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Sammanfattning 

Uppsatsnivå:  Kandidatuppsats - Företagsekonomi, ledarskap 
 
Författare: Sofie Hamilton och Tobias Karlsson 
 
Handledare: Ingemar Wictor 
 
Titel: Implementeringsprocess av en tillväxtplan – En studie av 

Innovationsföretaget 
 
Bakgrund: Oavsett om tillväxt i företag sker genom förvärv eller organisk 

tillväxt, krävs en företagsledning som tror på tillväxten i företaget 
och som har en klar vision och klara mål som kan översättas till 
handling. Det krävs styrning från företagsledningen och en plan för 
hur tillväxt ska uppnås. Denna tillväxtplan kan vara svår att få fram 
då tid och resurser saknas. Förändringar inom organisationen kan 
vara nödvändigt för att öka förutsättningarna för tillväxt. 

 
Problemformulering: Hur har ett tillväxtföretags tillväxt påverkat 

implementeringsprocessen av en tillväxtplan? 
 

Syfte:   Huvudsyftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur 
implementeringsprocessen av en tillväxtplan i Innovationsföretaget 
går till och vilken påverkan företagets tillväxt har på processen.  

 
Metod: En abduktiv ansats är vald för denna studie då vi har pendlat mellan 

inhämtad teori och empiri. Vi har valt att göra en kvalitativ studie 
där empiriskt material är hämtat från Innovationsföretaget. 
Intervjufrågorna har varit öppna i halvstrukturerad form, där 
möjlighet har funnits till utveckling och följdfrågor.  

 
Slutsats:  Innovationsföretagets tillväxt och företagsledningens ständiga fokus 

på tillväxt har lett till att beslut, kommunikation och styrning mellan 
ledningsnivåerna inte har prioriterats och anpassats efter tillväxten, 
vilket har påverkat implementeringsprocessen av en tillväxtplan. Mål 
och strategier har förändrats innan dessa har uppnåtts och 
implementeringen har kantats av en osäkerhet då det som ska 
implementeras inte har varit tydligt. Denna avsaknad av uppföljning 
har bidragit till att misstag som skett sker igen. En formalisering 
inom företaget, anpassad till tillväxten, skulle troligtvis leda till en 
klargörelse mellan ledningsnivåerna i vart företaget befinner sig 
vilket skulle kunna bidra till en gemensam och tydlig bild kring vilka 
mål och strategier som finns inom Innovationsföretaget. Om ledarna 
såg Innovationsföretaget i samma fas, vilket inte är fallet idag, skulle 
förmodligen implementeringsprocessen av en tillväxtplan bli bättre 
och samma syn på vilken tillväxt som ska uppnås skulle infinna sig. 

 
Nyckelord:  Tillväxt, Tillväxtföretag, Tillväxtplan, Implementeringsprocess, 

Kommunikation, Beslut, Styrning   



Abstract 

Essay level:  Bachelor dissertation – Business Administration, Leadership 
 
Authors: Sofie Hamilton and Tobias Karlsson 
 
Tutor: Ingemar Wictor 
 
Title: Implementing process of a growth plan – A case study of the 

Innovation Company 
 
Background: Whether growth in business comes from acquisition or by organic 

growth, management in the company need to believe in the growth, 
and have a clear vision that can be transferred into action. There is a 
need for management control and a plan for how growth should be 
achieved. The growth plan might be hard to produce, due to lack of 
time and resources. To promote growth, changes within the 
organization might be necessary. 

 
Problem statement:  How has a growth company’s growth affected the implementation 

process of a growth plan?  
 
Purpose:  The main purpose of this paper is to describe and analyze how the 

Innovation Company is implementing a growth plan and what affect 
the company’s growth has on the process.  

 
Methodology: Since we varied between theoretical and empirical material, an 

abductive approach is chosen. This case study is made from a 
qualitative approach where the empirical material is gathered from 
the Innovation Company. The interview questions have been open 
and semi-structured, where the possibility to develop the answers 
and resulting questions has been given.  

 
Conclusions:  The Innovation company’s growth and the managements focus on 

growth has led to decision-making, communication and control 
between management levels have not been prioritized, which has 
affected the implementing process of a growth plan. Goals and 
strategies have changed before they have been finalized and the 
implementation has been surrounded by insecurity. The lack of 
follow up has led to mistakes that are repeated. A formalization 
within the company, adapted to the growth, would probably lead to 
clarity between management levels regarding the company’s 
position. This would most likely lead to a clear image of what goals 
and strategies are within the company. If the leaders saw the 
company at the same stage, the implementing process of a growth 
plan would probably be better and the vision of what growth level 
that could be attained would be the same amongst the leaders. 

 
Keywords:  Growth, growth company, growth plan, implementation process, 

communication, decision-making, control.   
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1. Inledning 
 
Vi beskriver en problembakgrund med efterföljande diskussion. En problemformulering 
formuleras utifrån diskussionen och ett syfte med uppsatsen klargörs. Valda avgränsningar, 
centrala definitioner och uppsatsens målgrupp tas upp.  
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Davidsson, Delmar och Wiklund (2001) benämner tillväxt som en förändringsprocess. 
Tillväxt i företag sker antingen genom förvärv, då företagets produktion, sysselsättning och 
arbetsplats överförs till ett annat företag, eller genom organisk tillväxt, då företaget växer 
internt genom att producera mer och sysselsätta fler i den existerande verksamheten 
(Davidsson & Delmar, 2001). Gemensamt för dessa sätt att nå tillväxt är intresset bland 
ägarna att företaget utvecklas så fördelaktigt som möjligt (Davidsson et al., 2001), och att det 
finns en företagsledning som har en tydlig vision och en tro på tillväxten i företaget (Ahrens, 
2000; Ekstam, 2005). Tillväxtföretag är sällan först på marknaden, de kopierar eller köper 
ofta sin huvudprodukt (Ahrens, 1992). ”Innovatörer skapar sällan tillväxtföretag” (Ahrens, 
1992, s.14). Förändringsvilliga människor rekryteras i dessa företag vilket skapar en grund för 
att drivkraften ska komma lika mycket underifrån som från företagsledningen. Detta uppnås 
genom att utöva ett symboliskt ledarskap där de anställda ges förtroende och viljan att lyssna 
lyser igenom. Tillväxtkonsulten Thomas Ahrens (1992) menar att företagsledningen i ett 
tillväxtföretag ser lönsamhet som medlet för att utveckla företaget, till skillnad från många 
andra företagsledningar där lönsamheten är målet. Tid är något som i stor utsträckning 
prioriteras i tillväxtföretag, då det ska vara korta leveranstider och hög servicesnabbhet, 
samtidigt som marknads- och produktvision ses i ett långt perspektiv (Ahrens, 1992). För ett 
ungt företag är tillväxt en naturlig del av utvecklingen medans tillväxt för ett moget företag 
kan vara en stor utmaning. Tid och resurser saknas i dessa företag till att ta fram en plan för 
hur tillväxt ska ske (Wilson Business Growth, 2010). Enligt Srinivas (2009) är en tillväxtplan 
en tydlig väg som styr organisationer mot uppsatta slutmål. Grunden till en framgångsrik 
tillväxtplan är att ha en klar vision och klara mål inom företaget och viss förändring såsom 
intern strukturförändring kan behöva ske för att generera ökade förutsättningar för tillväxt 
(Wilson Business Growth, 2010). Det är viktigt att utveckla strategier för målen som 
formuleras och även för vad som kan tänkas hända i framtiden (Hinse, 2006). 
Företagsledningen är ofta de som utformar strategierna (Amabile, 1998; Freidig, 2004). För 
att dessa ska bli effektiva och skapa en mening för mellancheferna som ofta implementerar 
strategierna krävs tydlighet och styrning (Allio, 2005; Holden & Roberts, 2004; Herzig & 
Jimmiesson, 2006; Floyd & Wooleridge, 1992).  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
En grundläggande utgångspunkt för att kunna styra ett företag och nå bra resultat är att ha en 
klar vision och ett övergripande mål om vart företaget är på väg. (Khadem, 2008; Roos, Von 
Krogh & Roos, 2004). Detta ligger till grund för strategier (Johnson, Langely, Melin & 
Whittington, 2006), som visar riktning för en organisation under en lång tid (Johnson et al., 
2006). Strategier blir effektiva när det finns en ledning som har mod och vilja att styra 
företaget (Freidig, 2004). Enligt Crittenden och Crittenden (2008) är implementering av 
strategier det centrala i utvecklingen av en organisation och vad som avgör dess framtid. Om 
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implementeringen är välformulerad och anpassad till företaget, är förutsättningarna goda för 
att lyckas med implementeringen och att nå företagets vision (Crittenden & Crittenden, 2008). 
Uppföljning är en viktig punkt då svar ges på om mål uppnås, om beslut stämmer överens 
med riktlinjer och om en ny plan ska göras. Uppföljningsförloppet är avgörande för att ett 
företag ska nå mål på lång sikt (Roos et al. 2004)  
 
