komplicerade processen med 
skilda aktörer och institutioner som till synes samtliga har egna intressen att bevaka vilket komplicerar 
processen. Samtidigt har det tidigare i denna studie framkommit att delar av den flora av aktörer som 
befinner sig på den regionala nivån (Bottom-up), säger sig representera företagen i den regionala 
processen. Det finns därför anledning att fundera på hur en mer objektiv regional behovsbild som 
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bygger på det regionala näringslivets tillväxtförutsättningar kan tas fram som accepteras av fler aktörer 
än de som har egenintresse av att agera på den regionala arenan. Delvis finns det en antydan till i 
Howells (2005) text som implicit pekar på vikten för företagen att reagera på dess egna kundprocesser. 
Utifrån företagsperspektivet går det att förstå att Howells menar att underifrånperspektivet är viktigt. 
”/…/ seek to involve closer relationships with the consumer and the consumption process” (2005, s. 
1131). Utifrån en regional policynivå framställs underifrånperspektivet däremot inte som viktigt. 
Därmed kan Howells syn ses som att aktörer och institutioner på den regionala arenan faktiskt har 
kännedom om företagens förutsättningar, möjligheter och hinder för tillväxt. Det är däremot en syn 
som inte delas av alla aktörer inom den aktuella kontext där den här studien haft sitt säte. Vissa 
förespråkar en diskussion mer med det aktuella näringslivet och andra menar att den inte behövs. 
Kunden (för att använda Howells eget uttryck) i ett regionalt tillväxtprogram bör vara, och är i 
huvudsak företag och entreprenörer. Företag och entreprenörer står för tillväxten, sett till tillväxt ur ett 
ekonomiskt perspektiv – här är alla överens, forskare, policymakare etc. Bottom-up perspektivet utgår 
inte ifrån den kunskap, erfarenhet och egna upplevde förutsättningar för tillväxt som företaget har. 
Istället fokuseras det på en regional policynivå där motstridiga intressen och konflikter kan uppstå 
mellan olika intresseorganisationer. Ett alternativt perspektiv att lägga i den regionala nivån där 
företagens verklighet och behovsföreställningar tas på allvar och fungerar som utgångspunkt för 
innehållet i ett tillväxtprogram är istället ett Low-bottom-up perspektiv vilket kan ses som en 
målgruppsanpassad strategi. Ett Low-bottom-up perspektiv har stora likheter med det som tidigare 
nämnts som ett indigenous approach (Pike m.fl., 2008, s. 173) eller vad jag valt att kalla det interna 
perspektivet på regional utveckling. Det interna perspektivet behandlar däremot inte hur de underifrån 
utvecklade idéerna i regionen ska komma regionala policymakare till del och sedan forma 
programtext. Det kan bero på flera saker, t.ex. att forskarna som Howells (2005) hänvisar till enbart 
har haft ett makroperspektiv och inte därför intresserat sig på den mer pragmatiska sidan som kan 
beskrivas ligga på mikronivå. Till exempel verkar Howells (2005) fokus ligga på båda nivåerna varför 
hans poänger blir tämligen slätstrukna till förmån för en mer generell diskussion på främst makronivå. 
Sett till de olika teoretiska angreppssätten på ekonomisk tillväxt, verkar dessutom Howells (2005) 
glömt bort individen eller att regional tillväxt kan ses utifrån ett neoösterrikiskt perspektiv. 
 
Det har tidigare i denna studie presenterats idéer hur kommunala policymakare arbetar på ett sätt som 
skulle kunna ses som ett low-bottom-up perspektiv. I den kommunala kontexten sker så kallad 
”uppsökande verksamhet” (se 1000 företag i Eskilstuna) gentemot det lokala näringslivet – där har 
man även återkommande enkäter för att följa upp hur näringslivet ser på sin situation och sitt 
handlingsutrymme. Är detta ett sätt att skapa ett low-bottom-up perspektiv eller är det fortfarande på 
en nivå som kan kallas bottom-up? En princip som kan följa i ett low-bottom-up perspektiv har samma 
antaganden som Partnerskapstanken bygger på – att det ska finnas ett ömsesidigt utbyte mellan olika 
parter. Ett utbyte som kan bygga på förtroende och tillit till entreprenöriella berättelser för att delvis 
radikala och innovativa idéer ska uppstå till följd av partnerskapsutbytet. Det ömsesidiga utbytet och 
Low-bottom-up perspektivet kan även erhållas utanför partnerskapets struktur och mer vara av 
allmängiltig karaktär. Med andra ord; 1000 företag samt årliga enkäter som efterfrågar entreprenöriella 
berättelser kan ur det perspektivet ses som verktyg för att uppnå ett low-bottom-up perspektiv. Sett till 
tolkningen av de entreprenöriella berättelsernas som tenderar att visa att ju närmare entreprenörerna 
har till samhällets olika aktörer, desto lättare går det att argumentera för att en partnerskapsmöjlighet 
existerar mellan offentliga och privata aktörer. Det skulle då innebära att kommunerna som ligger 
närmast entreprenörerna bör skapa nära relationer till entreprenörer som är villiga att bidra med sina 
berättelser. Berättelserna kan i sin tur föras över till ett regionalt tillväxtprogram för att i sin tur sprida 
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regionala lärdomar om entreprenörskap. Huvudpoängen med ett low-bottom-up perspektivet blir då att 
berättelserna inte får eller ska filtreras genom näringslivets företrädare (företagens vänner) utan måste 
bygga på att samtliga regionala näringslivsaktörer har tillgång till samma empiriska datamaterial för 
att gemensamma tolkningar av företagens behovsbilder ska kunna göras. Howells (2005) och Pike 
m.fl. (2008) antyder att regionala näringslivsaktörer har skilda intressen vilket troligtvis kan påverka 
tolkningarna av datamaterial som dessa aktörer levererar. Likväl är det inte helt relevant och intressant 
att låta entreprenörer sitta ner och tycka saker. Tyckandet om befintliga projekt kan till visso vara 
intressant. Dessvärre, med erfarenhet av denna studies entreprenörer, bidrar entreprenörens tyckandet 
till att förstärka och påverka sin egna verksamhets behov. Däremot bör entreprenören ses som en 
historieberättare som beskriver tillväxterfarenheter och där regionala näringslivsföreträdare blir 
uttolkare av materialet i en öppen transparent process. 
 
Figur 27: En regional low-bottom-up-process - En modell 

 
 
Den regionala low-bottom-up modellen kan ses som ett exempel på en dialoginspirerad process. 
Processen skulle, enligt modellen, ligga utanför en partnerskapskontext och därmed även underlätta en 
tolkningsprocess med enkom regionala näringslivsföreträdare, vilket kan underlätta 
konsensusskapande. Emellertid kan exemplet även lyftas in i en partnerskapskontext med 
entreprenörer om syftet är att skapa förutsättningar för en paralogi, en fruktbar oenighet (Lyotard, 
1984) vilket även kan skapa förutsättningar för mer radikala idéer och innovationer sett ur ett 
nätverksperspektiv på partnerskap (Lindhult, 2008a). Mål och mening med partnerskapet (om syftet är 
radikala eller inkrementella förändringsprocesser) bör därför tydligt formuleras innan strategi för low-
bottom-up-process kan fastställas. Partnerskap med konsensusskapande syften bör sträva att utsätta sitt 
resultat för kritik i samtliga nivåer från en regional nivå ner till en företags- och individnivå med syfte 
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att ständigt utveckla resultatet i en low-bottom-up-process. Modellen eller processen ska inte ses som 
ett praktiskt råd till regionala praktiker, snarare som en uppslag till olika processer med det regionala 
och lokala näringslivet i fokus. Till syvene och sist beror det på vilket syfte som partnerskapet har. Till 
exempel om partnerskapet eftersträvar radikala eller inkrementella lösningar på tillväxtens problem 
och frågeställningar. 
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9 Studiens bidrag 
Det uppstår alltid en fråga om det man gjorde över huvud taget borde ha blivit gjort. Frågan är 
självfallet relevant ur ett resursperspektiv. Hjulet bör inte skapas två gånger då det kan uppfattas som 
ett resursslöseri. Däremot kan hjulet modifieras, vilket bidrar till en bättre överensstämmelse med den 
verklighet vi lever i. Till synes små varianser i hjulets utveckling kan bidra till att förbättra dess 
kvalitéer. En massiv skiva i trä har till synes i dagens utförande blivit ett lätt hjul med ekrar i cykelns 
fall eller ett mönstrat högteknologiskt gummidäck relaterat till bilens historia. 
 
En definition av vetenskap är att vetandet är ett resultat av en systematisk produktion av ny kunskap. 
Kvale och Brinkmann (2010) menar att definitionen ställer krav på god teoretisk kännedom och 
presentation av de teoretiska utgångspunkter som omgärdar forskningen. Teori har i denna studie varit 
underordnat den induktivt präglade studien. I vart fall till en början där frågeställningen grundats 
utifrån empiri och praktik. Teori har sedan adderats för att bidra till ökad förståelse samt validering av 
resultat. Studiens inledande upptäckt om motstridiga uppfattningar om näringslivets medverkan i en 
regional tillväxtprocess är denna studies hjul och centrala ingång. Upptäckten bidrog till att ett flertal 
frågor ställdes vilka i sin tur skapade en forskningsfråga. Studiens första bidrag kan därför formuleras 
som nedan: 
 

I. Denna studies första bidrag var att finna en utgångspunkt som fängslade både regionala 
aktörer och forskarsamhället. Bidraget var upptäckten av motstridiga uppfattningar om 
näringslivets medverkan i en pågående tillväxtprocess. Framför allt var skillnaderna störst 
mellan regionala näringslivsrepresentanter (tjänstemän), vilka inte såg fördelar med att ha med 
näringslivet i tillväxtprocessen och kommunala näringslivsrepresentanter (politiker), vilka 
antog att en medverkan av näringslivet i tillväxtprocessen var en förutsättning för att nå 
regional tillväxt. Forskningsfrågan, vilken växte fram, antog att det fanns vissa skillnader vad 
offentliga näringslivsaktörer genom RTP samt det regionala näringslivet har för bilder av 
tillväxt samt vad som orsakar tillväxten. 

 
II. Studiens andra bidrag är det induktiva resultatet. Resultatet kan ses som ett tecken på att 

tillväxt delvis skiljer sig åt utifrån ett regionalt tillväxtprogram samt regionala entreprenörer. 
Ett exempel på detta är att tillväxt via ökad arbetskraft är en definition i ett regionalt offentligt 
perspektiv, medan arbetskraftsökningar inte alltid ses som en del av det regionala näringslivets 
tillväxtdefinition. En reflektion är att dessa skiljelinjer står i kontrast till varandra. Med detta 
betyder inte att tillväxt enbart ses som omsättningsökning samt ekonomisk vinst ur ett 
entreprenöriellt perspektiv. Tillväxt beror också på typ av verksamhet (t.ex. beläggning i 
maskinpark) eller individ (personligt utvecklande, kreativa uppdrag etc.). Bilderna av tillväxt 
pekar på ett heterogent näringsliv där olika definitioner råder, till skillnad från ett regional 
offentligt perspektiv där tillväxten ska leda till ökat samhälligt välstånd. Resultatet pekar på att 
tillväxtbilderna delvis har gemensamma nämnare, men också att regionala näringslivaktörer 
måste ta hänsyn till betyderligt fler faktorer än vad entreprenörer måste ta hänsyn till. 
Omsättningsökning och vinst ses här som nyckelbegrepp i entreprenörernas 
tillväxtföreställning tillsammans med de mindre företagens krav på kreativitet och utvecklande 
arbetsuppgifter.  
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III. Det tredje bidraget är det induktiva resultatet, vilket beskriver det regionala näringslivets 

upplevda orsaker till tillväxt ställt i relation till regionala offentliga tillväxtintentioner 
(strategier) genom RTP. Resultatet pekar på en högre grad av samstämmighet än vad resultatet 
om tillväxtens bilder pekar på. Likheter finns i synen att nätverk och relationer samt 
konjunkturläget är av betydelse samt att företagsförmågan ges vikt. Skillnader föreligger dock 
i att tillväxten orsakas eller hämmas av interna orsaksförklaringar (personrelaterade faktorer) 
enligt entreprenörer. En annan skillnad är synen på att tillväxten utifrån en regional kontext, i 
likhet med bilden av tillväxt, präglas av en syn på att fler individer i arbete leder till regional 
tillväxt. Generellt orsakas tillväxt inte av att sysselsätta fler i en företagskontext. Dock ses det 
som en förutsättning för att tillväxt ska skapas (t.ex. tjänsteföretag inom klustret hälsosam) 
genom ökad omsättning. 

 
IV. Studien fjärde bidrag lyfter upp Penrose (1959/1995) företagsekonomiska tillväxtteori. Den 

penroseiska analysmodellen utvecklades och visade till exempel att entreprenörer ur en 
småföretagarkontext historiskt visade brister framförallt i managementförmåga. Det var lättare 
att utläsa entreprenörernas styrkor avseende företagens entreprenörskapsförmåga. 

 
Den penroseiska analysmodellen indikerade samtidigt att det finns svårigheter att utläsa om 
regionala intentioner utifrån RTP kan svara mot en företagsteoretiskt tillväxt. En hög 
abstraktionsgrad i RTP gör att RTP:s intentioner delvis kan ses som en resurs för företagens 
utveckling utifrån analysmodellen. Ett resultat indikerade även att regionala intentioner vänder 
sig bort ifrån företagskontexten och riktar sig innåt det vill säga mot de regionala 
näringslivsaktörerna själva. Däremot finns det intentioner som är relativt tydliga och med 
fokus på näringslivet, men som ur ett penroseiskt perspektiv mer fokuser på resultatet av en 
tillväxtprocess i ett företag snarare än gentemot själva tillväxtprocessen inom ett företag. Med 
andra ord upplevs begränsad konkretion i RTP:s intentioner. 