Som läses ovan visar forskning och litteratur att dessa delar: mål, strategi, implementering och 
uppföljning, hänger ihop och är viktiga för ett företag. Vi har funnit forskning kring de 
enskilda delarna som visar att det finns en problematik i företag kring hur delarna används i 
praktiken. Som exempel visar Anderssons (2003) fallstudier att några av Sveriges största och 
snabbast växande företag har uppsatta tillväxtmål i form av tillväxt i procent per år, men de 
saknar en detaljerad plan och strategier för hur målen ska uppnås. Hatch (2002) påpekar att 
forskning har gjorts på analys och utformning av strategier, men att forskning kring 
implementering av strategier inte har gjorts i samma takt då implementering i praktiken är 
svårt. Studier som har gjorts på implementering av strategier visar att det läggs mer tid på 
strategiformulering än implementering även om denna är avgörande för hur bra strategin blir 
(Allio, 2005). Då vi har letat efter forskning kring processen och tillväxtföretag har vi funnit 
att studier har gjorts av tillväxtföretags strategier och hur de planerar att uppnå tillväxt 
(Davidsson et al. 2001), men själva implementeringen och uppföljningen har här inte 
studerats. Vi menar att det är av vikt att studera hela processen från mål till uppföljning, då 
dessa hänger samman och är viktiga inom företag. Vi anser att det är extra intressant att 
studera tillväxtföretag då utveckling av dessa företag är viktig för att hålla sysselsättning uppe 
under dagens ekonomiska tider, och studier ur ett ledarskapsperspektiv är relevant då 
ledningen i tillväxtföretag kan påverka tillväxten (Davidsson & Delmar, 2000), och har ansvar 
över att mål som sätts upp genomförs (Bainbridge, 2002; Hatch, 2002; Samuelsson, 2004). 
 
Denna studies empiriska del baseras på intervjuer med personer från ett tillväxtföretag. 
Tillväxtföretaget har de senaste åren haft en organisk tillväxt på 30 procent per år och är vid 
intervjuernas tidpunkt i implementeringsfasen av en 3-årig tillväxtplan, 2010-2012. Enligt 
avtal med företaget ges företaget ett fiktivt namn i studien: Innovationsföretaget. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Utifrån vår problemdiskussion har vi formulerat följande problemformulering: 

”Hur har ett tillväxtföretags tillväxt påverkat implementeringsprocessen av en tillväxtplan?” 
	  
	  
1.4 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur implementeringsprocessen 
av en tillväxtplan i Innovationsföretaget går till och vilken påverkan företagets tillväxt har på 
processen. Vi anser att styrning, beslut och kommunikation är viktiga faktorer i 
implementeringsprocessen och att dessa kan påverkas av företagets tillväxt varför fokus ligger 
på detta. Företagsledning och mellanchefer har en betydande roll i implementeringsprocessen 
varför fokus ligger på dessa ledningsnivåer.  
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1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att inte studera innehållet i tillväxtplanen, då det är implementeringsprocessen av 
tillväxtplanen som är relevant för studiens syfte. Vi har begränsat studien till 
implementeringsprocessen av den nuvarande och den föregående tillväxtplanen då vi anser att 
empiri kring dessa uppfyller studiens syfte.  
 
Vi har avgränsat oss till att undersöka ett fallföretag, Innovationsföretaget. Denna 
avgränsning har gjorts då vi i denna studie vill beskriva ett företags specifika situation.  
 
Då vi vill göra djupgående intervjuer och är tidsmässigt begränsade har vi avgränsat oss till att 
intervjua fyra respondenter i Innovationsföretaget. Denna avgränsning innebär att vi inte har 
haft möjlighet att intervjua respondenter från samtliga nivåer i Innovationsföretaget. Vi har 
därför avgränsat oss till mellanchefs- och företagsledningsnivå, dels för att få en så 
presentabel bild som möjligt av dessa nivåer då de är få till antal och för att dessa nivåer har 
en stor inverkan på implementeringsprocesser av en tillväxtplan och kan ge oss ett ökat 
informationsinnehåll.  
 
 
1.6 Centrala definitioner 
 
Implementeringsprocess 
 
Implementeringsprocess avser i denna studie processen från mål och vision, strategi, 
implementering till uppföljning. Denna definition är inspirerad av Allio (2005) som menar att 
en implementeringsprocess består utav vision, strategi och implementering. Vi har valt att 
förankra uppföljning till processen då organisationer genom uppföljning lär sig hur nästa mål 
ska nås på bästa sätt (Horton, 1999).  
 
Ledare 
 
Ledare är ett ord med många olika definitioner. Yukl (2006) uttrycker följande “The person 
expected to perform the specialized leadership role is designated as the ”leader” (Yukl, 2006, 
s.4). 

Ledare används i denna studie då vi vill markera personer som formellt har positioner där de 
förväntas uppträda i rollen som ledare (Yukl, 2006). Vi fokuserar inte på ett visst beteende 
eller situation. Vi menar att både företagsledning och mellanchefer i studien passar in i denna 
beskrivning.  
 
Mellanchef: De tre mellancheferna som vi har intervjuat från Innovationsföretaget är 
mellanchefer på högsta nivå med avdelningsansvar. De har ledare över och under sig i 
organisationsnivån (Personalchef, personlig kommunikation, 17 december, 2009). 

Företagsledning: En av tre personer i Innovationsföretagets företagsledning medverkar i 
studien. Företagsledningen är de högsta ledarna i Innovationsföretaget och består av VD, 
finanschef och operativ chef (Personalchef, personlig kommunikation, 17 december, 2009).  
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Tillväxt 
 
Tillväxt sker antingen genom förvärv av andra företag eller genom organisk tillväxt (Ahrens, 
2005; Löfmarck Vaghult & Johansson, 2008; Ohde, 1996). När vi hädanefter använder ordet 
tillväxt, avses organisk tillväxt.  
 
”Med organisk tillväxt avser vi att företaget internt expanderar genom att producera mer och 
sysselsätta fler i sin existerande verksamhet eller genom att etablera nya verksamheter” 
(Davidsson & Delmar, 2000, s.18). 
 
Olika definitioner av organisk tillväxt finns idag inom litteratur (Ahrens, 2000; Löfmarck 
Vaghult & Johansson, 2008; Ohde, 1996). Vi valde Davidsson och Delmars (2000) definition 
då den är klargörande och täcker in andras definitioner av organisk tillväxt, samt att 
Davidsson och Delmar forskar kring företags tillväxt, vilket anses relevant i vår studie. 
 
Tillväxtföretag 
 
”Företag som under de senaste fem åren har vuxit organiskt i en årlig takt av 25 procent eller 
mer i genomsnitt och som omsätter minst 50 Mkr” (Ahrens, 2000, s.188). 
 
Davidsson och Delmar (2000) menar att det är svårt att definiera ett tillväxtföretag då ämnet 
är omdiskuterat av forskare. De menar att två vanliga sätt att definiera tillväxtföretag är att 
mäta omsättning eller sysselsättning. Dock kan dessa siffror påverkas av vilken bransch de 
olika undersökningsföretagen verkar inom.  
 
Då vi gör en fallstudie och vill skapa en helhet kring Innovationsföretaget och dess tillväxt, 
anser vi att tillväxtkonsulten Ahrens (2000) definition av tillväxtföretag är mest lämplig för 
studiens syfte då han har en viktig roll inom Innovationsföretaget (Personalchef, personlig 
kommunikation, 17 december, 2009). Ahrens är även erkänd inom området och använder 
detta ämne i sin dagliga verksamhet.  
 
Tillväxtplan 
 
”I tillväxtplanen specificerar vi målsättning, aktiviteter och tidsplan som vi tycker att ditt 
företag bör göra för att förverkliga tillväxtambitionerna”  
(http://www.wilsonbusinessgrowth.se/Arbetsprocess.htm, 2010-02-10). 
 