 
Ett resultat utifrån en företagskontext är att analysmodellen i denna studie enbart lokaliserar 
historiska brister i ett företags management- samt entreprenörskapsförmåga och att det fanns 
svårigheter med att kartlägga företagens nuläge. Trots upplevda begränsningar är ändock 
bidraget dels utvecklingen av den penroseiska analysmodellen, dels den reflekterande 
analysen som modellen medförde. Analysmodellen och dess användning kan därmed sägas få 
en praktiskt tillämpning som inte tidigare använts. Detta både på en företagskontext, men även 
på en regional offentligt initierad kontext som RTP. Ett praktiskt bidrag kan vara den 
kunskapsöverföring från en kontext till en annan, som sker när en teori prövas på en kontext 
som teorin inte var ämnad för. 

 
V. Studiens femte bidrag lyfter fram en regional analysmodell för att skapa en ökad förståelse för 

ett RTP. Bidraget som ges är att tillväxtprogrammet både kan ses utifrån nationalekonomins 
makro- samt mikronivå. Bidraget indikerar dessutom överlappningar mellan olika ekonomiska 
teoribildningar (neoklassisk, neoösterrikisk, keyniansk). Det för tankarna till att regionens 
företrädare inom regionala tillväxt- samt utvecklingsprocesser mer har en pragmatisk 
inställning till ekonomisk teoribildning än vad som är fallet på en nationell nivå, där 
antagligen ekonomisk ideologi kan få en överordnad betydelse. 
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VI. Studiens sjätte bidrag introducerar begreppet Low-bottom-up ställt i relation till top-down 

samt bottom-up begreppen. Low-bottom-up kan tjäna som ett tydligare tänk om ett 
målgruppsanpassat partnerskap, men också som ett tänk att närma sig entreprenörer via dess 
berättelser. 

 
VII. Studiens sjunde bidrag reflekterar kring solo-, mikro-, samt småföretags attityder till 

samhällsaktörer och indikerar att närheten till samhällets aktörer kan skapa förutsättningar för 
partnerskapmedverkan av näringslivet. Med andra ord indikerar resultatet att samverkan med 
samhällelliga aktörer lättare kan ske på en kommunal nivå, snarare än en regional eller 
nationell nivå. Skilda tillväxtbilder samt orsaksförklaringar av tillväxt skapar utrymme för 
lärande mellan offentliga näringslivsaktörer samt näringslivet, vilket motiverar till fortsatta 
partnerskapssatsningar initierade dels från en offentlig kontext, dels från en privat. 

 

9.1 Bidragens validitet och trovärdighet 
Bidragens värde, relevans och trovärdighet är föremål för diskussion i detta avsnitt. Frågan kan ställas 
om hur vi kan se på bidragens validitet utifrån interaktiv metods validitetsaspekter. 
 

I. Första bidraget, vilket skapar denna studies forskningsfråga, grundas i empiri och valideras 
utav regionala praktiker. Forskningsfrågan kan därför ses som praktisk nyttig samtidigt som 
den innefattas ha ett inbyggt normativt-politisk värde. Detta med en förhoppning om att ett 
demokratiskt mervärde ska uppstå som svar på frågeställningen. Samtidigt finns 
förhoppningar om att frågan ska leda till personligt samt individuell utveckling bland 
regionala praktiker samt för författaren till denna avhandling Trovärdigheten i den grundande 
forskningsfrågan ses som hög eftersom bakgrunden till forskningsfrågan har validerats utav 
regionala praktiker på det empiriska fältet, vilket skapar en praktisk trovärdighet inför 
forskningsfrågan. Forskningsfrågan bidrar även till en ny kunskap snarare än kompletterande 
gentemot vetenskapssamhället. 
 

II. Bidragen som visar tillväxtbilder mellan entreprenörer och ett regionalt tillväxtprogram är 
självklara och visar på sätt och vis inte ny kunskap. Resultatet kan bidra till regionala 
praktikers förståelse av en småföretagskontext och vice versa. Ett normativ politiskt värde är 
samtidigt svårt att klargöra utifrån den rådande kontexten. Trovärdigheten anses vara hög då 
bilden av tillväxt tydligjorts med stöd av målande citat utifrån en företagskontext av elva 
entreprenörer. Tillväxtbilderna utifrån en offentlig regional tillväxtkontext är hämtade utifrån 
RTP:s dokumenttext, vilket är ett dokument som enkelt kan nås på grund av 
offentlighetsprincipen. Reliabiliteten avsseende den offentliga tillväxtbilden är därför god, 
men den är lägre avseende intervjuerna. Trovärdigheten kan delvis diskuteras. I RTP:s 
dokumenttext framgår inte utryckligen vad tillväxt innebär. Snarare ger RTP.s mål samt 
tillväxtstrategier en vägledning vad tillväxt kan vara, vilket även uttolkats. 
 

III. Tillväxtens orsaksförklaringar utifrån en företagskontext och regionala intentioner kan delvis 
argumenteras utifrån liknande aspekter som bidraget om tillväxtbilder. Skillnaderna är att 
orsaksförklaringar som framträder senare valideras med hjälp av tillväxtteoretiska aspekter. 
En slags triangulering bidrar därför till en ökad trovärdighet och därtill validitet. Samtidigt 
saknas vetenskaplig kunskap där entreprenörers orsaksförklaringar samt ett tillväxtprograms 
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intentioner står i fokus, vilket då innebär att detta bidrag kan medverka till ny vetenskaplig 
kunskapsmassa. Emellertid har inte resultatet bidragit till ett normativ-politisk värde. Denna 
effekt går antagligen inte att se förrän kunskapsspridningen skett. 

 
IV. Bidraget är dels utvecklingen av en teoretisk analysmodell samt dess användning på en 

företagskontext och ett RTP. Kunskap saknas sedan tidigare där sådan analysmodell används 
på dels en företagskontext dels ett RTP. Detta bidrag kan ses som ny vetenskaplig kunskap. 
Utifrån analysen finns dessutom praktisk nyttig kunskap som kan genereras och användas på 
en regional nivå och som kan syntetiseras med en företagskontext. Det finns även ett 
normativ-politisk värde då regionala intentioner i framtiden kan tydliggöras och bidra till ett 
mer holistiskt stödsystem för entreprenörer och företag. Värdet kan dock inte synliggöras 
inom ramen för denna studie. Analysmodellens bygger på Penrose (1995), vilket även 
validerats med mer samtida tillväxtteoretiska studier, vilka stödjer analysmodellens 
uppbyggnad. Detta bidrar till en analysmodell med god trovärdighet. Samtidigt bygger 
användningen på delvis subjektiva uppskattningar, vilket innebär att alternativa tolkningar kan 
göras av dels entreprenörens upplevda orsaksförklaringar, dels RTP:s intentioner. 

 
V. Liknande resonemang går att föras vid bidraget som diskuterar RTP utifrån en regional 

analysmodell. Emellertid är bidraget till ny vetenskaplig kunskapsmassa inte lika självklar då 
andra studier haft liknande angreppsätt fast på annan empiri (se t.ex. Hjalmarsson, 1998). 
Analysmodellens trovärdighet antas vara hög, däremot kan alternativa tolkningar göras av 
programtexten ur RTP. Bidraget antas ha mer nyttig kunskap för praktiker avseende deras 
egna förståelse av regionens roll i relation till ekonomisk teoribildning snarare en ett reellt 
praktiskt normativ-politiskt värde. 

 
VI. Introduktionen av Low-bottom-up begreppet myntades utifrån denna studies grundläggande 

undran, vilken reflekterade över var näringslivet befann sig i den pågående regionala 
tillväxtprocessen. Utifrån litteratur (se. t.ex. Howells, 2005) som lyfter fram Top-down samt 
Bottom-up perspektiv vill denna studie lyfta fram ett alternativ begrepp, Low-bottom-up, 
vilket indikerar en högre grad av näringslivsmedverkan i regionala tillväxproceser. Syftet är 
och var att uppnå både praktiskt nyttig kunskap samt ett normativt-politiskt värde. Detta görs 
främst genom konstruktionen av en modell som emellertid kan ses som ett spekulativ förslag, 
dock med utgångpunkt i denna studies empiriska resultat. Värdet för praktiker kan vara svårt 
att konstatera. Emellertid initierade regionala praktiker under tillväxtprocesen (2004-2007) ett 
forum där unga företagare och ledare gavs utrymme att föra en kontinuerligt diskussion med 
regionala företrädare för RTP. Detta efter att forskningsfrågan validerats med samma 
regionala praktiker. En tolkning skulle därför vara att denna studie praktiskt har haft påverkan 
på de regionala praktikernas arbete, vilket dock aldrig uttryckligen har bekräftats av RTP:s 
företrädare. 

 
VII. Denna studies avslutande bidrag diskuterar avslutningsvis att skilda tillväxtbilder och skilda 

orsaksförklaringar till tillväxt skapar goda partnerskapsförutsättningar för att överbrygga 
klyftor och skapa förståelse för ”varandras” kontexter. Och att förutsättningar för ökad 
partnerskapssamverkan mellan offentliga och privata aktörer lättast skulle ske i lokal kontext 
snarare än på en regional arena. Detta bidrag antas slå in en öppen dörr då närhetsaspekter i 
olika social sammanhang lyfts fram som centrala (se t.ex. Granovetter, (1973, 2005) Belussi & 
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Caldari, (2009)) Däremot går det att diskutera att kontexter förstås skiljer sig åt. Emellertid 
kan undersökningen som denna avslutande del vill föra fram ifrågasättas. Detta eftersom 
partnerskapssamverkan inte lyftes fram vid intervjutillfället med entreprenörerna. Relativ brett 
samtalades entreprenörernas önskade relationer med samhällets aktörer oavsett nivå. 
Trovärdigheten ligger därför i händerna på forskarens tolkning. 

 
Nedan redovisas en översiktligt tabell, vilken beskriver hur denna studies bidrag kan ses i ljuset av en 
skala som belyser trovärdigheten en studie med interaktionsforskningsansats. 
 
 
Tabell 35: Resultatets värde, relevans och trovärdighet 
 
Värden                                                    Bidrag I II III IV V VI VII 

Vetenskaplig kunskapsmassa X ? X X ? X ? 
Praktisk nyttig kunskap X X X X X X X 
Normativ- politiskt värde X X ? ? ? X ? 
Personligt individuellt  X X X X X X X 
Trovärdighet X X X X X X ? 

 
 

9.2 Fortsatt forskning 
Den penroseiska analysmodellen ställt i relation till offentliga program kan utvecklas så att språkbruk 
och regionala nivåers intentioner lättare kan avläsas och analyseras ur ett företagsperspektiv. Med 
andra ord bör den penroseiska analysmodellen operationaliseras så den kan anpassas till olika nivåer 
och därigenom även användas praktiskt i utvärderingssammanhang av offentliga program som vill 
pröva hur programmen överenstämmer med en företagskontext. Strategier på en policynivå blir till 
förutsättningar och resurser på en företagsnivå. De olika nivåerna behöver därför öka sin förståelse 
gentemot varandra. Den penroseiska analysmodellen kan dessutom ses som ett explorativt verktyg 
som kan utvecklas till liknande studier och även prövas kvantitativt i vitt skilda sammanhang. Till 
exempel kan det penroseiska analysverktyget anpassas och utvecklas så att tillämpning av den 
penroseiska analysmodellen kan möjliggöra studier på projektnivå. 
 
En tänkbar framtida undersökning är även att inkludera den regionala klusterstrategin. Kluster kan dels 
ses som en intern regional strategi vars avsikt är att stärka kompetensen genom att skapa en intern 
kollektiv konkurrenskraft, dels som en extern strategi vars syfte är att dra till sig konkurrenskraft via 
kapital till regionen. En framtida forskningsfråga kan bidra till att lyfta fram klustrens roll i att stärka 
de individuella förtagens tillväxtförmåga genom att applicera en penroseiskt analysmodell på 
företagen. Studien kan ta sin utgångspunkt i företagen individuellt. Detta för att klargöra vilka brister 
och förtjänster som företagen själva anser att de besitter i relation till den penroseiska analysmodellen. 
Under processen som följer kan sedan studien kontinuerligt följa upp företagens utveckling och 
tillväxtpotential för att se om klustrens effekt på de individuella företagens tillväxtförmåga har 
förändrats över tid. Huruvida klustren bidrar till att förstärka de individuella interna tillväxtförmågorna 
ur ett penroseiskt perspektiv är inte klarlagt. Den penroseiska analysmodellen kan ge ett nytt 
perspektiv på hur företagskluster kan ses och utvecklas. Framförallt kan det bli ett värdefullt praktiskt 
verktyg riktat direkt mot de inblandade företagen och gentemot en regional policynivå, men 
framförallt som en del av metodutvecklingen av hur generellt regional tillväxt kan bidra till att stödja 
interna tillväxtfaktorer hos småföretag och klusters praktiska tillämpning i synnerhet.  
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En fråga väl värd att diskutera och att utveckla är om vilken utväxling ett tillväxtprogram får som 
enbart riktar sig gentemot individer snarare än mot företag och vice versa. I denna studies fall innehöll 
de regionala intentionerna en mix av strategier som syftade till att lyfta fram båda perspektiven. En 
reflektion är att företag generellt kan ha en större erfarenhetsbas om sin potentiella kärnprodukt eller 
sin grundläggande position som Penrose (1995) skulle beskrivit det, och i högre grad kunna bidra till 
den kreativa processen i respektive pilotprojekt som intentionerna mynnade ut i. Individer utan 
tidigare erfarenhet, om produkt eller företagande, är sannolikt i högre utsträckning utelämnade till de 
externa resurser som regionen har att erbjuda via RTP. 
 
När ett RTP ska skapas har regionala tjänstemän enbart en kort tidsrymd att komma fram till vilka 
tillväxtstrategier som är bäst lämpade för att uppnå regional tillväxt. Att skapa en fungerande 
demokratiskt regional process med ett underifrånperspektiv är tillsynes omöjligt att uppnå om 
regionen tjänstemän samtidigt ska uppnå de nationella kraven. En utveckling av low-bottom-modellen 
mot en mer processorienterad metodik vore intressant att beforska vidare. Samtidigt kan frågan ställas 
vad en regional policynivå egentligen kan påverka utifrån den kontext som den nu befinner sig på? 
Kan de delvis neoklassiska regionala målen göra att fokus inte läggs på entreprenörerna i huvudsak? 
Kan de regionala målen förändras sig så att de istället omformuleras mot mer individuella 
förstagsanpassade mål? Kan det delvis keynianska synsättet hämma den regionala förmågan att lyssna 
till entreprenörernas egna subjektiva önskemål? Frågorna är många, svaren få. En fortsatt fundering är 
hur ett heterogent näringsliv tillväxtbehov ska kunna tillfredsställas utifrån en regional kontext med 
begränsade resurser. 
 