Ämnet tillväxtplan är endast en definition som innehåller olika delteorier, varför vi inte 
presenterar specifikt ämnet tillväxtplan i den teoretiska referensramen. Vald definition är 
tagen från företaget Wilson Business Growth (2010) som utför tjänster med fokus på 
tillväxtplaner. Definitionen stämmer in på Innovationsföretaget och dess tillväxtplan varför 
denna källa är relevant att använda. 
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1.7 Målgrupp 
 
Vi hoppas kunna bidra till spännande läsning för såväl studenter som forskare. 
 
Innovationsföretaget är naturligtvis målgrupp till denna uppsats då de har bidragit med 
material. Annan målgrupp skulle kunna vara andra tillväxtföretag.  
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel definieras grundläggande teoretiska begrepp som vi anser är centrala för 
studiens syfte. Djupare kunskap ges inom teorier kring tillväxt, mål och vision, strategi, 
implementering och uppföljning. Teorier som berör ledarskap inom styrning, beslutsfattande 
och kommunikation klargörs även då de är centrala för studiens syfte. Kapitlet avslutas med 
en beskrivning av en egenkonstruerad undersökningsmodell.  
 
 
2.1 Tillväxt 
 
Människor har olika drivkrafter för att driva företag. Tillväxt är en viktig drivkraft som leder 
till att förnyelse och utveckling av företag sker (Ström och Tillberg, 2003; Wiklund, 2001). 
Ett företags tillväxt anses vara en naturlig del av dess utveckling (Davidsson & Delmar, 
2000), dock innebär inte tillväxt i ett företag nödvändigtvis tillväxt i ett annat företag, då 
exempelvis ett företag kan ha mått på omsättning och ha en omsättningshöjning men under 
samma period inte öka antalet anställda (Davidsson & Delmar, 2001). Davidsson och Delmar 
(2000) förklarar att tillväxt i ett företag inte är begränsat till branscher eller geografiska 
områden utan att alla företagsledare har möjlighet att skapa tillväxt. Skillnaden mellan tillväxt 
och icke tillväxt menar Ahrens (2005) istället ligger i tankesättet hos företagsledningen, och 
han använder fokus och flexibilitet som nyckelord. Ahrens (2005) menar att tillväxten 
kommer med positiva bieffekter på organisationen, exempelvis i form av ett ständigt lärande.  
 
 
2.1.1 Tillväxtmodell  
 
Churchill och Lewis (1987, ref i Carter & Jones-Evans, 2000) menar att ett företags livscykel 
går att dela upp i fem faser, från uppstart till nedgång. 
  

 
 

Figur 1 Livscykelmodell (Churchill & Lewis, 1987, ref i Carter & Jones-Evans, 2000, s.107) 

Företagets uppstartsfas (start-up) präglas av ett fåtal aktörer. I denna fas finns en ägare, eller 
ett fåtal ägare som är hela verksamheten. Strukturen är enkel och kunder finns inte i detta 
skede (Churchill & Lewis, 1987, ref i Carter & Jones-Evans, 2000). Kazanjian (1988) menar 
att företagets struktur och formalitet är ickeexisterande under företagets uppstart. Churchill 
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och Lewis (1987, ref i Carter & Jones-Evans, 2000) menar att företaget går vidare från 
uppstartsfasen till en överlevnad/utvecklingsfas (survival/development) när de har hittat en 
marknad att verka på och fått en liten kundbas som företaget fokuserar på. Lester, Parnell och 
Carraher (2003) förklarar att det i överlevnads/utvecklingsfasen sker en utrensning av företag 
som inte kommer att överleva. Vissa företag växer tillräckligt för att gå in i nästa fas, andra 
har bara precis växt nog för att överleva, och den tredje gruppen misslyckas med att skapa 
tillräckligt med intäkter för att överleva. 
 
När företagets tillväxt (growth) ökar skapas en alltmer formell struktur (Morris, Allen, 
Schindehutte och Avila, 2006). Under denna fas avsäger ägaren sig vissa ansvarsområden och 
delegerar ut ansvar. Samtidigt som de ursprungliga ledarna fortfarande är ledare, så växer 
företagets hierarki och rollerna i organisationen specialiseras. Erfaren och professionell 
personal attraheras (Churchill och Lewis, 1987, ref i Carter & Jones-Evans, 2000; Kazanjian, 
1988).  
 
När tillväxten avtar når företaget mognad (maturity), vilket speglas i att företaget är 
byråkratiskt och beslutsleden är bestämda och decentraliserade. Det sker en granskning av 
kostnader och utgifter, företaget börjar söka efter alternativa marknader att verka i och 
kunderna prioriteras för organisationens medlemmar (Churchill och Lewis, 1987, ref i Carter 
& Jones-Evans, 2000; Lester et al., 2003). Börjar företaget dra ner eller byta ut personal, 
samtidigt som de dagliga verksamheterna minskar, indikerar detta på en nedgång (decline). I 
detta skede förlänger företaget sin närvarande strategi (Churchill och Lewis, 1987, ref i Carter 
& Jones-Evans, 2000).  
 
 
2.2 Mål och vision 
 
En viktig utgångspunkt för att kunna styra ett företag och nå bra resultat är att ha en klar 
vision och ett övergripande mål om vart företaget är på väg. En vision är en framtidsbild av 
vad företaget vill uppnå i framtiden. En vision motiverar och engagerar alla i organisationen 
och ger ramar för utformandet av mål och strategier (Khadem, 2008; Roos et al, 2004). Att 
formulera mål är betydelsefullt då det effektivt förmedlar visionen inom organisationen och 
ger vägledning vid beslutssituationer. Strategiska mål sträcker sig över flera år och är viktiga 
för företaget. Låsta mål, i form av sifferresultat, fungerar som milstolpar i ett kortsiktigt 
perspektiv. Öppna mål innehåller vad det ska strävas efter långsiktigt (Roos et al., 2004). Om 
förändringar sker i omgivningen är risken med långsiktiga målsättningar och strategier att 
organisationen inte anpassar sig då målen upplevs som låsta. Det idealiska är ett långsiktigt 
tänkande som kan kombineras med flexibilitet inom organisationen så att möjligheter till 
förändring kan ske. Detta bör vara förankrat i de långsiktiga visionerna i organisationen så att 
inte bara kortsiktiga mål blir grund för lönsamhet (Roos et al., 2004). 
 
Locke och Lathman (2002) menar att specifika och utmanande mål leder människors fokus till 
rätt saker vilket leder till framgång. Ordóñez, Schweitzer, Galinsky och Bazerman (2009) 
argumenterar att även om specifika och utmanande mål kan bidra till positiva resultat så kan 
samma mål bidra till negativa aspekter. Fokus på mål kan bidra till att människor blir för 
fokuserade på målet och missar andra viktiga aspekter som inte anses vara relaterat till målet. 
Om målen är för svåra att uppnå tappar människor motivation och tar inte risker i att försöka 
igen (Ordóñez et al., 2009). 
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2.3 Strategi 
 
Johnson et al. (2006) menar att en strategi visar riktning för en organisation under en lång tid. 
Enligt Mintzberg och Waters (1985) är en strategi resultatet av ett medvetet och systematiskt 
förlopp då strategins riktning och innehåll formuleras avsiktligt för att sedan realiseras. 
Affärsidé, vision och målsättningar ligger till grund för strategier, vilka i sin tur grundas i 
ägarnas, de främsta intressenternas, förväntningar (Johnson et al., 2006). Företagets 
långsiktiga möjligheter och hot tas upp i strategin och organisering av företagets resurser i 
förhållande till målen görs. Strategiförloppet blir effektivt när det finns en ledning som har 
mod och vilja att styra företaget (Freidig, 2004). Hinse (2006) menar att ett företags succé 
består i hur företaget fokuserar på strategier. Hinse (2006) diskuterar kring planering, vision 
och handling som viktiga områden i strategiförloppet. Planering är bryggan mellan visionen 
och handling och det är viktigt att planeringen sker efter den specifika organisationen. Målet 
med planering är att hjälpa organisationen att översätta visionen till strategi. Genom att 
utveckla olika strategival och jämföra organisationen med ”vad kan hända i framtiden” med 
”vad organisationen vill vara i framtiden”, är organisationen beredd på osäkerheten i 
framtiden. Utmaningen är att inte bara fokusera på ett ”bästa” val och ignorera resterande val, 
utan att ha flera flexibla val då framtiden ofta är osäker (Hinse, 2006). 
 
Verkligheten visar att även om företag har planerade och avsiktliga strategier kan nya 
strategier växa fram och strategier kan förbli orealiserade (Roos et al., 2004). Mintzberg och 
Waters (1985) menar att det är svårt att hitta en organisation som följer sin strategi fullt ut då 
olika faktorer såsom marknaden och teknologi kan påverka utfallet. En strategi är en riktning 
som kan utvecklas över tiden och vara ett resultat av ett framväxande förlopp. Framväxande 
strategier uppstår när strategin anpassas efter förändringar i omgivningen. En framväxande 
strategi betyder inte att ledarskapet inte har kontroll utan att det är öppet och flexibelt. Det är 
extra viktigt med ett flexibelt beteende när miljön är ostabil och förändras (Mintzberg & 
Waters, 1985). 
 

	  
	  

Figur 2 Framväxande strategier (Roos et al., 2004, s.60) 

 
2.4 Implementering 
 
Enligt Allio (2005) lägger företag mycket tid på att formulera strategier. Strategier som kan 
låta bra vid diskussioner i beslutsforum på hög nivå i företaget, kan däremot förlora relevans 
och bli oöversättbara i den delen av företaget som ska förverkliga och genomföra strategin, 
alltså implementera den. Implementeringsförlopp skapar inte någon mening om strategier bara 
kan formuleras men inte översättas till handling. Implementeringen är beroende av hur bra 
formulerad strategin är (Allio, 2005). Roos et al. (2004) menar att implementerings- och 
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uppföljningsförloppen är avgörande för att ett företag ska nå mål på lång sikt. Enligt 
Crittenden och Crittenden (2008) är implementering av strategier det centrala i utvecklingen 
av en organisation och vad som avgör dess framtid. Om implementeringen är välformulerad 
och anpassad till företaget, är förutsättningarna goda för att lyckas med implementeringen och 
att nå företagets vision (Crittenden & Crittenden, 2008). 
 
Då marknaden rör sig fort, skapas det en viss osäkerhet. Osäkerheten kännetecknas av 
avsaknad av tid, vilket får som effekt att all onödig kommunikation, vilket är tidskrävande, 
medvetet prioriteras bort. Risken för missförstånd elimineras när strategen implementerar 
strategin på egen hand. Den som utformar strategin och organisationen bör agera som ett 
(Hertzig & Jimmieson, 2006). En lyckad implementering kräver ett tydligt ledarskap från 
företagsledningen under hela processen. Likaså delegering inom avdelningar är viktigt då 
engagemang inom hela organisationen leder till bättre genomförande av strategin (Roos et al., 
2004). De personer som är nyckelpersoner för implementeringen måste ha tid att koncentrera 
sig på själva implementeringen och inte massa andra uppgifter (Allio, 2005; Roos et al., 
2004). Ett av de bästa verktygen för ledaren är att formulera en enkel plan, vilket ofta är 
lättare sagt än gjort. Ledarens utmaning ligger i att redigera, förbättra och prioritera innehållet 
i en plan så att organisationen kan lägga fokus på rätt saker vid rätt tid. En konsekvent, 
framåtriktad metod kan hjälpa ledningsteamet och företaget åt rätt håll (Allio, 2005).  
 
 
2.5 Uppföljning 
 
Uppföljning är en viktig punkt då svar ges på om mål uppnås, om beslut stämmer överens 
med riktlinjer och om en ny plan ska göras. Genom att kontrollera implementeringsprocessen 
ser företagsledningen förändringar som kan påverka verksamheten och utifrån detta kan nya 
beslut tas. Fel kan upptäckas innan kritiska situationer uppstår. Bättre beslutsunderlag fås, 
vilket är betydande vid osäkra förhållanden (Roos et al., 2004). Det mest effektiva sätt att få 
en strategi lyckad är genom systematisk uppföljning (Kahdem, 2008).  Alla resultat, positiva 
som negativa, måste följas upp kontinuerligt istället för att enbart se till vad som ska 
förbättras till nästa gång. Uppföljning ska vara en del av organisationen och det strategiska 
tänket ska finnas i hela företaget (Hinse, 2006; Horton, 1999). I en organisation med klar 
kommunikation ingår uppföljning. Om uppföljning saknas kan hårt arbete som utförs till ett 
lyckat projekt undergrävas. Frågor som ställs vid målformulering måste ställas igen. Vilka var 
målen, möttes de? Vilka nya strategier användes, fungerade de? Genom uppföljning lär sig 
organisationen hur nästa mål ska nås på bästa sätt (Horton, 1999). 
 
 
2.6 Styrning 
 
Styrning är ett verktyg för att få en verksamhet att jobba tillsammans mot uppsatta mål genom 
att påverka händelseförlopp (Bruzelius & Skärvad, 2000). Att med hjälp av mål styra 
verksamheten kallas för målstyrning. Målstyrning är genomförbar inom hela verksamheten 
och gör att medarbetarna får en klar bild av vad som är önskvärt att uppnå (Bruzelius & 
Skärvad, 2000; Löfmarck Vaghult & Johansson, 2008). Dock ger inte målstyrning en klar bild 
av hur mål ska uppnås, utan medarbetare får fria händer, vilket krävs för att medarbetare ska 
kunna känna frihet och vara kreativa i ett företag (Amabile, 1998; Bergengren, 2003; 
Samuelsson, 2004). Verkligheten visar dock att företag ändrar målen vilket gör det svårt för 
medarbetare att uppnå mål eftersom de inte hinner uppnå dessa innan ett nytt ska nås 
(Amabile, 1998; Löfmarck Vaghult & Johansson, 2003). Det är upp till ledaren att vara aktiv 
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med att rikta uppmärksamheten mot målen och se till att alla vet vad som ska uppnås, för att 
sedan förvandla dessa till mindre mål för att passa de mindre delarna av den totala 
verksamheten (Bruzelius & Skärvad, 2000; Löfmarck Vaghult & Johansson, 2003). Målen i 
sig ska vara mätbara (Bergengren, 2003). Ett väl formulerat mål har en förmåga att motivera 
medarbetare till extraordinära insatser (Metzenbaum, 2008). 
 
Ahrens (2005) menar att en hårdmjuk styrning är att föredra där ledaren finner en ömtålig 
balans mellan för lite och för mycket styrning. Kanthi Herath (2007) styrker detta och menar 
att avsaknad av styrning kan leda till negativa konsekvenser för organisationen, exempelvis i 
form av missnöjd personal och svag samverkan inom hierarkin. På samma sätt menar Kanthi 
Herath (2007) att för mycket styrning kan leda till negativa konsekvenser, denna gång i form 
av reduktion av flexibilitet och innovation, men även i form av en ökad press på 
medarbetarna. Ahrens (2005) förklarar att den hårdmjuka styrningen har en långsiktig och 
tydlig ledstjärna, vilken visar medarbetarna vad företaget vill ge sina kunder. Han menar att 
kraften i ledstjärnan ligger i att den även förklarar hur företaget, och dess medarbetare ska 
agera för att uppnå den. Ett socialt stängsel visar vilka normer som omger företaget och det 
styr medbetarna i den dagliga verksamheten. De handlingar ledare gör uppfattas på ett visst 
sätt av medarbetarna vilket skapar ett ramverk för vad som får göras och där medarbetarna 
agerar fritt. Ahrens (2005) anser att företaget genom ettmålskompassen, där fokus ligger på 
kortsiktiga mål, skapar en flexibilitet inom företaget för att få en tidig varning när yttre 
omständigheter förändras.  
 
 
2.7 Beslutsfattande  
 
Yukl (2005) menar att de flesta beslutsfattarna sällan gör stora, enstaka beslut vid enstaka 
tillfällen, utan de tar beslut så pass ofta att de inte kan påminna sig om när ett slutgiltigt beslut 
faktiskt togs. Många beslut som tas går på rutin och blir kostsamma då de egentligen är 
ointressanta för verksamheten (Cross, Thomas & Light, 2009). Företagsledare och andra 
beslutsfattare tenderar att nöja sig med en lösning som är godtagbar för berörda parter. Detta 
arbetssätt uppstår vid tidspress och då kostnaden att leta efter en optimal lösning blir för hög 
(Roos et al., 2004). Att ta beslut hör till vardagen i organisationens alla avdelningar. 
Skillnaden ligger i beslutens natur, vilka som beslutar om vad (Hatch, 2002). Bainbridge 
(2002) anser att beslutsfattare bara kan ta in en viss mängd information innan kapaciteten är 
full och ett beslut måste tas. Paul, Stoak Saunders och Hasemans (2005) forskning visar att 
mängden information som erhålls inte påverkar kvaliteten på beslutet, däremot visar studien 
att beslutets tid påverkar beslutskvaliteten.  
 