I denna studie har näringslivsorganisationerna delvis varit i bakgrunden. Emellertid har de varit 
framträdande då de var näringslivets representanter i den regionala tillväxtprocessen. Deras roll har av 
vissa offentliga näringslivsaktörer på den offentliga arenan ifrågasatts. Det empiriska ifrågasättande 
skapar utrymme i kommande studier att belysa hur bra näringslivsorganisationerna är på att sprida en 
bild av ett heterogent näringsliv till beslutsfattare. En Intressant frågeställning kan vara vilken 
tillväxtdiskurs som dessa organisationer har och vilken målgrupp av företag de företräder. 
 
Den penroseiska analysmodellens brister skapar ett utvecklingsbehov. Genom att den penroseiska 
analysmodellen enbart använts med utgångspunkt från historiska berättelser av entreprenörer upptäcks 
enbart historiska svagheter och styrkor. Att finna en modell för att kartlägga ett nuläge kan vara en 
intressant fråga att fortsätta med i anslutning till denna studie. Ett realistiskt upplägg vore att utveckla 
en självskattningsinstrument baserat på en penroseisk analysmodell för att därigenom kunna diskutera 
entreprenörskaps- samt managementförmågor i nutid. Emellertid går det att resonera att 
entreprenörens historiebeskrivning även skildrar ett nuläge. Entreprenörer lär sig av sina misstag och 
ny kunskap absorberats (Cohen & Levinthal, 1990). Historiska misstag görs med andra ord inte om då 
nya förmågor kan ha utvecklats hos entreprenören.   
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9.3 Epilog 
Denna studie är tvärvetenskaplig till sin karaktär. Tillväxt är ett område som ur en företagskontext 
både omgärdas av personrelaterade faktorer av intern karaktär samt av externa faktorer. Med andra ord 
tangerar tillväxtfaktorerna både psykologiska områden och företagsekonomiska aspekter. Studien är 
också delvis policyinriktad. Den rör sig i ett regionalt sammanhang med regionala tjänstemän som 
tvingas ta hänsyn till en mängd olika kontextuella faktorer. Alltifrån den rådande konjunkturen till den 
nationella nivåns företrädare vilka i sin tur påverkas från en EU-nivå. De regionala tjänstemännen 
måste samtidigt ta hänsyn till regionens kommunpolitiker och ej att förglömma regionens invånarna 
och de intressorganisationer som omgärdar den regionala kontexten. En tolkning är att regionen 
försöker finna sin roll, men att vissa frågor är svårare än andra att bemästra på denna mellannivå. Det 
kan till exempel vara frågeställningar av sådan art som ställer krav på samverkan. 
 
Sett till studien är spännvidden stor avseende vilka teorier som utnyttjas. Att denna studie ska kunna 
bidra till hela denna kontext är inte realistiskt. Däremot har ambitionen varit att blanda de olika 
perspektiven (ett företagsperpektiv och ett offentligt initerat regionalt tillväxtprogram) och därigenom 
se om det är möjligt att utvärdera ett RTP med utgångspunkt i ett tillväxtteoretiskt företagsperspektiv. 
Svaret är ja, det är möjligt. Det står dock klart att tolkningar som görs blir måhända en smula 
långsökta. Långsöktheten ger en signal till den regionala praktiken att ett tydliggörande av 
intentionerna och strategierna riktade mot en företagskontext bör göras så att de bättre överenstämmer 
med företagskontextens tillväxtprocesser. 
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Bilaga i - En aktörskarta 
Studien särskiljer Regionala offentliga näringslivsaktörer från privata samt kommunala offentliga 
näringslivsaktörer tjänstemän från kommunpolitiker. Detta förtydligar vilken typ av aktörer som i ett 
specifikt skede säger vad. I denna beskrivning redovisas vilket ansvar som respektive aktör har inom 
ramen för det regionala tillväxtprogrammet. Fyra insatsområden inom RTP anges. Dessa är; 
Entreprenörskap, Innovationssystem och kluster, Regionförstoring samt Arbetskraftförsörjning. 
Fyra funktionella partnerskapsgrupper är knutna till dessa insatsområden. 
 

Nationella offentliga näringslivsaktörer 
 
NUTEK 
Nationell aktör och myndighet som ansvarar för den årliga uppföljningen av de regionala 
tillväxtprogrammen. Varje län har en kontaktperson på NUTEK som på olika sätt kan bidra till den 
process som RTP kan sägas vara. NUTEK har sedan studien avslutats lagts ner och istället har en ny 
myndighet uppstått som heter Tillväxtverket. 
 

Regionala offentliga näringslivsaktörer 
 
Länsstyrelsen i Södermanland 
Var ansvarig med att ta fram det regionala tillväxtprogrammet i Södermanland under 2003. Har 
samordningsansvaret för en (1) av fyra insatsområden inom ramen för det regionala 
tillväxtprogrammet vilket kallas Innovationssystem och Kluster. Ansvarar dessutom för pilotprojektet 
”Lika Villkor” inom ramen för RTP vilket syftar till att synliggöra och tillvarata företagande kvinnors 
idéer och utvecklingskraft i det lokala och det regionala tillväxtarbetet. Pilotprojektet har ett syfte att 
utarbeta och sprida modeller för arbetssätt med kvinnors företagande gentemot företagsfrämjare på 
olika nivåer i länet. Länsstyrelsen hade även delat samordningsansvar med Regionförbundet Sörmland 
i den funktionella partnerskapsgruppen Regionförstoring. 
 
Regionförbundet Sörmland 
Är en sammanslutning av de nio sörmländska kommunerna samt landstinget Sörmland. 
Regionförbundet Sörmland bildades 1:a januari 2004 och fick som första uppgift att vara 
samordningsansvarig för genomförandet av hela RTP. Har haft samordningsansvar för två (2) av fyra 
insatsområden; Entreprenörskap samt Regionförstoring. 
 
ALMI Södermanland 
ALMI Företagspartner Sörmland är regional företagsfrämjare som ägs till 51 % av staten och 
resterande del 49 % av Regionförbundet Sörmland. Har ursprungligen haft ett delansvar i den 
funktionella partnerskapsgruppen Entreprenörskap. 
 
Idélab 
Idélab är (enligt dem själva) en kreativ mötesplats där studenter, lärare och forskare på Mälardalens 
högskola får hjälp att förverkliga och göra affärer av sina idéer. Idélab har haft ett delansvar i den 
funktionella partnerskapsgruppen Entreprenörskap. 
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Regionala privata näringslivsaktörer 
 
Östsvenska Handelskammaren 
Östsvenska Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation i Östergötland, Sörmland och 
Gotland. Huvudområden beskrivs som: Regional utveckling (agera påverkare i en regional kontext), 
Internationell handel samt Affärsnätverk och kompetensutveckling. Östsvenska Handelskammaren 
fanns inledningsvis med i den funktionella partnerskapsgruppen Entreprenörskap, men har också 
figurerat i den funktionella partnerskapsgruppen Regionförstoring. 
 
Företagarna 
Företagarna är en nationell aktör med regionkontor och kommunala kontor runt om i Sverige. De 
arbetar med att verka för företagande, företagares rättigheter och att bidra till ett klimat som gör det 
lätt och attraktivt att driva företag. Företagarna ser sig själva som en intresseorganisation. De 
medverkar ibland i den funktionella partnerskapsgruppen Entreprenörskap, men också i den 
funktionella partnerskapsgruppen för Arbetskraftförsörjning i länets RTP. 
 

Kommunala Offentliga Näringslivsaktörer 
 
Kommunala näringslivstjänstemän 
Till denna kategori av aktörer hör dessa som på olika sätt arbetar med att befrämja och stimulera 
tillväxten från en kommunal kontext. Förutsättningen är att de ska vara verksamma i kommunal regi. 
Ett nätverk med offentliga kommunala företrädare har bildats (inom ramen för RTP Sörmland) utifrån 
ett regionalt perspektiv för att utveckla ett samarbete mellan kommunerna och bidra med 
kunskapsutveckling. 
 
Kommunpolitiker 
Ledande kommunpolitiker från kommuner i Södermanlands län åsyftas vilka på sätt och vis är 
involverade i RTP arbetet. Antingen sitter de i Regionförbundets styrelse eller ingår i 
Regionfullmäktige. 
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Bilaga ii - Reflektioner kring tillväxtforum vid Södertuna slott 2004 
(Grinbergs & Selegård, 050228) Del i återföringen inom ramen för det interaktiva 
kunskapsutvecklingsprojektet.  
 
För att kunna ge reflektion inom ett visst område krävs det ofta en viss förförståelse kring det som man 
ska reflektera kring. Detta för att man kanske inte har den bakgrund som gör att man kan se saker i 
dess rätta sammanhang. Å andra sidan kan för mycket förförståelse leda till att man kanske inte ser det 
som sticker ut vilket eventuellt tyder på att man accepterat att vissa saker ”ska” se ut på ett visst sätt 
och att ifrågasättandet kanske därför inte görs. 
 Sanningen är att vi ansåg oss sakna en hel del förförståelse vid tillväxtforum, men att vi 
ändå kanske hade mer ”kött på benen” än de som var helt noviser. 

Inledningsvis redogörs våra tankar kring helheten för att sedan utmynna mer kring olika 
beståndsdelar. Vi kommenterar både upplägget av tillväxtforum, men även valda delar av innehållet 
från dagen. 
 
Helheten 
 
Början av dagen kändes välkomnade, det gavs ut namnskyltar med sitt namn och kaffet stod rykandes 
färskt med tillhörande smörgås. En del mingel kring detta gav utrymme att hälsa på tidigare 
bekantskaper. Överlag så erbjöd arrangörsstaben en stor frikostighet både vad gällde vad som bjöds på 
(föreläsare, lunch, fika), antalet pauser/raster för mingel och slottsmiljön som ramade in forumet. Det 
infann sig en känsla att befinna sig inom ett viktigt område. Här skulle skapas tillväxt och det är vi 
som ska göra det! 

Utan att egentligen gå in på detaljer så tycktes ändå känslan ligga kvar under dagen, trots 
upplevelsen att respektive insatsområdes presentationer var alldeles för kortfattade. Tidsåtgången vid 
seminarium uppfattades av doktoranderna som lite väl stressande. På kort tid skulle insatsområdena 
diskutera vissa förutbestämda frågor. Inom de insatsområden som undertecknade var med på dök det 
upp frågor som inte alls var tänkta att diskuteras. Detta kan emellertid tyda på att det fanns ett 
uppdämt behov av att träffas. Förmodligen för att processen i de flesta insatsområden ännu inte hade 
tagit fart. 
 
Medias roll och betydelse 
Medias roll kan diskuteras för att föra ut budskapet i RTP. I efterhand har det konstaterats att det var 
ett ”lyckodrag” att Catharina Håkansson, chefredaktör på Sörmlands Nyheter ställde upp som 
moderator under tillväxtforum. Detta ledde till viss publicitet i Sörmlands Nyheter, en tidning med 
Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa som upptagningsområde. Tidningar med annan lokal 
anknytning Eskilstuna-kuriren med mera lyste med sin frånvaro, trots att det hade gått ut pressreleaser 
kring detta. Vad finns det för betydelse av media då? Troligtvis kan media användas som ett 
instrument att föra ut och förankra idéer och tankar tidigt i processen. Dels till de faktiska aktörerna så 
kallade primära aktörer och sedan till de aktörer som ännu inte har en aktiv roll, dvs. sekundära 
aktörer. De sekundära aktörerna skulle i det här fallet vara företagare samt enskilda individer, 
exempelvis blivande entreprenörer. För var fanns företagarna på tillväxtforum? Och hur når man dem? 
En anledning till att utnyttja medierna bättre är att det kan ha en attitydpåverkan på både primära och 
sekundära aktörer vad gäller viljan och engagemanget för tillväxtpolitiska åtgärder. Attityder förändras 
ofta genom andras och egen handling, och för att detta ska ske måste det synliggöras, exempelvis via 
mediernas försorg. Varför inte involvera medierna i RTP:s genomförandeprocess på något sätt? 
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Fokus mot RTP 
Eklund uttryckte i sitt inledningsanförande kring nuläget i Sörmland att det inte handlar om att ”sitta 
av möten utan också gå hem och göra”! Uttalandet kan man tolka på olika sätt; att det faktiskt inte 
händer så mycket när aktörerna går hem, att andra kommunala angelägenheter kanske prioriteras tar 
överhand eller så var det bara en sätt att sätta fokus på processen. Frågan som man kan ställa sig är om 
kommunerna samt övriga aktörer har fokus på tillväxten i Sörmland och det regionala 
tillväxtprogrammet? 
 
Aktörens egenintresse 
Cecilia Bengtsson, inbjuden som en företagare vilken var aktiv under ”initiativ framtid” menade att 
det var bra för företagare att få veta vad som pågår i länet. Bengtsson ansåg också att nyttan med 
sådana forum och möten som de här är att synliggöra olika företag/organisationer så att kontakter kan 
uppstå. Hon får här också symbolisera en aktör med stort egenintresse. Som ett ”brev på posten” fick 
man följaktligen ett erbjudande att köpa böcker som hon varit redaktör för. Man kan kanske fråga sig 
hur stor del av deltagarna som var där för att bevaka sina egna intressen och hur många som var där 
för att bidra till gemensam tillväxt i länet. Och spelar det egentligen någon roll? Är det måhända de 
enskilda intressena som ska skapa gemensam tillväxt? 
 
Föreläsarna 
Soki Choi och Maja Hagerman var två intressanta föreläsare. Soki Choi som representant för 
entreprenörskapsandan inom IT-boomen kom med en hel del intressanta synpunkter. Choi menade att 
bl.a. att det system vi lever i, tryggheten som det ger, kan verka hämmande för att få invidivider med 
entreprenöriella drivkrafter. Choi uttryckte också att vi inte borde satsa så brett i våra tillväxtsatsningar 
utan mer fokusera kring det vi är bra på. Choi´s syn kring tryggheten som hämmande stöds i vissa fall 
av forskning som menar att i de fall en individ fått kämpa under sin uppväxt så föds vissa drivkrafter, 
men å andra sidan så kan man nog påstå att det är inhumant att skära ner på välfärden bara för att 
skapa mer entreprenörer, eller? Den andra synpunkten som Choi kom med var att sätta ett större fokus 
mot det vi redan var bra på. Detta perspektiv, kan, om man hårdrar det vara antagonistiskt i 
förhållande till RTP:s kärna, dvs. den holistiska systemsynen. En aktör inom ett av insatsområdena 
nämnde även vid ett av mingeltillfällena att det absolut behövdes gå från diversifiering till mer riktad 
”rejäl kraftsamling”. Om det finns fler liknade röster kanske aktörerna ska sätta sig ner och fundera ut 
vad som ska prioriteras respektive läggas i malpåsen. 
 
Paradox  
En tanke som slog oss när entreprenörer bjuds in till konferenser och liknande arrangemang är att 
bilderna som målas upp är exceptionella framgångshistorier, ex. Soki Choi. Ur ett social-kognitivt 
perspektiv då man diskuterar lärande i samspel med andra, så kallad modellinlärning, är detta ett 
väldigt bra sätt för andra att lära sig av det ”goda exemplets makt”. Det finns emellertid en paradox i 
detta. Denna paradox består i att praktiskt lärande ofta sker genom att lära av andras umbäranden och 
egna misstag å ena sidan, samt att en kick-off som denna mer ska upplevas som stimulerande och öka 
motivationen samt höja förväntningar å andra. Vi tror att målgruppen för mer framgångbetonade 
entreprenörer istället kan vara företagare själva. Eftersom företagare inte kan sägas vara målgruppen 
för denna konferens utan istället aktörer på andra nivåer så kunde kanske en blandad skara med 
entreprenörer ha poängterats. Detta för att visa på vilken komplexitet som råder inom fältet. 
Framgångshistorierna om enskilda entreprenörers framgång kan samtidigt bero på så många olika 
saker; personlighet, motiv, vilja, och inte minst – tur och tillfälligheter! Det hade därför varit intressant 
att se en entreprenörs erfarenheter med både framgångar och misslyckanden för att stimulera till nya 
insikter. Möjligen råder det rätt mycket ”skam” kring detta med misslyckanden i vår kultur. I USA så 
ses det som nästan enbart positivt om man har ett par konkurser bakom sig, det finns kanske en annan 
tro på människans lärandepotential grundat på erfarenhet ”over there”.  
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Seminarier 
 
Innovationssystem och kluster 
Brist på förförståelse för insatsområdet innovationssystem och kluster gjorde det svårt för en 
utomstående att förstå alla turer kring seminariets innehåll. Det som var uppenbart var att det var 
alldeles för kort om tid, det dök upp frågor som inte alls var tänkta att diskuteras. Detta kan emellertid 
tyda på att det fanns ett uppdämt behov av att träffas. Det fanns en generell samstämmighet kring det 
som dock diskuterades. Blandningen av deltagare i gruppen bestod av politiker från fyra olika 
kommuner samt tre från länsstyrelsen och två från Mälardalens högskola, och en så kallad 
klustermotor. Sett från vad det insatsområdet ska innehålla fanns parter med från alla områden, dvs. 
akademi, kluster och samhälle. Emellertid kunde det ha varit bra att få med samtliga kommuner i 
respektive insatsområde vid dessa seminarier, det kan annars uppstå ett kunskaps- och förståelseglapp 
om man inte är med och s a s äger processen.  
 
Entreprenörskapseminariet 
Gruppens sammansättning gjorde det svårt för seminarieledarna att hålla sig till den förvalda agendan 
och de frågeområden som skulle berikas med gruppens input. Det visade sig snart att det finns olika 
synsätt och måhända konflikter mellan de olika roller som representerades i gruppen. Framförallt var 
det tydligt att RTP både som dokument och i dagens tillväxtforum inte känns helt relevant eller 
”handlar” om den verklighet som småföretagare lever i. Det fanns också vissa frågor som belyste ett 
stort avstånd mellan politiker/företagarorganisationer och småföretagarna själva. Detta synliggjordes 
bl.a. av en mindre företagare som inte förstod hur RTP skulle hjälpa hennes företag. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ska man se RTP som en relik? 
 
Maja Hagermans tankar kring att tillväxt i en region/plats kunde bero på att människor samlades vid ställen med 
heliga reliker. Man skulle kanske säga att en plats med gemensamma föreställningar och framtidstro. 
 En koppling skulle kunna göras till insatsområdet ”Regionförstoring” och programpunkten 
”Varumärke”. Här ligger sannolikt nyckeln till att få fram Sörmlands relik, eller rättare sagt vad som är kittet i 
Sörmland. Att hitta kittet vare sig det ligger på kommunal eller regional nivå kan bli en sammanhållande funktion för 
arbetet inom RTP. Men för att detta ska uppstå krävs att alla har samma föreställningar över vad som krävs, vad som 
är styrkorna (kärnkompetensen) i Sörmland och vart man ska. Hur får man RTP att bli den relik som håller samman 
regionen? 

Maja delgav även sin reflektion kring att språkbruket i RTP-sammanhang och på forumet är ”oöppet”, att det ofta 
utbyts mantran samt att språket även var vänt ”inåt”. Detta tolkades som att RTP ofta kan upplevas som formulerad 
endast för en inre och initierad krets – och för de som skrev det. 
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Bilaga iii - Dialogforum för lärande om kommunal uppsökande 
verksamhet mot det lokala näringslivet 
 
(Bilagan är en reflekterande återblick till dialogforumets medlemmar författat och sammanställt av 
denna avhandling författare. Författaren var även drivande med att iscensätta samt genomföra 
dialogforumet tillsammans med Margit Larsson, kommunal näringslivssekreterare vid Eskilstuna 
kommun under aktuell tidpunkt) 
 
Återföring dialogforum kring uppsökande verksamhet den 1 mars 2006 
Återföring sker i punktform och är upplagd efter föredragshållarnas föreläsning i anknytning till 
Agendan som var uppsökande verksamhet mot företag. Inledningsvis punktas Göran Fagerlunds och 
Anna Malmgrens redovisning av Företagsnära och arbetsförmedlingens samarbete i Västerås. Därefter 
följer Göran Tevells redovisning av Företagsnära i Norrköping följt av Margit Larsson 1000 företag i 
Eskilstuna. En del uppkomna frågor under redovisningarna finns med under respektive 
föredragshållare. Under dagen diskuterades dessutom tre frågeställningar i mindre grupper. Dessa 
sammanställs i slutet av denna återföring och är: 
 

• Hur ser ett bra möte med ett företag ut? 
• Vilka svårigheter finns vid efterarbetet? Hur tar man reda på resultatet av ett besök? 
• Bidrar uppsökande verksamhet till tillväxt och utveckling på företagen? På vilket sätt? 

 
Dialogforumet tog fasta på detta nätverks betydelse och fann att det var intressant att träffas 
regelbundet, förslagsvis två gånger per år. Nästa träff sker under september/oktober i Norrköping som 
erbjöd sig att stå som värdar. I kommande träffar är det lämpligt att ha ett tema som bestäms längre 
fram och kan påverkas av dialogforumets deltagare och nätverk. Örebro flaggade för att de gärna står 
som värdar för träffen nästa vår. Föreslogs också att övriga berörda högskolor/universitet bjuds in till 
kommande träffar. 
I och med denna återföring ber vi att få tacka för Ert engagemang och Era intressanta diskussioner och 
bidrag under dagen. Vi ser fram emot att lämna ifrån oss stafettpinnen till Norrköping när vi åter 
träffas till hösten!  
 
// Peter och Margit 
 
 
Göran Fagerlund – Företagsnära, Anna Malmgren Arbetsförmedlingen Västerås 

• Västerås ABB beroende – Uppsägning av verksamheter 
• Oroliga politiker -”Hur ser det andra näringslivet ut?” 
• Hälften finansierat från förmedlingen och andra hälften från kommunen 
• Intialt namn ”Nära 2000” 
• Anställde fyra stycken långtidsarbetslösa som förmedlare samt två från kommun. 
• I början ambitiöst, broschyrer skickades ut - togs bort, fungerar inte, gäller att ligga på, – ”då 

tittar vi in imorgon”… 
• Bygger ju väldigt mycket på kontakter 
• Politikernas uppdrag, sedan -99  
• Sätta lite fokus på de små och medelstora företag, upp till 50 anställda 
• Idag går vi lite mera branschvis 
• Vårt uppdrag är ju egentligen att skapa mycket av kontakter, kontaktytor, förmedla, öppna 

dörrar för att underlätta för expansion och rekrytering 
• ute tisdagar, onsdagar och torsdagar för företagsbesök. Måndag och fredag bokning och 

”innedagar” – Finns emellertid flexibilitet 
• Gemensam bil finns, FöretagsNära och Arbetsförmedlingen åker oftast tillsammans. 
• Vi gör både återbesök och nya besök 
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• C:a 2700 företag har besökts 
• Resultat fått 890 uppdrag och 485 är rena rekryterings och lärlingsuppdrag 
• Det är ju alltid att man själv är med och kollar ”blev det gjort” om det gäller uppdrag. 
• Kontaktnät finns inom kommunen med utsedd person på respektive enhet 
• Uppbyggt externt nätverk – personliga kontakter 
• ”Viktigt att ha stora öron som vi säger”  
• Tala om att du inte ska sälja något 
• Företagen är väldigt tacksamma för att vi snappar upp och konkret ger dem ett namn  
• Det här är långsiktigt, handlar om att bygga upp en kontakt  
• Det är inte många andra som är ute från kommunen… 
• Olika kulturer i olika branscher 
• Det är ju allt ifrån jättesmå frågor till lite större… 
• Ses lite grann som en förmedlare 
 

Göran Tevell – Företagsnära - Norrköping 
• Företagsnära i Norrköping ”snott” från Västerås 
• Ett projekt mellan kommunen och arbetsförmedlingen 
• Satt in Företagsnära i ett sammanhang. Del av ”kraftsamling 2006” och tillväxtagendan – 

2006 mer jobb år 2006.  
• Satsningar under en period som ska kunna permanentas 
• Syftar till att förbättra förutsättningarna för näringslivet – det är grunden 
• Samverkan mellan aktörer med företagskontakter innebär bättre förutsättningar och bättre 

resultat 
• Andra aktörer än Företagsnära och Arbetsförmedlingen är med i utvecklingsgrupper 
• Rätt många arbetslösa i Norrköping 
• Vi behöver ”trimma motorn” - Extra pott med pengar för att bygga upp verksamheten 
• Sju personer på kommunen och sju personer på deltid från arbetsförmedlingen 
• Fyra näringslivsutvecklare ute på företagen 
• En näringslivsutvecklare utvecklingen mellan skola – näringslivet 
• En assistent som sköter kundsystemet 
• Vi träffas hos företagen. Ganska korta träffar, 1timme.  
• Det har nog den påverkan i varje fall att de för det första ser att kommunen engagerar sig och 

bryr sig, men också att de ser att det finns någon person som man faktiskt kan få kontakt med.  
• ”Vi förändrar inte företagens förutsättningar på en timme, men man kan ge dom lite 

infallsvinklar på vad de kan göra 
• I praktiken att Företagsnära bokar träffar med företagen och att vi sedan kontaktar AF 
• 33 % genomför vi själva och 66 % har vi genomfört tillsammans 
• Företagsnära och AF har gemensamma återföljningsträffar 
• Företagsbesök hos de med mer än fem anställda i den första omgången, ingen gräns uppåt. 
• Har med oss de kontakter som vi kan erbjuda i kommunen 
• Frågar om ”hur ser företaget ut idag, hur ser framtiden ut, vad finns det för möjligheter och 

planer, hinder och hot, ser vad som finns att göra för att ”mildra problemen” 
• Första besöket: Svårt att tränga in i företagens planer, något av ett test av förtroende, vid 

återbesök kan man gräva djupare. (Diskussion om att företag ofta inte har långsiktiga planer 
och kanske inte heller har möjlighet – Vi kanske måste ha kompetensen att ställa de rätta 
frågorna?) 

• Företagsinformationen är sekretessbelagd 
• Besökt ungefär 550 företag, hälften resulterat i uppdragen där man vill ha kontakt med 

nätverket 
• Vi kan säga att de företag som vi har besökt har anställt, men vi kan inte säga att det var tack 

vare för att vi var där. 
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• Nyttan är att man får företagaren att vända och vrida på sin verksamhet – att börja resonera 
• I den här branschen blir det inga snabba beslut. Det handlar om att bygga upp relationer, 

långsiktighet och uthållighet. Har man inte uthålligheten, politiker som fattar de ekonomiska 
besluten eller resurserna så blir det svårt 

• Vi tror på detta och vi måste permanenta detta verktyg 
• Vad vill kommunen? Det politiska ledarskapet och tjänstmännen?  

 
Margit Larsson, 1000 företag, Eskilstuna 

• Uppstod under 2001, ett led i att göra Eskilstuna mer attraktiv för företag 
• Skapa Goodwill för kommunen. One-stop-shop. 
• Bra kontakt med större företag, de mindre saknades kunskap om 
• Från 2-50 anställda 
• Från början kommunen och arbetsförmedlingen som körde det här tillsammans och delade på 

kostnaderna och då var ju arbetsförmedlingen med till 100 %  
• Arbetsförmedlingen drog sig ur finansiellt, men finns kvar i en samverkansgrupp 
• Idag sker besöken sällan med arbetsförmedlingen 
• Snarare tillsammans med andra aktörer som tex. Fabriksföreningen eller andra som matchar 

det tema för besöken som valts. Så slår vi ”flera flugor i en smäll” 
• En person på 1000 företag. Medför naturligtvis begränsningar på många sätt 
• Arbetar utifrån olika temaområden, men fångar samtidigt upp vardagsproblem, framtidsfrågor, 

rekryteringsbehov m m. Ca 1400 ”frågor” fångats upp på ca 750 företag 
• Samverkansgrupp lyfter upp vilka teman som är intressanta. Samverkansgruppen består av 

repr för näringslivsorganisationer, arbetsförmedlingen och chefen på arbetsmarknads- och 
familjeförvaltningen och min chefen på utveckling och näringsliv. Gruppen behandlar också 
resultatet från besöken på ett övergripande plan 

• Företagsregistret ForReg används vid urval av företag 
• Företagsbrev skickas ut till de som ska besökas. Följs av telefonkontakt för bokning av tid. 