 
2.7.1 Beslutsnivåer 
 
I hela organisationen finns ledare på olika nivåer (Bergengren, 2003). Företagsledningen är de 
viktigaste beslutsfattarna i ett företag då det är de som har ansvar för strategiska beslut, att de 
mål och ramar som ägarna och styrelsen sätter upp genomförs (Bainbridge, 2002; Hatch, 
2002; Samuelsson, 2004). Företagsledare förväntas klara av att handskas med en komplicerad 
miljö med en rad olika problem, mycket tid läggs åt att skapa förståelse i företagets omvärld 
för beslut som tas (Tyrstrup, 2002).  
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Mellanchefen är den som tolkar ledningens vision och strategi, och den som implementerar 
redan beslutade strategier och utifrån detta levererar begärda resultat (Franzén, 2004; Holden 
& Roberts, 2004; Herzig & Jimmiesson, 2006; Floyd & Wooleridge, 1992). Det 
karakteristiska för en mellanchef är att verka i organisationens mitt och att ha chefer både 
under och över sig (Franzén, 2004; Holden & Roberts 2004). Huy (2001) och Balogun, (2003) 
diskuterar att studier visar att mellanchefen har en värdefull påverkan vid förändring i 
organisationer då beslut ska förankras.  
 
Floyd och Wooldridge (1991) och Herzig och Jimmiesson (2006) anser att mellanchefen 
borde engageras mer i själva strategiformuleringen då denne har kontakt med omvärlden och 
sitter på användbar information. Herzig och Jimmiessons (2006) studie visar att mellanchefer 
som inte deltog i beslutsprocessen och inte fick information i tid förstod den nya strategin som 
skulle implementeras, men de kände en osäkerhet kring vad som skulle implementeras och 
hur de skulle förmedla detta till sina medarbetare. En medverkan skulle bidra till att 
mellanchefen förstår sig på strategin som denne ska implementera. Många mellanchefer ansåg 
att de var optimistiska under perioder av osäkerhet. De tänkte att förändringen skulle gå 
vägen, även om dem var osäkra kring vad utfallet skulle bli (Herzig & Jimmiesson, 2006).  
 
Support och interaktion mellan andra mellanchefer är av vikt. Det är viktigt att mellanchefer 
reducerar sin osäkerhet så att de kan utveckla en förståelse för förändring. Ledare som är 
insatta i strategin känner en trygget och leder därför organisationen genom förändringen på ett 
bättre sätt än någon som är osäker kring detta (Herzig & Jimmiesson, 2006).  
 
 
2.8 Kommunikation 
 
Kommunikation är nyckeln inom ledarskap då större delen av ledares tid spenderas på detta 
(Kalla, 2005; Simonsson, 2002; Tufvesson, 2008). Personlig kommunikation inom 
organisationer är viktigare än formell kommunikation. Verkliga möten, vilka kan vara svåra 
att planera och genomföra för ledare, blir centrala i modern ledarskap. Dialog och 
meningsskapande är viktiga begrepp vilka riskerar att konfronteras med företagsledningens 
behov av att nå mätbara mål (Simonsson, 2002). Kommunikationskonsulten Anna Tufvesson 
(2008), har flera års erfarenhet av ledarskap och hon säger sig möta många medarbetare som 
klagar över att information inte ges och att företagsledningens mål är oklara. Likaså 
företagsledningen klagar över att information inte uppfattas trots överensstämmelse. Inte bara 
brist på information är ett vanligt klagomål, informationsöverflödet är också ett missnöje. 
Simonsson (2002) menar att mängden information och den nya informationstekniken är 
orsaken till att intern kommunikation idag är bristfällig inom organisationer. Ledare måste 
sålla information och förklara informationen som ges och sätta denna i ett visst sammanhang 
(Tufvesson, 2008). 
 
Små företag kräver ofta inte samma formalitet av kommunikation som stora företag då 
information och diskussioner ofta flyter i dessa organisationer. Det är vanligt med 
entreprenörer som startar en verksamhet där de själva är både ägare, ledare och arbetare. I 
dessa företag är kraven på företagsledningen inte stora, strategier och mål utformas av 
entreprenören på ett informellt och improvisatoriskt sätt. I stora företag finns ofta forum för 
kommunikation. Om förändringar i omgivningen sker och ändringar i målsättningar måste 
ske, är en välinformerad organisation mer flexibel för ändring i strategisk riktning (Roos et 
al., 2004). 
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Effektiv kommunikation bidrar till förståelse, missförstånd kan lösas, värderingar och val som 
har gjorts i beslutsprocesser kan klargöras och bra samordning av organisationen kan ske 
(Kalla, 2005; Roos et al., 2004). Kommunikation ska flyta diagonalt och korsvist, inte bara 
upp och ner i organisationen (Sonnenberg, 1991).  
 
 
2.9 Undersökningsmodell 

 
 
Figur 3 Egen undersökningsmodell 
 
Undersökningsmodellen har under studiens gång vuxit fram genom empiriskt material och 
forskning.  
 
Implementeringsprocessen av en tillväxtplan i Innovationsföretaget är uppdelad i fyra 
efterföljande steg. Mål formuleras och strategier utformas för hur målen ska uppnås. 
Implementering av strategier sker. Dessa tre steg utvärderas sedan genom uppföljning och 
används som underlag till nästa implementeringsprocess av en tillväxtplan.  
 
Implementeringsprocess av en tillväxtplan sker för att skapa tillväxt. Processen leder till att 
tillväxt uppnås. Tillväxten som skapas leder till att faktorerna beslut, kommunikation och 
styrning påverkas och måste anpassas efter tillväxten. Dessa faktorer har visat sig påverka 
nästkommande implementeringsprocess. Företagsledning och mellanchefer är nyckelpersoner 
i implementeringsprocessen varför beslut, kommunikation och styrning mellan dessa nivåer är 
centralt då dessa påverkas av tillväxten.  
 
I enlighet med studiens syfte kommer analys att utföras kring hur implementeringsprocessen 
av en tillväxtplan går till i Innovationsföretaget och vilken påverkan företagets tillväxt har på 
detta. Varje ämne i undersökningsmodellen kommer att analyseras var för sig. I slutsatsen 
knyts delarna ihop i relation till varandra. På detta sätt eftersträvas en förståelse för hur 
situationen ser ut på Innovationsföretaget. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs praktiska metodval och argument för valen framförs. Teorival, 
insamlande och analys av empirisk data redovisas. Kapitlet avslutas med förförståelse, 
genomgång av studiens kvalitet och metodkritik.  
 
 
3.1 Angreppssätt  
 
En deduktiv ansats innebär att forskaren samlar in empiri utifrån egna förväntningar och 
teorier för att se om dessa stämmer överens med verkligheten. En induktiv ansats innebär att 
forskaren samlar in empiri utan förväntningar och organiserar och formulerar denna till teorier 
(Jacobsen, 2002). Då vi inte hade tillräcklig förkunskap inom ämnet vi studerar och samtidigt 
inte var helt utan förkunskap inom ämnet valde vi i studien att använda oss av en abduktiv 
forskningsansats, där forskaren pendlar mellan inhämtad teori och empiri. Tolkning av empiri 
sker med teoretisk förförståelse samtidigt som utveckling av teorier sker. Detta har varit en 
fördel då vi inte har varit bundna vid teorier men samtidigt arbetat efter en referensram 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). En abduktiv ansats utgår från att ett mänskligt beteende 
studeras i en viss kontext utifrån ett helhetsperspektiv (Guvå & Hylander, 2003). Detta är i 
likhet med en kvalitativ ansats som denna studie bygger på. 
 