Blir ett säljsamtal. Företagen måste få klart för sig – ”what´s in it for me”. Nästan inget 
företag tackar nej till besök. 

• Nät av c:a 25 kontaktpersoner internt inom varje förvaltning och bolag, och externt såsom 
ALMI, högskolan, ESF-rådet, IFS osv.  

• Väldigt viktigt med återkopplingen till företagen, när man fångat upp problem, att man har en 
kvalitetssäkring. Kontaktpersonerna återkopplar till mig. Återkoppling via mail till mig. Max 
10-15 dagar får det ta.  

• Stort plus för det förankringsarbete som gjordes när 1000 Företag startade. De inblandade 
gjorde ett ”hästjobb”. Förankrades hos alla förvaltningschefer och externa samarbetspartners. 
De ansvariga utsåg kontaktpersonerna som fick uppdraget att ”serva” 1000 Företag. Det har 
fungerat mycket bra. Utan det gedigna förarbetet hade det inte fungerat. 

 

Hur ser ett bra möte med ett företag ut? 
Ett bra möte är inget ”styrt” möte utan det är den här öppna attityden som är betyder mer. Det vi kom 
fram till var att låta företagaren berätta sin historia och öppna den vägen. Och i den berättelsen ge 
input till en dialog om företagens behov och då är det upp till oss då som kommunala företrädare att 
lyssna in behovet utifrån vårt syfte med besöket. Kan man då identifiera behoven så är nästa steg att 
kvittera det i form av något åtgande så att man i princip har en överenskommelse när man lämnar det 
hela. Viktigt också i det här att man kan hålla tydlighet i rollerna, att man är en diplomat. Ordet 
diplomat användes i sammanhanget. Företagaren har kanske haft en väldigt besvärlig förhandling med 
en miljöinspektör och då kan man tänka sig att falla in i någon slags roll som ”ja de där idioterna på 
XX…” och det får man se upp med. Neutralitet och professionalitet måste man ha i kontakten. Lyckas 
man med det i det här mötet då återstår det bara tre saker. Följa upp, följa upp och att följa upp. Det är 
ju alltså det som ger resultatet. Det som fångats upp ska levereras på ett bra sätt. Det är väldigt viktigt 
vem som åker ut till företagen, man måste var ”ärligt” intresserad av vad de har att säga. Det får inte 
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vara en kommunal tjänsteman som sitter där och inte är speciellt intresserad av vad de håller på med, 
utan man måste vara genuint intresserad. Nätverka i den mån man kan göra om de efterfrågar 
kontakter med andra företag som håller på med samma sak, som ska på samma mässa eller vad det nu 
kan vara. Informera om det behövs, Vad Almi håller på med eller vad arbetsförmedlingen håller på 
med om de inte är med på besöket…så som vi har diskuterat är det bra om man har en del stödpunkter 
där man checkar så att man har med alla frågor. Man ska inte rabbla upp frågorna utan bara checka av.  
Det gäller att man inte har en ”överrepresentation” när man besöker de mindre. Det handlar också om 
tydlighet, vi försöker få dem att känna sig bekväma, vi möts på hans hemmabana, han/hon får leda 
diskussionen, vi är där för att lyssna. Han ska, eller hon, känna sig komfortabel, det är jätteviktig. 
Innan vi går dit…idag finns de flesta på webben, man gör en liten research innan så att man vet vad 
det handlar om, så att man inte sitter som ett frågetecken. Jag tycker nog att man ska vara lite påläst, 
det tror jag också är bra och det märker jag att de uppskattar. Något som vi (Örebro) gör, vi gör 
besöken två och två, det handlar ju om att det finns så många stolta företagare som gärna vill visa sin 
verksamhet och det låter vi dem gärna göra, vi lämnar sällan ett besök utan att ha sett verksamheten. 
Det var ngn som sa att det var inte spännande, men där kommer ju spänningsmomentet in, det kan vara 
ett hål i väggen, och därinne sitter 6 gubbar som har hela världen som sitt arbetsfält. Man märker att de 
brinner för det här så då blir det kul att låta dem visa verksamheten, vad de byggt upp, för de är ju 
jättestolta innerst inne. 
 

Vilka svårigheter finns vid efterarbetet av den uppsökande verksamheten? 
Hur tar man reda på resultatet av ett besök? 
Ordet svårigheter har vi svårt att hantera. Långsiktigheten i kommunens agerande, att det här är inte 
bara för nu tillfälligt, att det är långsiktigt. Att vi kan förmedla långsiktigheten mot företag är viktigt. I 
möjligheterna ligger då att sprida kontaktnät, då var vi inne och snurra kopplingen till högskolan , att 
kunna sälja in det och andra kollegor osv. Det kan också ingå att hitta dolda tillgångar ute bland 
företagen, t.ex. invandrarföretag, som kan innehålla möjligheter även för företag utanför deras normala 
nätverk, det kan man kanske försöka lyfta fram. Och sen, möte med många småföretag kan man 
identifiera många problemområden, kan man då synliggöra gemensamma problemområden kan man 
bidra med stöd inte bara till dem man besökt utan även mot flera företag och vi kan ju möjligen bidra 
till tillväxt och utveckling. Problem med återkopplingen vid lämnandet till en kommunal tjänsteman så 
kan man inte lita på att de fixar det om det inte finns ett system. Man bör ha ett system där man hör av 
sig, återkopplar och ser om det händer någonting. Det kan vara många olika led, där ett ärende kan gå 
genom ”miljö, tekniska kontoret och att då måste man säkerställa att det sker löpande. Vi var inne på 
att det kunde vara ett bra verktyg i förbättringsarbetet i kommun. Att egentligen så borde man få in 
rutiner att ett sånt här ärende borde skötas genom att ”punktvis” att alla vet att när tekniska har 
behandlat ärende att det går direkt till miljö osv. så att det automatiskt sker, så att man använder det på 
ett sånt sätt som förbättrar de aktuella rutinerna. Ett problem med många kommuner är att det tar lång 
tid att fatta beslut. Här har vi Margits berättelse om hur bra det fungerar i Eskilstuna, de verkar fungera 
bättre än jag upplever att Norrköping arbetar. Där måste vi mer fungera som processledare – det är 
mycket fotarbete där. Det är klart att det här med återkoppling är jätteviktigt. När man är ute så 
snappar man ju upp och hör vilken kontakt de har haft med kommunen och många har ju haft det, på 
gott eller ont. Har det varit problem så försöker man ju ta med sig dem för att hjälpa till och lösa upp. 
Det är ju egentligen där vår uppgift ligger, att få till det här med dialogen och skapa relation till 
företaget och visa oss intresserade. Ibland så får vi med oss lite surdegar, då gäller det att räta ut dem 
och lösa dem och sedan återkomma. Som någon sa så handlar det om att man ska följa upp, följa upp 
och följa upp. För det är vad det handlar om, för vi vill ju ha ett svar tillbaka. Peppar, peppar säger ja, 
vi har ju bara varit igång i två månader men vi har lyckats reda ut det vi har tagit hem. Det som har 
varit roligt är att jag och Lasse har kunnat återkoppla, vi har gjort återkopplingen, och det har de 
uppskattat. Vid ngt tillfälle när vi inte visste hur vi skulle göra så sa vi till de olika berörda att ”kan du 
ta kontakt”, det där klickade lite grann så det gör vi numera själva. Hittills har vi haft tid att göra detta 
och det är återkoppling de vill ha – och det ska helst gå fort och vi försöker göra detta inom en vecka. 
Det har varit viktigt. 
 



x 
Avhandlingens bilagor 

 
 
Ger uppsökande verksamhet tillväxt och utveckling för företagen? På vilket 
sätt bidrar uppsökande verksamhet till tillväxt och utveckling? 
Det var lite tveksamt om det kan det. Att bry sig om, det kom upp som en viktig fråga, men jag ställde 
frågan till gruppen om det verkligen ledde till tillväxt. Och då var det lite svävande svar om det 
verkligen gör det, så…det är en positiv reaktion att det är viktigt att man bryr sig om företagen eller att 
kommuner bryr sig om företagen, men att det är svårt att säga att det har betydelse för tillväxten. 
Någon sa krasst att ”nä, vi kan nog inte säga att det leder till tillväxt, men att olja maskineriet lite 
grann så att man löser vissa konkreta frågor, lokaler, mark å infrastruktur, när det gäller jobb och 
rekryteringar och sådana saker. Det goda samarbetet mellan myndigheter är en bit som kan vara oljan i 
maskineriet. Vi var inne lite grann på hur – För att kolla vår verksamhet så har Norrköping anlitat ett 
marknadföringsföretag för att kartlägga hur företagarna upplevde mötet med den kommunala 
näringslivstjänstemannen. Detta för att få en kvalitativ utvärdering av processen. Norrköping har 
använt modellen med att ha en politiker med ut på besöken. Jag upplever att det blir olika respons 
beroende på vilket företag som besöks. Det var mer naturligt för de stora att möta politiker, medan 
mindre företag upplevde det skrämmande. Det ska man kanske passa sig för, det kan vara lite svårt…, 
men jag själv har en positiv bild av politikerna, vi gick igenom innan hur vi skulle lägga upp det, men 
jag tror det är värt att stämma av med företagen innan. Ger detta tillväxt och utveckling? Det är svårt 
att mäta, men du sa något förut, att man åtminstone vridit om lite i maskineriet och finns det konkreta 
frågetecken så försöker vi hänvisa ”kan du kontakta dom, eller kan du be dem ringa” försöka 
sammanföra. Man är lite mäklare där och det måste man vara lyhörd för. Man har åtminstone väckt 
tanken och vridit om lite, för de flesta organisationer har inte möjlighet att ha ngn anställd som sköter 
det här. En reflektion är att det inte går att mäta, man kan mäta praktikplatser, hur många frågor de 
lämnat in och fått avklarade osv. Det måste finnas ett Nav som fungerar, jag ser vårt uppdrag som olja 
i maskineriet för att få det här navet att fungera. Jag tror att det bidrar till att skapa tillväxt och 
utveckling just för att vi befinner oss i navet, tillväxtpropellern, att vi har en indirekt betydelse för 
tillväxten, även om det inte går att mäta fullt ut. Annars är det lätt att man förringar sådan här 
verksamhet…att folk tror att vi är ute och stör verksamhet hos företag. Uppsökande verksamhet 
behövs eftersom vården av de befintliga företagen är ett av bladen på tillväxtpropellern. Det räcker 
inte med bara nyföretagande, innovationer m m för att propellern ska snurra jämnt och bra… 
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Bilaga iv - Tillväxtdiagram 
 
Följande intervjuinstrument användes i samtal med elva entreprenörer. Entreprenörerna fick först 
redovisa sin tillväxt, vilket sedan utmynnade i berättelser till varför tillväxten sett ut som den gjort 
under den senaste treårsperioden. Intervjuerna genomfördes under 2006 för att inrymmas under RTP:s 
programperiod som var mellan åren 2004 och 2007.  
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Bilaga v - The Meanings of Sustainable Growth – a Regional 
Perspective 
(Johan Grinbergs & Peter Selegård (2007) International Sustainable Development Research 
Conference 2007, Västerås, Sverige vid Mälardalens högskola) 
 
The Meaning of Sustainable Growth – a Regional 
Perspective: Background and purpose 
 
In 2004 all Swedish counties launched a Regional Growth Programme (RGP97) on commission by the 
Swedish government. The programmes purpose is to enhance the growth regionally and increase the 
support for entrepreneurs by coordinating public resources and actors. The authors have focused on 
two of these RGP´s in the counties of Västmanland and Sörmland. One of the most frequently used 
expressions in the RGP´s is the notion of Sustainable Growth which is a complex concept with various 
meanings. The authors’ purpose 
in this paper is to examine what meanings can be interpreted from these RGP, what assumptions that 
lies behind and how Sustainable Growth is thought to be put in to practice. The authors have been 
monitoring the RGP´s of Västmanland and Sörmland since the fall of 2004 in their role as interactive 
researchers to the programs. This paper aims to examine the different meanings the concept of 
Sustainable Growth is given in these programs and how the term is used in the program texts. Since 
the concept seems to be used as much as it is the documentation of the RGP´s, can one find the 
answers to what it is an how it can be achieved? 
That is, can the link between the ideas and theories behind Sustainable Growth and how to put it into 
practice in be found in these documents? One interest is also on looking into if there are certain areas 
that are dominating the concept and gain more focus. 
 
Method 
This paper is mainly grounded on the studies of the RGP documents of Västmanland and Sörmland 
and the documentation from the process of creating them. A minor literature search has been done, as 
well as a search in our empirical data consisting of interviews and field notes from RGP-meetings. The 
key word in the searches has been Sustainable Growth (in Swedish: Hållbar tillväxt) 
 
RGP:s in the counties of Sörmland and Västmanland 
In the proposition A policy for growth and vitality in the whole country98 the present government lays 
out the plan for how the growth in Sweden should be created during the next coming years. The 
emphasis is put on the concept of Sustainable Development and point out that the three dimensions of 
it – the ecological, the economic and the social are mutually dependent on each other and important 
each one by itself in the process of creating growth A distribution of roles can be found in the 
proposition where the regions in Sweden are given a greater responsibility to implement this 
sustainable growth policy. It is growth stated that growth in a greater extent should be created through 
the coordination of regional resources as well as through cooperation among regional actors. These, 
mainly public, actors are presumed to have the greatest knowledge about the regional needs and as 
well as the means to cooperate to satisfying these needs.  
 
During 2003 each county in Sweden shapes a regional growth programme. In Västmanland and 
Sörmland this is carried out by the county administrative boards. The ITPS99 was then given a 
commission to review the RGP´s for the Ministry of Enterprise and in the end of 2003 the final 
versions were approved by the Swedish government. After the approval the regional 

                                                      
97 In Sweden called RTP (Regionala tillväxtprogram), but henceforward called RGP 
98 Prop. 2001/02:4 (authors translation) 
99 The Swedish Institute for Growth Policy Studies (henceforward called ITPS). 
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processes to put the programmes into practice began to be carried out between 2004 and 2007. The 
ITPS was also commissioned together with NUTEK100 to evaluate the programmes during the 
period101. The RGP´s are approved by the Swedish government in December 2003 but the ITPS gave a 
general review that the programmes in overall showed some insufficiencies102.  
 
• The integration perspective needed to be improved; that is, questions regarding ethnical issues and 
immigrant unemployment and their possibilities to start their own businesses. 
 
• The equality perspective needed to be improved; goals about equal representation and women 
starting their own businesses needed to be elaborated. 
 
• The ecological perspective needed to be improved; environmental effects and proactivity in the 
actions regarding positive ecological development was not sufficient. 
 
In other words, the government did not see that the RGP´s contained enough of measures linked to 
sustainable development and that the programmes needed some complementary additions. This was a 
general concern that applied to all RGP´s in Sweden. The issues the ITPS emphasizes in its review 
highlights that perhaps it is not come natural for the counties to relate to sustainable development and 
that this was something new or perhaps a fuzzy concept for the programme creators. 
 
Background to the governments proposition 
The governments proposition descend from the EU and first and foremost from the Lisbon Strategy. In 
the year of 2000 the EU passed the Lisbon Strategy whose overall purpose was to contribute and 
strengthen the EU economy in relation to USA among other ambitions in the document. 
 

“The union has today set itself a new strategic goal for the next decade: to become the most 
competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable 
economic growth with more and better jobs and greater social cohesion.”103 

 
The Lisbon Strategy was then during 2001 added with the EU strategy for sustainable 
development and the purpose was to make the union world leading on combining economic 
Growth with ecologically and socially sustainable development. 
 

“The European Council agrees a strategy for sustainable development which completes the 
Union’s political commitment to economic and social renewal, adds a third, environmental 
dimension to the Lisbon strategy.”104 

 
From the text one can see that the Lisbon Strategy already during 2000 had captured the social 
dimension as a vital part of the growth strategy while the ecological dimension was added first when 
Sweden gained EU council presidency in 2001. Without explaining in detail how the ideas of the three 
dimensions became a part of the EU growth strategy, it is still interesting to look into their origin. The 
most obvious origin is perhaps the Brundtland Commission report from 1987. It was carried out by the 
UN world commission for environment and development under the chairmanship of Gro Harlem 
Brundtland. The report had the ambition to give a comprehensive picture on the world’s resource and 
environmental problems and describes a possible ”sustainable development” as a solution. Some 
critics however argue that the report give priority to economic development instead of for example 
ecological development105. 

                                                      
100 The Swedish Agency for Economic and Regional Growth (henceforward called NUTEK) 
101 ITPS, (2003). 
102 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, appendix nr. 5 (2004). 
103 The Council of the European union (2000: paragraph 5. fetched from Andrén (2004)). 
104 The Council of the European union (2001: Paragrafh 19-20, fetched from Andrén (2004)). 
105 Internet source1: The Sedish National Encyclopedia (2006-11-09) 
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The definition of sustainable development according to the Brundtland report is a:  
 

” … development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.”106 

 
Related with the critique against the Brundtland report, the Lisbon Strategy has experienced similar 
scrutiny. For example in the European Councils conclusions from Barcelona 2002 where it was argued 
that the three dimensions, the economical, social and ecological, should have an equal position within 
the strategy. 
 

”Economic, social and environmental considerations must receive equal attention in 
policymaking and decision making.”107 

 
The concept of Sustainable Growth 
 
Since Sustainable Growth and Sustainable Development are not concepts that are used with one clear 
meaning but with several and there seems to be different fractions among practitioners and scholars, it 
is interesting to explore what different meanings the concepts may have and how they are presumed to 
work in practice. But development and growth does not always have to be simultaneous or different 
sides of the same coin. To illustrate this an entrepreneur from Sörmland states in a interview that 
during the periods where his business is experiencing a strong development the growth rate is 
generally low – at least when measured in turnover. In the similar way a period of strong growth does 
not automatically lead to a great extent of development of the business.108 The Swedish government 
gives some images of sustainable growth in one of their reports that exemplify the overall state and 
policy levels meaning of the concept 
 

"At the top meeting the 25-26th of March 2004 it was emphasized that a sustainable growth 
must be environmentally sound and that the growth must be decoupled from negative 
environmentally effects through better integration and a more sustainable consumption and 
production."109 

 
This first quotation signals that the growth in some way should be decoupled from the negative effects 
it may have on the other dimensions of sustainability. Decoupling and what that means will be further 
discussed below.  
 
"In the governments proposition A policy for growth and vitality in the whole country sustainable 
growth is defined as growth that contributes to sustainable development."110  
 
The second quotation is interesting as it states that sustainable growth only is such growth that 
contributes to sustainable development.  
 

Sustainable growth involves an economic growth without endangering the eco systems we 
depend upon at the same time as the human resources are protected. Special areas for attention 
within the policy of industry are actions for ensuring the supply of capital –especially in the 
early stages of development, actions that favour entrepreneurship,clearer and more accessible 
information and counselling, easier regulations for business owners, easier administrative 

                                                      
106 WCED. (1988). 
107 The Council of the European union 2003: Paragrafh 9, fetched from Andrén (2004) 
108 Interview with a entrepreneur from Sörmland (2006-09-05) 
109 The Goverments offical letter (2003/04-129, p 21, authors translation). 
110 The Goverments offical letter (2003/04-129, p 95, authors translation). 
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routines for starting businesses, favourable competition terms and increased competitive 
strength through design and investments in environmentally driven business development.”111 

 
In this third quotation a clear inspiration from the Brundtland report can be seen in the first sentence, 
however the following text is dominated by areas where support is supposed to be needed, only in the 
last sentence environmentally business development is mentioned.  
 
What assumptions are there about sustainable growth – how is it thought to work? 
 
Sustainable Growth expresses an assumption that growth should and can occur at the same time 
without harming the environment or give negative social consequences, or even that the growth itself 
could help solving these problems. There are however different opinions about how this would work 
in theory and practice.  
 
The Kuznets curve 
The above described assumption can be derived from the economist Simon Kuznets theory on growth 
and environmental effects from the 1950s. He argues that the development can be illustrated in an U-
shaped curve turned upside down where the progress at first goes in the wrong direction during the 
beginning stages, but then turns when enough resources has been created and stability is characterizing 
the growth. The theory was built upon the studies of income gaps in developed countries and 
migration in countries with high growth rates, but Kuznets argued that this theory also could be 
applied on environmental development and growth. One interesting point is that Kuznets himself 
looked upon his theoretical model more as a hypothesis based on a great deal of speculation – rather 
than a proved theory or economic law of nature.112 
 

 
Figure. The Kuznets curve.  
 
As the growth increases initially the environmentally strain also increases, but the negative effects on 
the environment decreases as the growth reaches stability and enough resources has been created. 
Source: Hermele 2002. 
 
This model has rendered a great success and has become widespread around the world. This can partly 
be explained by its simplicity and aesthetically pedagogical value, but also that it easily can be adapted 
to existing political agendas and rhetoric. The interpretation made often comes to “as long as we have 
a high growth all problems will solve themselves” – an interpretation Kuznets himself would consider 
misleading as he points out that the growth must be accompanied by extensive and tough political 
reforms and decisions.113 
 
                                                      
111 The Goverments offical letter (2003/04-129, p 102, authors translation). 
112 Hermele, (2002). 
113 Hermele, (2002). 
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Another assumption that often follows the above described Kuznets curve is that the development in 
technology is presumed to be a salvation that in the end solves most of our problems, at least in the 
environment. The latest example could be the expectations that lay on information technology and the 
“paperless society” as one of the result of the increased use of IT. As an example of promising 
estimations on the technological development, results shows that the productivity has increased with 
6000 % since the pre-industrial era. With a development rate - surely a lot of problems should be 
history within a near future, some might say.114 
 
One consideration that can be made is that a lot of the problems facing us around the world are due to 
the technological and industrial revolution the latest centuries. One can ask where we are today in the 
Kuznets curve? When it comes to the Lisbon strategy, which is one of the fundamental policy 
documents being the RGP´s, Kuznets theory is close to the focus and aim in the strategies; economic 
growth is imperative and acts as both means and end, it is supposed to generate resources and 
reformative space. Sabina Andrén writes about how this get distributed in Swedish policy documents:  
 

”In the Swedish Long Term Commission of inquiry 1999/2000 I found a sentence that I think is 
similar with the approach in the Lisbon strategy: An sustainable economic development can be 
said be constituted by a development where the long term economical growth is not in 
jeopardy”115 

 
Sceptics to that economic growth is held in the forefront however exists, among others Paul Ekins 
means that human and ecological values should be the priority and a main principal. Then it may be 
possible to combine sustainable development with growth but you should look beyond monetary 
principals of optimizing, not doing traditional “trade offs” and compromises. Sustainable 
Development can be feasible but does not have to be combined with growth.116 The ways NGP is 
estimated today need to be adjusted and put in relation to political decisions on which “costs” and 
“revenues” that are sustainable. Doing that a green GNP as a concept could help leading to sustainable 
development and possibly growth.117 
 
In one of the Swedish governments official letters about sustainable development it is mentioned that; 
 

 ”The growth must be decoupled from negative effects on the environment through better 
integration and more sustainable consumption and production.”118 

 
The growth must thus be decoupled from negative effects. Theories about decoupling are a central 
assumption for the possibility to reach sustainable growth. Accordingly to the theories of decoupling 
sustainability and growth are very well possible to combine. Consequently there are different views on 
sustainability and growth. We have done an attempt to summarize these differences in three different 
categories in the table below.  
 
 
Possibility for Sustainable Growth Summary 
 
Quite possible 
The more growth, the more resources there are to reform systems and improve our technologies. First 
growth, then sustainability. 
 
Perhaps possible 

                                                      
114 Andrén, (2004).  
115 Andrén, (2004). P. 79 
116 Ekins, 2000, (p 316 and forward) 
117 Choi, (1994, p 37). 
118 The Goverments offical letter (2003/04-129, p 21). 
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Economical and sustainable growth are possible to combine through accounting for the costs for social 
and ecological damages in new ways are integrated in the economic systems. This however is believed 
to slightly slow down the growth rate. Growth and sustainability at the same time integrated.  
 
It’s impossible 
The more growth, the more the environment is damaged and leads to more gaps in society, 
sustainability and growth are thus incompatible. First we have to have sustainability, then we perhaps 
can focus more on growth. 
 
 
In the table above three different views in sustainable growth is summarized from the question if it is 
possible to combine growth with sustainability. 
 
Barriers for sustainability 
The focus in this paper has so far been how the policies of sustainable growth had worked their way 
down from an international level to the national level and further down to different regions. When the 
regions then transform the national policy, there are that barriers often slow down the adoption of 
policies regarding sustainability. Experiences from Australia show that there can be strong differences 
of opinions on whether there is unsustainability or not in a region119. Example given from one survey 
that showed that one-quarter of the Australian population had very little concern at all about the 
environment. When the respondents had to choose between different environmentally problems they 
ranked other things higher than what the scientist had ranked. In some regions they didn’t manage to 
get a broad agreement – because the municipal representative wished to deal with sustainability on 
their own. The authors indicated also another barrier on the regional level – the insufficient knowledge. 
Broad agreement needs broad sources of knowledge because of the complexity of the field of 
sustainability. Beer, Maude and Pritchard means nevertheless that research and scientists never will be 
able to answer all questions120 and continues that decisions will had to be made under uncertain 
conditions. The importance of the national level is also emphasized by the authors and they mean that 
lack of national policy frameworks hinder the work with sustainability on regional level. The example 
given shows that questions about sustainability stands against economic issues. A report from OECD 
confirms this statement:  
 

In many cases, economic objectives take priority over environmental concerns, with most 
decision-makers believing that the wealth created by economic activities will overcome 
environmental effects121. 

 
Beer, Maude and Pritchard argue that the key is to integrate environmental management with 
economic development at the regional level, to create way of generating production, employment and 
incomes that at the same time reduce the harmful impacts on the environment.  
 
  

                                                      
119 Beer, Maude & Pritchard (2003). 
120 Beer, Maude & Pritchard (2003, p 238). 
121 OECD, (1998 p 28). 
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Sustainable growth in the RGP´s of Sörmland and Västmanland 
By way of introduction we have accounted for a retrospective look back on how the concept of 
Sustainable Growth have evolved and shortly described some of the theories behind it. If Sustainable 
Growth is a theme throughout the RGP´s, how is it manifested in the RGP´s of Sörmland and 
Västmanland which has been the focus for our research? How is it described in the documents and are 
there some clues to how the sustainable growth is meant to be implemented? One question to ask if the 
RGP in the counties of Västmanland and Sörmland has found the key to integrate environmental 
management with economic development. One way to observe this could be to look at the written 
RGP in the different counties to see how they reflect and write about Sustainable Growth. From the 
word sustainable the authors of this paper conducted a search in the RGP documents from counties of 
Sörmland and Västmanland. The purpose was to visualize how sustainable as a concept are expressed 
and how it been used in the RGP where growth is implied already in the headline. The perspectives of 
sustainability should permeate the RGP according to The Government. 
 
Following examples is fetched directly from the RGP from the counties of Västmanland and 
Sörmland and the focus lies on sustainable growth. In the county of Västmanland we come across 
sustainable growth already in page one. Examples show how sustainable growth should be reached.  
 