 
3.1.1 Forskningsmetod 
 
Då den kvalitativa ansatsen ger en nyanserad beskrivning av ett fenomen, anser vi att den är 
tillämpbar då studien beskriver hur implementeringsprocessen av en tillväxtplan i 
Innovationsföretaget har påverkats av företagets tillväxt (Jacobsen, 2002). Informationen som 
ges vid en kvalitativ ansats beror på informationskällan som förmedlar sina egna 
uppfattningar i dennes livssituation. Informationen blir därför pålitlig, men sällan 
representativ. Vi har tolkat och analyserat den information vi har samlat in, vilket är ett 
kännetecken för den kvalitativa ansatsen. En kvantitativ ansats, där många enheter undersöks 
och bredd uppnås, anser vi inte vara lämplig då syftet med studien är att studera ett visst 
fenomen och få djupare förståelse i detta (Holme & Solvang, 1991). 
 
Valet av en kvalitativ ansats i kombination med en abduktiv ansats har bidragit till att vi har 
kunnat ändra problemformuleringen under studiens gång vilket har varit en fördel för oss då 
vi har fått ny kunskap under forskningsprocessen. Vi anser att studiens validitet och 
reliabilitet stärks då vi genom våra metodval har kunnat skapa, pröva och samla in teori som 
hänger samman med insamlad empiri.  
 
 
3.1.2 Undersökningsmetod 
 
Enligt Carlsson (1991) är en fallstudie en empirisk undersökning där ett eller ett fåtal fenomen 
undersöks i sin naturliga miljö och kontext. Enligt Jacobsen (2002) är fallstudier mest 
lämpliga då en beskrivning vill göras av en speciell plats, till exempel en organisation. 
Fallstudier fokuserar sammanhang och samspel mellan människor och sammanhang. Då 
denna studie görs på Innovationsföretaget och då det empiriska materialet är hämtat från fyra 
ledare som talar om sina upplevelser kring implementeringsprocessen av en tillväxtplan på 
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just Innovationsföretaget, är en fallstudie lämplig. Vi vill beskriva vad som sker specifikt i 
Innovationsföretaget. Då teoriutveckling vill ske menar Jacobsen (2002) att fallstudier är 
lägligt. Saker som forskaren inte har klart för sig i förväg kan hittas genom fördjupning i en 
viss fråga om ett enskilt fall. Detta menar vi gör valet av fallstudie aktuellt i denna studie då 
teorier inte har hittats kring valt ämne och då vi vill skapa klarhet kring någonting nytt 
(Jacobsen, 2002).  
 
 
3.2 Litteraturforskning 
 
Vi började med att läsa litteratur kring ledarskap och tillväxtföretag. Vi använde oss av 
artikeldatabasen ABI/inform med följande sökord: Business growth AND organizational 
theory, Business growth AND leadership, Business growth AND organizational structure, 
Rapid-growth firms och Growth plan. För att få fram ytterligare teori har referenser i de 
vetenskapliga artiklarna till viss del används, vilket vi anser styrker litteraturens reliabilitet 
och validitet. Efter möte med personalchefen på Innovationsföretaget läste vi litteratur kring 
tillväxtföretag av Thomas Ahrens som är en viktig inspirationskälla inom 
Innovationsföretaget. Efter intervjuer med respondenterna på Innovationsföretaget och ökade 
teorikunskaper förbättrades validiteten på de senare teorisökningarna då vi hade mer kunskap. 
Vi sökte litteratur och artiklar inom teorier kring mål, strategi, implementering, styrning, 
beslut, kommunikation och uppföljning. Senare sökord på ABI/Inform var: Strategy AND 
Growth, Management control AND growth.  
 
Vid sökningar på ämnet tillväxtplan i litteratur, på databaser och på internet är tillväxtplan ett 
vanligt förekommande ämne och ord. Dock finns sällan en förklaring eller innebörd av ordet 
då det förekommer så pass ofta och är ett allmänt känt begrepp i de sammanhang det 
uppkommer. För att ge en helhet till studien har vi valt att ange hur ett svenskt företag som 
arbetar med tillväxtplaner inom företag definierar ordet. Då vi anser att informationen som 
ges stämmer in på Innovationsföretaget och dess tillväxtplan är denna källa relevant att 
använda. 
 
Mintzberg och Waters (1985) och Kazanijan (1988) är äldre källor som vi anser fortfarande är 
relevanta då aktuell forskning refererar till dessa vilket styrker dess validitet och reliabilitet. 
Metodlitteratur har funnits genom sökverktyget HULDA, på Högskolebiblioteket i Halmstad. 
Ett antal av dessa metodböcker är från 1990-talet, men vi anser att dessa är aktuella då de 
refereras i nya metodböcker. 
 
 
3.2.1 Val av teori 
 
Vi har komponerat en egen undersökningsmodell efter befintliga teorier som vi anser passar 
bäst till studiens syfte och frågeställning. I de flesta fall kan författarna och teorierna vi har 
valt kopplas till denna studie, men viss teori har skrivits för andra ändamål. Vi har valt dessa 
teorier då vi anser att de passar denna studie och då dessa bidrar till att vi mäter det vi vill 
mäta.  
 
Då huvudsyftet med studien är att beskriva hur tillväxt påverkar implementeringsprocessen av 
en tillväxtplan i Innovationsföretaget inleds den teoretiska referensramen med teori om hur ett 
företags livscykel ser ut enligt Churchill och Lewis (1987, ref i Carter & Jones-Evans, 2000). 
Denna modell valdes då faserna i modellen stämde bra överens med den förförståelse vi fick 
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om Innovationsföretagets livscykel. Ny forskning refererar även till modellen (Lester, Parnell 
& Carraher, 2003) och andra teorier styrker stegen i modellen, vilket styrker modellens 
validitet och reliabilitet.  
 
Mål och vision ligger till grund för en tillväxtplan varför detta klargörs. För att uppnå målen i 
en tillväxtplan görs strategier, vilka genomförs genom implementering. Dessa delar tydliggörs 
i teorin. Då beslutsfattande redogörs i teorin, beskrivs mellanchefen och företagsledningen 
som representerar olika beslutsnivåer och har en central roll i implementeringen av en strategi 
(Franzén, 2004; Holden & Roberts, 2004; Herzig & Jimmiesson, 2006; Floyd & Wooleridge, 
1992). Teorier kring styrning, beslut och kommunikation ges då det har visat sig vara viktiga 
faktorer under implementeringsprocessen av tillväxtplaner på Innovationsföretaget. Ahrens 
(2005) syn på styrning redovisas då vi anser att denna teori är relevant för studiens 
undersökningsmodell och då Ahrens är en inspirationskälla i Innovationsföretaget. Enligt 
teorier är uppföljning en viktig del av implementeringsarbete (Hinse, 2006; Horton, 1999; 
Khadem, 2008) och därför en del i den teoretiska referensramen och modellen. 
 
  
3.3 Urval av fallföretag och respondenter 
 
En av oss befann sig på Innovationsföretaget för ett fotograferingsuppdrag hösten 2009. Vid 
detta tillfälle hade vi börjat läsa litteratur och artiklar kring ledarskap och tillväxt. Vi hade läst 
en artikel av Andersson (2003) som fångat vårt intresse. Artikeln visar att några av Sveriges 
största och snabbast växande företag har uppsatta tillväxtmål men saknar en detaljerad plan på 
hur målen ska uppnås (Andersson, 2003). Vi ansåg att detta ämne var intressant att studera 
men vi var inte pålästa om det. Vid fotograferingsuppdraget framkom information kring 
Innovationsföretagets tillväxt och ett intresse för företaget skapades. Vi hade vid denna 
tidpunkt inte bestämt vilket eller vilka företag vi ville studera. Ett möte bokades därför med 
personalchefen på Innovationsföretaget för att undersöka om insamling av empiriskt material 
kunde ske på Innovationsföretaget till en studie kring ledarskap och tillväxt. Ett 
bekvämlighetsurval av fallföretag gjordes här, då vi undvek kostnader och tid för att välja ut 
företag (Jacobsen, 2002). Vi ansåg även att Innovationsföretaget var ett intressant 
tillväxtföretag att studera specifikt och djupgående då det är en viss typ av företag, ett 
gasellföretag med stark tillväxt och lönsamhet (www.innovationsföretaget.se, 2009-12-10), 
varför studien kan komma att sprida en viss typ av information för ledare och andra 
tillväxtföretag. Då en studie var möjlig gjordes därför en förstudie där vi fick information av 
personalchefen om att företaget arbetar efter treåriga tillväxtplaner och att företagsledningen 
och mellancheferna är nyckelpersoner kring dessa planer. Den nuvarande tillväxtplanen är i 
startfasen och sträcker sig mellan åren 2010-2012. För att förstå den nuvarande 
implementeringsprocessen av en tillväxtplan har vi varit tvungna att få kunskap kring den 
tidigare implementeringsprocessen av en tillväxtplanen då denna ligger till grund för den 
nuvarande och då den nuvarande precis är påbörjad. För att även få en bättre förståelse för hur 
tillväxten har påverkat implementeringsprocessen menar vi att det är av vikt att studera två 
implementeringsprocesser, både den tidigare och nuvarande implementeringsprocessen av en 
tillväxtplan.  
 