Concrete suggestions present in the RGP which points out steps to support and create 
conditions for increased sustainable growth in the county. For example: contribution for new 
businesses and better salesmanship in small companies. Robotdalen should develop their cluster 
and create an innovation system for robotics. Collaboration in the fields of vocational training 
(education), development of locally placed institutions of learning. A healthier Västmanland 
with decreasing of the absence due to illness to a half. Better climate for businesses, increased 
collaboration between schools in the regions and the industry, development of business network 
and clusters in the region. A mustering (demonstration) of strength to bring forward priorities 
infrastructure investments. We must work to make the county more attractive regarding to 
culture, living and marketing. We must stimulate the social economy.122 

 
The given example varies in the grade in which it is related to the concept of sustainability, it easier to 
connect the examples to the concept of Growth. The next examples describe how the concept of 
sustainability will be implemented within RGP.  
 

”Sustainable Growth: Fundamental all achievements in RGP will be permeated with 
perspectives of sustainability, i.e. that social and environmental aspects will be considered in 
the planning, implementation and evaluation of activities side by side to promote an economic 
growth. To give an example; groups will be manned by competence regarding to integration, 
environmentally skills, socially vulnerable groups would be represented and the group should 
have an even distribution according to sex. Example to specific contribution to gain sustainable 
growth in RGP is contributions to gain more female leader (owner) of a businesses, break 
traditional choice of a vocation, more people with an immigrant background should be able to 
find a job, collaborations to reduce absence due to illness, an increased awareness of 
environmentally issues within companies, more certified companies etc. The County 
administrative board of Västmanland is co-ordinating the work related to the horizontal goals in 
RGP which is equality, environmental, and integration.123 New and existing companies, lead by 
women, the ones with immigrant backgrounds, the ones in the countryside, the ones whose 
preoccupation is within culture and businesses which concentrate their activity on 
environmentally issues, will gain access to special support124.  

 
The given examples above describe sustainable growth as growth where every activity will be 
permeated by with perspectives of sustainability (social and environmental). Partly it describes that 

                                                      
122 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004, p 1). 
123 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004, p 2). 
124 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004 p 21). 
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sustainable growth should be a part of the ordinary work with growth, but also through direct support 
to special vulnerable groups. The second example highlights that there are special areas of interest that 
are considered more important for accomplishing sustainable growth. In the draft from RGP Sörmland 
the concept of sustainability first occur in their draft.  
 

The Government and the parliament accepted a new policy for a new policy regarding regional 
development December 2001. The goal of the policy established: Well functional sustainable 
regions of labour-markets with a god level of service in every part of the country/…/One of the 
strategic instruments to implement the policy is RGP. The purpose is to co-ordinate 
contributions where the public sector collaborates to develop locally sustainable labour-markets 
from a business perspective125. 

 
The quotes point out that RGP is not a regional idea. One purpose by writing this is perhaps to 
mention that the regional level had been forced in to RGP by the national level. The work with 
sustainability regards only from a business perspective as a guiding principle.  
 

In RGP we have chosen to approach the three perspectives on sustainable growth –Economic, - 
social and environmental with the assumption that the humans is the driving force for 
sustainable growth. Development is a product of human activity and therefore the human is 
essential if sustainable growth can be reached126. Within the field of economics where we focus 
on development by innovativeness, the keyword is talent. The social perspective focus on our 
tolerance, our ability to use human resources. Within the environmental perspective we focus on 
our ability to create a renewal in society with the help from technological improvements127. 

 
Here the concept leads to embrace the three perspectives that originally can be found in the Brundtland 
report published in 1987 and which later on was integrated in the Lisbon Strategy 
in 2001. The key words for the economic development are innovation, the social development, 
tolerance, and that the ecological dimension should benefit from technological 
advances. 
 
But who does the RGP´s address to and what is its purpose? Who are the ones thought to create the 
sustainable growth? Some examples from the Västmanland RGP:  
 

”The purpose of the RGP is for public and other business promoting actors regionally and 
locally to contribute to sustainable growth. This can occur in individual businesses as well as 
indirectly through creating good environmental conditions for growth in companies. Target 
group: primary: Public and other actors that indirectly contribute to sustainable growth. Final 
target group: Trade and industry, primarily small and medium size enterprises128.” ”The overall 
goal from the RGP is that the implementation will contribute to the economic growth in 

Västmanland within the phramework of sustainable development.”129 
 
And here an example from Sörmland: 
 

”The RGP is an instrument for collecting the counties actors around the questions that are of 
the most importance for Sörmlands present and coming businesses.”130 ”The ultimate purpose 

                                                      
125 County administrative board of Sörmland, RGP Södermanland: Draft (Spring of 2003, p 5). 
126 County administrative board of Sörmland, RGP Södermanland: Draft (Spring of 2003, p 34). 
127 County administrative board of Sörmland RGP Sörmland: Draft (spring of 2003, p 34). 
128 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004, p 4) 
129 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004, p 15) 
130 County administrative board of Södermanland, RGP Södermanland - Activity Plan (autumn of 2003 p 11-
12). 
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with the RGP is to contribute to a sustainable growth that makes it possible to maintain and 
develop a high standard of living in Sörmland.131”  

 
It is thus implied that it is through cooperation and in partnerships the public actors and the business 
promoters that are supposed to favour sustainable growth. The other group, the small 
businesses and the industry are thought to be the final target group. Notably is that in reality it 
is in the final target group the actual growth is considered to occur. Where does the concept of 
sustainable growth come from when the RGP´s are examined? 
 
Above it was mentioned as economic growth within the phramework of sustainable development.This 
is further elaborated: 
 

”the latest decades the concept of sustainable development and growth started to be discussed, 
that is that the economic growth shouldn’t jeopardize the future generations lives and well 
being, nor the ecological cycles. Environmental and social factors have been given increased 
space in the RGP in comparison with the earlier RGA”132 
 

Here the definition comes from the Brundtland report133 again, and it is pointed out that the RGP has 
an increased focus on sustainability than the preceding RGA134. The Brundtland report plays a central 
part and influence on how sustainable growth has been divided into three main categories in similarity 
with sustainable development - social, ecological and economic development. But how are these three 
categories discussed in the RGP´s?  
 
The social dimension 
The RGP of Västmanland has in its structural disposition four so called transverse goals. Of 
these four, two belong in the category of social development dealing with equality and integration. 
 

”Social aspects. The economic growth has during the 20th century given space to a never before 
seen increase in material well fare. In spite of this we today can observe: 
  
•Absence due to illness and the number of early retirements has increased, among other reasons 
due to a intensified work pace. Many are long term unemployed though there are shortages of 
labour in many areas. The disabled have difficulties getting in on the labour market.  
• Inequalities still exist between men and women in the labour market, for example when it 
comes to wages, leading positions, attitudes towards gender roles and so on. 
• Many men and women with foreign background have difficulties entering the labour market, 
also those with higher degrees of education.  
• An increased number of elderly people the following 10-20 years leads to rising costs for 
caretaking. The large numbers of retirements are likely to lead to an shortage of labour force 
until 2015 in the county and country where above mentioned groups are needed on the labour 
market. Measures for sustainable growth have been included in the RGP.”135 

 
Regional actors in Västmanland show which problems that are urgent to solve in the social dimension. 
A reflection that can be made is that Västmanland seemed to be placed high in a “Kuznets curve” but 
there seem to be a lack of resources or means to make the curve turn the 
right way. Similar signals can be gathered from a Sörmland perspective. Below another reflection is 
being made relating to sustainable growth and the social dimension, this is from the Sörmland RGP: 

                                                      
131 County administrative board of Södermanland, RGP Södermanland – Activity Plan (autumn of 2003 p 13-
14). 
132 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004, p 6-7). 
133 WCED, (1988). 
134 Regional Growth Agreement were a previous edition of RGP. It counted between the year 2000 and 2003. 
135 RTP Västmanland, 2004, sid 6-7 
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To ensure that the cluster initiatives contribute to sustainable growth (equality and integration) 
actions will be made in cooperation with actors working with labour force supply.136 

 
This quote highlights the difficulty in integrating the different perspectives of sustainability in 
practice. Here the example given concerns the social dimension related to sustainable growth 
and a reflection is that it is easier to work with questions that are current and of great interest 
for society. Regional actors points out that: 
 

”In order to create sustainable growth we have chosen to start from a perspective where we 
within RGP will work with equality, integration (ethnical) and diversity. Today these 
perspectives are rarely integrated in the measures taken in purpose of promoting 
entrepreneurship.”137 

 
The difficulty in keeping many issues at hand at the same time is also expressed in this quote. Here it 
is indicated that there is an ambition to integrate the social dimensions in a more distinct way in the 
ambitions to create growth. On the other hand the ecological dimension is 
not mentioned at all. The quote below shows that there is a will to work for a more elaborated 
way to work with the sustainability aspects in Sörmland:  
 

NUTEK gave in their report on the RGP´s in 2004 – On the way to sustainable growth? – the 
counties some critique concerning that the measures for ensuring sustainability was not 
sufficient. During 2005 the sustainability perspectives have been given special attention, 
especially equality, in decisions and in following-up projects/measures but no special actions 
have been taken to methodically improve the process. During the fall the RGP work group took 
the decision to develop the methods for the sustainability perspectives with the help from the 
resources that the project Genväg Sörmland could supply. That means that the focus mainly will 
be on the equality aspects.”138 

 
 
Here the image of a failed process of integrating the social dimension in a whole regionally. This at 
least when relating to the governments and NUTEK´s ambitions. There is however an ambition to 
improve the processes concerning sustainability, though here only the social dimension is mentioned 
and in particularly the equality aspects. This aspect holds a unique position in relation to the other 
sustainability dimensions in the Sörmland RGP. Now moving on to look on the ecological dimension 
– what is told in the RGP´s about that dimension?  
 
The ecological dimension 
The RGP of Västmanland shows in a SWOT analysis where they account for the state of the county 
concerning the ecological dimension. Notable is that the last point says that it is unlikely for the region 
to reach stated environmental goals, instead those goals take more of a visionary role to aim for.  
 

”Environment. Some advantages and shortages from the analysis for the industry and trade 
development in the county 
• The pollution from the industry has decreased simultaneously with the big structural 
rationalization of the mining, iron and steel industry in Västmanland. In the same time the 
ground and sediments in many old industry areas highly polluted. 
•Ratification and environmental awareness among businesses. Relatively few of the companies 
in the county are environmentally ratified or are focusing on environmental technology. The 
awareness has increased but can still improve. 

                                                      
136 The Sörmland Regional Council, RGP Sörmland – a revised activitplan (spring of 2006 p 19) 
137 County administrative board of Södermanland, RGP Sörmland: Draft (spring of 2003 p 46) 
138 The Sörmland Regional Council, RGP Sörmland – a follow up (spring of 2005 p 13). 
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• The energy consumption. Västmanland is one of the most developed counties when it comes to 
district heating with a great use of renewable energy sources. At the same time the incentives for 
saving energy relatively few. 
• Recycling. Both businesses and households recycle their garbage to a great extent. At the same 
time more products are produced and consumed, which puts a demand for resources for 
recycling and deposits. 
• Increased transportation on roads, region enlargement. The work and school commuting and 
transportation of goods has increased the last years. This has led to an increased pollution from 
motorized vehicles. The review of the environmental goals that has been carried out shows that 
the county is not very likely to reach several of the goals about environmental improvements in 
year 2010. ”139 

 
The extract below is form the RGP Sörmland and gives a sample of how the ecological dimension is 
approached: 
 

”The condition for a continuous sustainable growth is an awareness about that innovations and 
entrepreneurship are the keys to success. The only way to improve a sustainable development is 
to continue to offer the citizens of Sörmland a welfare development and to find new and better 
ways to utilize ecological, social (human) and economic resources. This can be done through 
innovations and entrepreneurship.”140 

 
 
The ecological dimension can thus be solved through innovation and a focus on entrepreneurship as 
well in finding incentives for actors and people to utilize the resources in the right way. This 
perspective suggests that it is through promoting the right behaviours in the region that sustainability 
is accomplished in the end. The natural subject in discussions among laymen is that ecology and 
environment is related to the nature itself as the environment that is important to protect. How is this 
manifested in the RGP´s? 
 

”An attractive Sörmland is a prerequisite for an economically sound Sörmland. From that 
perspective the attractively existing in Sörmlands natural and cultural assets is a resource. The 
economic growth must be ecologically sustainable so that this resource lasts in a long term 
perspective.”141 

 
In other words, the attractivity in the county is attributed as a condition for economic growth 
to occur in the region. Similar thoughts can also be found in the RGP of Västmanland, but also in most 
of the RGP´s nationally. The difficulty generally lies in that it is perceived as awkward to integrate all 
of the dimensions of sustainability, and also that ways of monitoring and measuring ecological 
progress. Following quote describes this phenomenon.  
 

”The ITPS emphasized that the sustainability perspectives as well as equality aspects were 
insufficient in their analysis. It shows that there has not yet developed ways to operationalize 
neither the equality nor sustainability perspectives. Our suggestion is that this process should 
continue. The ministry should initiate actors on a national and regional level to gather and 
develop equality and sustainability perspectives until the next period of RGP starts.”142 

 
Another interesting observation is that in the text above the equality aspect is separated from the 
sustainability dimensions which again indicate that it has gained a unique position in comparison with 
for instance the ecological aspects. But some reflections are made on how the sustainability aspects 
can be integrated below:  
                                                      
139 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004, p 6-7). 
140 County administrative board of Södermanland, RGP Sörmland: Draft (spring of 2003 p 31). 
141 County administrative board of Södermanland, RGP Sörmland – Activity Plan, (autumn of 2003 p 10-11). 
142 County administrative board of Södermanland, RGP Sörmland – Activity Plan, (autumn of 2003 p 7). 
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”A critical factor is to integrate the sustainability perspectives on a regular basis in 
organizations and to have an active approach in the whole process. One method is to review the 
sustainability aspects in every project and process discussion/…/ The Sörmland Regional 
Council should to start with formulating the ambitions and identify what sustainability really 
imply for the region. Further it should be discussed how working with equality, integration and 
environment can lead to economic growth and how growth with quality can be achieved.”143 

 
The economic dimension 
The economic perspective can be said be prevailing in both RGP´s of Sörmland and Västmanland. 
 

”As a RGP it is natural that the emphasis in the programme lies on the economical aspect. The 
important thing from a sustainability view is therefore that the economic development we want 
to promote is created in a way that is sustainable in a long term with respect for the other two 
dimensions144.” ”Fundamental is that all measures in the programme is permeated with a 
sustainability perspective, that is that social and environmental aspects should be considered in 
the planning, realization and evaluation of activities besides promoting economical growth.”145 

 
The example given from Sörmland is the clearest and clarifies the economical perspectives unique 
position in the programme. This is expressed in a similar way in Västmanland. Economic growth 
along with economic development is not synonymous with the other dimensions, though the text 
makes an attempt to discuss this in terms of sustainability. There are ambitions in the programme text 
to highlight innovative production as important for the economic growth, and this is also clear in the 
government’s policies as desired. Below the innovative production as a contributor to sustainable 
development is described.  
 

A focus on “working smarter” means an emphasis on innovative production and the 
development of systems of businesses. The synergies that comes from accesability and location, 
broadened local labour markets, that is facilitated by a well functioning train services and so on 
can in that way be utilized. An effective use of resources for economic growth is therefore also 
environmentally desirable. In reverse the promoting of environmentally effective system leads to 
more efficient human activities which favour the total productivity in the society.”146 

 
The road to sustainable growth goes through innovation according to the RGP of Sörmland. This 
means that it is only businesses with a high rate of productivity combined with high employment 
growth that can be described as “sustainable growing”.147 The need of using resources efficiently is 
also a description of this assumption. There also seems to exist a view on sustainable growth as 
synonymous with a long lasting and enduring growth. In this respect the sustainability is connected to 
the development and survival of the businesses. This has emerged in our meetings with regional actors 
and the following text from the programme can illustrate also it: 
 

1. Sustainable economic growth is the mean for continuing the development of welfare 
in Sörmland 
2. Innovative sustainable growth is created through new ideas and hard innovative 
work.”148  

                                                      
143 The Sörmland Regional Council. RGP Sörmland – Follow up (spring of 2005 p 42) 
144 County administrative board of Södermanland, RGP Sörmland: Draft (spring of 2003 p 34-35). 
145 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland (2004 p 2). 
146 County administrative board of Södermanland, RGP Sörmland – Activity Plan, (autumn of 2003 p 19-20). 
147 County administrative board of Södermanland, RGP Sörmland: Draft (spring of 2003 p 10). 
148 County administrative board of Södermanland, RGP Sörmland – Activity Plan, (autumn of 2003 p 14-15). 
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Knowledge and innovations are important components that determines the attractivity and 
competitiveness in the county, the clue is to take advantage of the network and competition between 
businesses with a high degree of refinement value.149 This extract from the RGP can conclude this 
section as it in our view sheds light on that it really is about getting as much money as possible in 
relation to invested capital. An economic view on sustainable growth in short. 
 
Ambiguity in RGP about sustainable growth 
It’s clear that it is not a uncomplicated issue reaching sustainable growth. Following examples 
from RGP in Västmanland manifest that assumption. 
 

Sustainability should be threefold, economic, ecological and social, yet from a business 
perspective. As an example on a indicator which measures the amount of produced products 
over the county border. If the amount of product increases it’s can been seen as a growing 
production or a growth of trade between regions. Nevertheless this is associated with economic 
growth for the firms in the county. Another side to this, if the amount decreases it could been 
seen as an environmental growth to the firms because the system of transportation not is totally 
compatibility with a long term economically sound development. Thus it’s not easy to 
unambiguous decide if a change in this indicator is a positive or negative growth and also in 
what way.150 

 
Because there are several parameters which has to be reached at the same time there could be 
difficulties combining growth in one sector or line of business, when they in some cases may have 
negative effects on another – in this case the environment. This ambiguity is typical for the concept of 
sustainable growth. Another example is the balance between business parameters versus 
environmental influence: 

 
Environmental goals will in conformity with the other horizontal goals be the framework in 
which the regional economy has evolved. That means that environmental issues, in the strive 
against economic sustainable growth, takes into consideration what’s is sustainable sound for 
the environment i.e. what the nature endure. Environmental goals would also consider possible 
business opportunities and other positive effects which can arise from an active regional 
environmental work.151 

 
Here an ideal image is emphasized that environmental work in itself have positive business 
opportunities. Very probably, in the most cases it’s an balance between business opportunity and 
environmental influence and where compromise must be reached. Similar reflections can be found 
from RGP Sörmland: 

 
If you want to be assured of a growth which is sustainable in the long term there is several 
reasons not to depend on pendulation to the Swedish growth region152 as the only driving force 
to growth in the county. But, an increase of the region needs to be able to specialize further – a 
necessity in a more advanced economy. Yet there is a hazard with a dependency of a great 
numbers of travellers/../ From an ecological stand point there is a danger if the population 
pendulate more and more. If the pendulation continuous to increase we must put great demands 
at the system of transportation and the structure of buildings if we don’t want to burden our 
common resources to unsustainability. It will demand extensive resources and political will. 
Besides, the pendulation burden individuals in a cultural way as well153. 

 

                                                      
149 County administrative board of Södermanland, RGP Sörmland – Activity Plan, (autumn of 2003 p 10). 
150 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004 p 63). 
151 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004 p 51-62). 
152 Refering to the capital of Sweden – Stockholm, which adjoining the county of Sörmland. 
153 County administrative board of Södermanland, RGP Södermanland - Activity Plan, (autumn of 2003 p 19). 
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Here, the increase of regions, with an increased pendulation, is a way to gain growth. Demands of 
extensive resources and political will is the solution to the ambiguity, still it doesn’t point out what can 
be done at the regional scene. Resources and a political will follows the demands from Kuznets as a 
solution within the field of the ecological dimension.154 
 
The concept sustainable growth in use – A discussion 
Also in the use of the concept sustainable growth there is ambiguity in the RGP documents. 
Sustainable Growth has partly different meanings. The meanings are possible to synthize into 
three different basic meanings when sustainable growth is manifested in RGP texts.  
 
Sustainable Growth 1; The ambition is really to make the growth a little more sustainable regarding 
social and environmentally issues. This is an incremental process where all regional actors and 
companies/entrepreneurs should contribute and do one’s share. All activities that create growth should 
contain contributions that holds economic, social and ecological advantages. This is in the RGP 
achieved through horizontal goals as an integral part of every daily activity and practice, as well as in 
the planning of future projects. 
 
Example of a sentence in the text which related to meaning 1.  
 

Fundamental all achievements in RGP will be permeated with perspectives of sustainability, i.e. 
that social and environmental aspects will be considered in the planning, implementation and 
evaluation of activities side by side by promote an economic growth155. 

 
Sustainable Growth 2; Occurs where organizations is doing mainly ”sustainable” things, for example 
working with integration, ecological fuels, equality, ecological tourism etc. Here growth is meant to 
occur in companies that are operating in ”sustainable” lines of business. New businesses within these 
fields are desired in the region. 
 
Example of a sentences in the text which related to meaning 2.  
 

New and existing companies, lead by women, the ones with a immigrant background, the ones in 
the countryside, the one whose preoccupation is within culture and businesses which 
concentrate their activity on environmentally issues, will gain access to special support156. 

 
Sustainable Growth 3; The main goal is to create an sustainable, during and long lasting economic 
growth in order to be able to make social and environmentally improvements in the 
region. Economic growth is imperative but is in some ways limited by the other dimensions 
sustainable development. This category can be compared to the Kuznets curve and the Lisbon strategy. 
Example of a sentence in the text which are related to meaning 3.  
 

As a RGP is it naturally that the main focus is on economic aspects. From the standpoint of 
sustainable development is therefore the economic development we want to promote on a way 
which are sustainable on a long-term basis referring to the other two dimensions (Social and 
Ecological)157. 

 
The above synthesis of the empiric material does not show exactly in what extent the interpretations 
manifest in the text. The authors of this paper amused themselves by counting different meanings 
(very briefly) to the above interpretation. The results showed numerical superiority to sustainable 
growth 3. The confusion regarding sustainable growth also comes from the fact that the word 
                                                      
154 Hermele, 2002 
155 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004 p 2). 
156 County administrative board of Västmanland, RGP Västmanland, (2004 p 21). 
157 County administrative board of Södermanland, RGP Södermanland: Draft, (spring of 2003 p 34-35). 
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sustainability in general couple up with growth as a prefix. It has become obvious, both in documents 
from The Government, Lisbon strategy and also in RGP where it often is growth in general that 
describes. The word sustainable has a positive name and ”have to” be in the documents to give the 
work the right profile and legitimacy. The process of creating the RGP´s shows that Sustainable 
development is a concept that comes “from above”, and has been partly and somewhat forced on to the 
regional strategy and policy makers from the EU and governmental level. One could ask how much 
“sustainable development” or “sustainable growth” would be mentioned in local and regional policies 
if this top-down influence wouldn’t exist. It is also mentioned in the ex-ante evaluation of the 
Regional Growth Program lead by the ITPS – that it was not natural for the counties to operationalize 
the concept of sustainable growth. The experiences made in Australia shows that the recipients of the 
policies and programmes, i.e. the regional actors as well as businesses, must rank the sustainable 
issues as important and imperative as the policy creators at top levels. In our meetings with different 
actors in the counties of Sörmland and Västmanland there have been critical voices expressing how 
the counties have worked with sustainable growth. The critique is that sustainability in RGP in general 
are excluded, and if it is used it is something that has been inserted afterwards.158 Our study shows that 
there is a confusion in the use of sustainable growth as a concept. This is showed in the RGP´s of 
Västmanland and Sörmland, where different constructions and meanings of sustainable growth has 
absorbed. We experience that sustainable development as well as sustainable growth are all-
embracing concepts and which could lead to difficulties working with them practically. The meanings 
doesn’t describe what the regional level is looking for. The concept of sustainable growth easy takes 
the shape of a big snowball that grows as it rolls so that it embraces a lot, but in concrete terms, means 
less. Though, In RGP Sörmland, there are contradictory examples regarding sustainable growth. 
Sustainable growth deals a lot of questions of equality and business lead by women. The ecological 
dimension yet ”keep oneself out of the way”. RGP Västmanland is slightly broader in their table of 
contents regarding sustainable growth. A focus towards meaning 1 is slightly more outspoken – that 
every actor shall contribute so that all horizontal goals could be reached. 
 
From concept to practice 
 
Before the RGP study, where looked into the keyword sustainable growth, we asked ourselves the 
question how sustainable growth thought to be put in to practice. The search didn’t get many answers 
to this question. RGP is not a practical guideline for the actors in the 
counties in that sense that it tells exactly how and what should be done in detail. If anything, it’s an 
overall document of policy which in an abstract way describes a wishful state in the counties. It could 
be a reflection by the way this concept was delivered - “from above”, (apolitical an national level) The 
process, going from RGP documents to practice, seems not to influence the regional actors (with some 
exceptions) judging from our own experiences from the empirical field. The dimensions of 
sustainability is not something that is a natural part of the meetings (in regional levels) or in the 
interviews from regional actors that we have conducted. It seems like it is mainly interest groups or 
isolated organizations that are active in promoting these questions and keeps the issue on the regional 
agenda. If they would not exist, perhaps some questions would perish within the process of RGP. 
 
  

                                                      
158 Grinbergs & Selegård, (2005) RTP i Sörmland och Västmanland: Tankar ur empiri och reflektion/ RGP 
Västmanland and Södermanland: Thoughts from empiric data and reflections. 
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Bilaga vi - Mälardalen Innovation Index159 
 
 

                                                      
159 Egen Bearbetning: Källa Internet: 
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/amnen/Regional_utveckling/Kluster+och+Innovation/Malardalen_inn
ovation_index.htm (Datum, 091221) 

Index 
 

Indikator 
 

Definition År Källa 
 

Talang 
 

”Richard Floridas 
kreativa klass”  
 
 
Högskoleutbildning 
 
 
 
 
Forskare inom 
högskola/ 
universitet 
 

Andel sysselsatta i 
Richard Floridas 
”kreativ klass” 
 
Antal med treårig 
högskoleutbildning 
eller längre per 1000 
sysselsatta 
 
Antal disputerade inom 
högskola/ 
universitet per 1000 
sysselsatta 

2002 
 
 
 
2002 
 
 
 
 
2003 

SCB 
 
 
 
SCB 
 
 
 
 
SCB 
 

Teknik Patentansökningar  
 
 
 
FoU-utgifter i 
näringslivet 

Antal patentansökningar 
per miljon 
sysselsatta 
 
FoU-utgifter i 
näringslivet som andel 
av BRP 

2003 
 
 
 
2003 

PRV 
 
 
 
SCB 
 

Öppenhet på 
arbetsmarknaden 
 

Sysselsatta invandrare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sysselsatta kvinnor i 
”Floridas 
kreativa klass” 

Andel sysselsatta 
utrikes födda 
utanför Norden 
 
Andel sysselsatta 
utrikes födda med 
bosättning i Sverige 0-4 
år 
 
Andel sysselsatta 
kvinnor i Floridas 
”kreativa klass” 

2003 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
2003 

SCB 
 
 
 
SCB 
 
 
 
 
SCB 

Entreprenörskap och 
nyföretagande 
 

Nyföretagande 
 
 
 
Nystartade företags 
överlevnadsgrad 
 
 
 
 
Gasellföretag 
 
 
Attityder till företagande 
 

Antal nystartade företag 
per tusen 
sysselsatta 
 
Överlevnadsgrad bland 
nystartade 
företag tre år efter start 
 
 
 
Antal gasellföretag per 
miljon sysselsatta 
 
Andel av befolkning (18-
70 år) som 
föredrar eget 
företagande framför 
anställning 

2003 
 
 
 
2001 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
2004 

ITPS 
 
 
 
ITPS 
 
 
 
 
 
DI 
 
 
NUTEK 

Klusterdynamik Specialisering Andel sysselsatta inom 
utpekade kluster i 
Regionala 
tillväxtprogrammet 

2003 RAPS 

 Engagemang i initiativ Andel sysselsatta i 
branscher (SNI-5) med 
hög lokaliseringskvot 

2003 
 

RAPS (se enkät) 