Urvalet av respondenter är av vikt då fel personer kan leda till att undersökningen blir 
oanvändbar i förhållande till studiens utgångspunkt (Holme & Solvang, 1991). Då vi hade 
bestämt ämne vi ville studera och gjort en förstudie på Innovationsföretaget fick vi en 
teoretisk population som vi var intresserade av att undersöka (Jacobsen, 2002). Denna 
population var mellanchefer och företagsledning som var nyckelpersoner i 
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implementeringsprocessen av en tillväxtplan och som hade hög kunskap inom ämnet som 
undersöks, vilket höjer informationsinnehållet (Holme & Solvang, 1991). Då syftet med 
studien är att beskriva en implementeringsprocess och hur denna har påverkats av tillväxten, 
intervjuade vi respondenterna kring den tidigare och nuvarande implementeringsprocessen, 
detta för att få en bättre kunskap kring den nuvarande implementeringsprocessen. Detta 
bidrog till att vi gjorde en avgränsning i tid enligt Jacobsens (2002) avgränsningar av enheter, 
de respondenter som bidrog till material skulle ha arbetat under föregående och nuvarande 
implementeringsprocess. Detta även för att ha samma erfarenhetsbakgrund.  
 
Ett representativt urval är svårt att uppnå vid kvalitativa studier, då det skulle ta lång tid att 
genomföra intervjuerna och materialet att analysera skulle bli svårt att hantera (Jacobsen, 
2002), varför vi inte har intervjuat samtliga tolv ledare. Vi intervjuade en av tre respondenter 
från företagsledningen och tre av åtta mellanchefer på Innovationsföretaget. Fyra djupgående 
intervjuer med respondenter från olika ledningsnivåer är enligt oss ett bra antal respondenter 
då tolv personer ändock inte är representativt och då vi ville gå på djupet med hur 
implementeringsprocessen av en tillväxtplan går till.  
 
Personalchefen på Innovationsföretaget bokade efter våra kriterier in möten med 
respondenterna. Vi anser att denne har varit väl informerad om studiens syfte och valt 
respondenter som kunnat ge oss intressant information som kan bidra till denna studie (Holme 
& Solvang, 1991; Jacobsen, 2002). Detta urval kan vara ett problem då personalchefen kan ha 
utelämnat vissa personer utan att vi vet om det (Jacobsen, 2002). Likaså ett strategiskt urval 
kan ha uppstått, då enheter väljs ut som ger en viss typ av svar. Då vi inte har för avsikt att 
generalisera denna studie menar vi att denna urvalsmetod går att tillämpa.  
 
 
3.3.1 Val av intervjumodell 
 
Vid intervjun använde vi oss av en intervjuguide som omfattar en översikt av teman och 
förslag till frågor (Kvale, 1997). Fördelen med denna intervjuguide är att frågorna och 
ordningsföljden går att förändra under intervjusituationen. Vi skapade en intervjuguide utifrån 
de teoretiska kunskaper vi tillgodogjort oss, där de olika teman som vi hade för avsikt att 
undersöka fastställdes. Öppna frågor i en halvstrukturerad form valdes, då Kvale (1997) 
menar att respondenten i denna form utvecklar sina svar utifrån deras verklighet och 
objektiviteten ökar under intervjun. Eftersom denna intervjuform gav oss ytterligare 
information än den information vi sökte återgick vi sedan till teorier för att tillgodogöra oss de 
teorier vi upplevde saknades.  
 
 
3.3.2 Genomförande av intervjuer 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun har sin tyngdpunkt på intervjupersonens upplevelse av ett 
ämne och den beskriver specifika situationer. Intervjufrågorna som ställs har inga givna svar 
varför kvalitativa ansatser anses ha hög intern giltighet, den ”riktiga” förståelsen ges (Kvale, 
1997). Den intervjuade kan ge uttryck för mångtydighet varför intervjuaren måste ge en exakt 
beskrivelse av det som uttrycks (Kvale, 1997). Vi valde därför att använda en bandspelare för 
att få med allt respondenterna uttryckte. Vi är medvetna om att en bandspelare kan uppfattas 
negativt varför vi kontaktade respondenterna om detta innan för deras godkännande. 
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Vi var båda närvarande vid de fyra intervjuerna vilka pågick under en timme vardera. Båda 
har haft möjlighet att ställa frågor till respondenterna, men en av oss har varit huvudansvarig 
och den andra har fört anteckningar, detta för att visa respondenten att dennes svar är viktiga 
men även som en säkerhet om bandspelaren inte skulle fungera (Jacobsen, 2002). Vid en 
kvalitativ studie finns risk för intervjuareffekten, då intervjuaren påverkar uppgiftslämnarens 
svar (Jacobsen, 2002). För att minska detta har vi haft det i åtanke under intervjuerna och 
även informerat respondenterna om att det är deras personliga åsikter som är av intresse för 
studien. Enligt Jacobsen (2002) föredrar många respondenter att genomföra intervjuer i 
sammanhang dem känner till. Vi valde att utföra intervjuerna i respondenternas naturliga 
miljö för att minska kontexteffekten som innebär att sammanhanget kan påverka 
respondentens svar (Jacobsen, 2002). En nackdel med naturliga kontexter är att respondenten 
kan bli avbruten, för att undvika detta skedde intervjuerna inte på respondentens arbetsrum 
utan i ett bokat konferensrum. Då vi ville få fram spontana svar från respondenterna och öka 
objektiviteten i deras svar valde vi att inte informera syftet med studien i förväg (Jacobsen, 
2002). 
 
 
3.3.3 Analysmetod 
 
Vid kvalitativa intervjuer är forskaren det viktigaste redskapet i försöket att få fram och följa 
upp respondentens uppgifter, berättelser och förståelse (Widerberg, 2002). Kvale (1997) 
menar att analysen sker redan vid intervjutillfället och vi har följt ett antal analyssteg vid 
analys av intervjuerna för att höja den interna validiteten (Kvale, 1997). Under intervjuerna 
beskrev respondenterna sin syn på ämnet och gav sina spontana beskrivningar utan våra 
tolkningar. Efter deras beskrivningar tolkade vi deras svar för att se om vi uppfattade dem på 
rätt sätt. Vi har dock haft ett kritiskt förhållningssätt och inte letat bekräftelse på våra egna 
fördomar under intervjuerna (Holme & Solvang, 1991). Vi skrev båda ut samtliga intervjuer 
på var sitt håll för att se om vi tolkade respondentens svar på samma sätt. Detta för att minska 
feltolkningar och höja reliabilitet på intervjumaterialet (Kvale, 1997). För att säkerställa att 
utskriften mäter rätt saker har vi haft forskningens syfte i tanke vid utskriften (Kvale, 1997). 
Efter transkribering av intervjuerna på var sitt håll strukturerade vi materialet till ett väsentligt 
analysmaterial, vi tog bort överflödig information som inte tillförde studiens syfte något 
(Kvale, 1997). Vid själva analysarbetet använde vi oss av meningskoncentrering genom att 
pressa ihop respondenternas långa uttalande på ett koncist sätt, för att få det väsentliga som 
har sagts till ett kortfattat uttryck. Då intervjuerna byggde på ämnen från teorin, 
kategoriserade vi det som sagts under intervjuerna på samma sätt i analysen, enligt tekniken 
meningskategorisering. Efter analys av intervjuerna skickade vi våra tolkningar till 
respondenterna för eventuella ändringar eller tillägg (Kvale, 1997), detta för att öka 
validiteten och reliabiliteten.  
 
Efter överenskommelse använder vi fiktiva namn av företaget och respondenterna för att 
härledning inte ska kunna ske av verkliga personer eller företag. Företaget benämner vi 
Innovationsföretaget och personerna har fått namnen Anna, Bengt, Carl och Diana. Vi har 
medvetet valt att ge någon/några av respondenterna ett namn av det andra könet, detta för att 
ytterligare säkra anonymiteten och för att öka objektiviteten för den som läser studien. För att 
säkra respondenternas anonymitet än mer valde vi att efter deras ändringar och tillägg, skriva 
det empiriska materialet i flytande text och inte alltid redovisa respondenternas namn. All data 
som redovisas i empirin är således insamlad från respondenterna. 
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3.4 Förförståelse 
 
Vi stödjer Holme och Solvang (1991) som anser att vi som forskare har en aktiv roll i vårt 
forskningsarbete då vi utifrån egna förförståelsen närmar oss våra forskningsobjekt subjektivt. 
Då det är svårt att vara helt objektiv och inte ha någon förförståelse (Holme & Solvang, 1991; 
Jacobsen, 2002; Widerberg, 2002) menar vi att det är av vikt att vi tydliggör våra tidigare 
erfarenheter. 
 
Vi studerar båda företagsekonomi vilket kan ha påverkat vårt perspektiv och de val vi har 
gjort. 
 
Då vi behövde kunskap om det studerade företaget som vi benämner Innovationsföretaget, 
gjordes en förstudie. Vid det första mötet på företaget fick vi information om att företaget 
arbetar efter 3-åriga tillväxtplaner. Vi fick information om att företagsledningen och 
mellancheferna är nyckelpersoner vid implementeringsprocessen av tillväxtplaner i 
Innovationsföretaget. Vi är medvetna om att denna förstudie som vi gjorde bidrog till en 
förförståelse som kan ha påverkat valet av teorier och studiens resultat (Holme & Solvang, 
1991), men vi menar att denna var viktig för att vi skulle kunna gå vidare i teorisökningar och 
för att få kunskap om vilka respondenter som var lämpliga att intervjua och som kunde ge oss 
ett ökat informationsinnehåll. 
 
 
3.5 Validitet 
 
Validitet definieras som mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses att mäta (Carlsson, 
1991). Då vi som forskare har utforskat ett fenomen är frågan hur väl vi har undersökt det 
som har utforskats (Guvå & Hylander, 2003). Då denna studie är av kvalitativ ansats 
diskuteras intern giltighet som visar huruvida rätt beskrivning av ett fenomen är gjord. Intern 
giltighet kan prövas genom kontroll av undersökningen som har gjorts och genom granskning 
av resultaten (Jacobsen, 2002). 
 
I syfte att skapa en studie med kvalitet har validering varit en pågående process under studien. 
Vi har löpande granskat materialet och handledare och opponenter har även hjälpt oss med 
detta. Efter intervjuerna valde vi att på enskilt håll sammanfatta innehållen, därefter gjorde vi 
en gemensam analys för att se om vi uppfattat intervjusvaren på samma sätt. För att undersöka 
om informationen från intervjuerna uppfattades på rätt sätt skickades dem till respondenterna 
för godkännande. Vi anser att detta förlopp har varit viktigt då det stärker validiteten och 
bekräftar om vi har uppfattat respondenterna på rätt sätt. 
 
Att kunna beskriva tillvägagångssätt och bearbetning av data på ett systematiskt sätt avgör 
validiteten och reliabiliteten på studien (Kvale, 1997). Vi har i detta metodkapitel beskrivit 
hur vi har gått tillväga vid datainsamling och vilka metoder vi har valt att använda i studien. 
Vi har beskrivit hur urvalet av respondenter gick till. Vi har klargjort hur analysen av 
materialet gick till. Våra tidigare föreställningar har tydliggjorts då de kan ha påverkat 
utfallet. 
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3.6 Reliabilitet 
 
Mätinstrumentet reliabilitet anger tillförlitligheten i det som ska mätas. Om en studie har hög 
reliabilitet innebär det att studien kan undersökas av en annan undersökare med ett annat urval 
och få samma resultat (Kvale, 1997). Enligt Kvale (1997) påverkas reliabiliteten i kvalitativa 
studier av personen som utför intervjuerna, hanterar och analyserar materialet. Vi har försökt 
minska intervjuareffekt genom passande klädesval och engagemang vid intervjutillfällena. En 
av oss har haft huvudansvar vid intervjuerna och den andra har observerat respondenten 
kritiskt. Vi menar att studiens reliabilitet stärks av att vi är två personer som tolkar 
information då vi kan se om vi uppfattar och analyserar materialet på samma sätt. 
 
Urvalet av respondenter har varit begränsat. Efter avgränsningar av respondenter bokade 
personalchefen på Innovationsföretaget in möten med respondenterna. Då vi ansåg att 
personalchefen hade insikt i vilka respondenter som uppfyllde dessa krav ansåg vi det rimligt 
att denne bokade möten med respondenter efter våra önskemål. Valda respondenter menade 
personalchefen hade tid och var lämpliga att intervjua. Vi är medvetna om att detta urval kan 
ha utelämnat vissa personer och ett strategiskt urval kan ha uppstått (Jacobsen, 2002) vilket 
kan ha gett en vinklad bild av hur situationen ser ut. Det går att ifrågasätta om resultatet hade 
blivit detsamma med andra respondenter och vid andra intervjutillfällen. Oavsett 
personalchefens val av respondenter utifrån kraven vi gett, menar vi att reliabiliteten inte hade 
styrkts med andra respondenter då det är personliga åsikter som ges och då generaliserbarhet 
inte vill uppnås.  
 
I kvalitativa studier påverkar även teknisk utrustning reliabiliteten (Carlsson, 1991). 
Bandspelaren som vi använde oss av vid samtliga intervjuer hade bra ljudkvalitet vilket bidrar 
till att transkriberad data av materialet har hög reliabilitet. Vid sammanställning av 
intervjumaterialet jämfördes materialet med anteckningarna som skedde under intervjuerna, 
detta för att höja reliabiliteten så att inte felaktiga tolkningar görs. För att öka reliabiliteten har 
vi även låtit respondenterna godkänna materialet. 
 
 
3.7 Metodkritik och påverkan av resultat 
 
Vi valde i intervju nummer två att byta intervjuare från intervju ett. Detta för att vi insåg att vi 
skulle få ut mer av intervjuerna om den av oss som tidigare antecknade istället fick ställa 
frågorna då denne kände sig mest säker på intervjuteknik. Vi tror att detta byte kan ha 
påverkat svaren från respondenterna på det sätt att vi ställde olika följdfrågor på 
respondenternas svar. Vi tycker dock att vi fick ut tillräckliga svar från första intervjun och 
valde därför att inte kontakta denna person för fler frågor. 
 
Ett problem kan som tidigare nämnts vara vårt urval av respondenter. Om vi hade valt att göra 
ett slumpmässigt urval av mellanchefer och företagsledning hade vi kunnat försäkra oss om 
att personalchefen inte utelämnade respondenter eller valde respondenter efter strategiskt 
urval. Om detta urval hade gjorts hade det ändock varit svårt att tala om ett representativt 
urval när respondenterna är få till antalet, då Jacobsen (2002) menar att det är svårt att uppnå 
ett representativt urval vid kvalitativa studier. Ett större antal respondenter hade behövts i 
denna studie för att få ett representativt urval. Vi anser dock att vi har fått en bredd då vi 
djupgående har intervjuat respondenter från båda nivåer som alla arbetade på 
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Innovationsföretaget under föregående och nuvarande implementeringsprocess, och som 
enligt oss därför är relevanta för studiens syfte (Jacobsen, 2002).  
 
Vi är medvetna om att undersökningsmetoden vi har valt kan påverka resultatet (Jacobsen, 
2002). Generaliserbarheten är låg vid en kvalitativ ansats och en fallstudie (Jacobsen, 2002), 
varför studien hade fått en bredd och ökad generaliserbarhet vid en kvantitativ ansats då fler 
enheter hade undersökts. Vi har trots denna vetskap valt denna typ av undersökning och 
intervjuat enskilda personer för att få en djupare förståelse och specifik kunskap från 
Innovationsföretaget, då vi anser att syftet och problemformuleringen på detta sätt besvaras på 
bästa sätt. Vi har i studien presenterat hur vi har gått tillväga och vad vi har kommit fram till 
och det är upp till läsaren att avgöra generaliserbarheten i resultatet. Vi menar att även om 
resultatet inte är representativt kan det ge bra kunskaper till företag om hur snabb tillväxt kan 
påverka implementeringsprocessen av en tillväxtplan. 
 
I förundersökningen på Innovationsföretaget påpekade vår kontaktperson att teorier av 
Thomas Ahrens var av intresse för Innovationsföretaget då han har en viktig roll i företaget, 
varför vi i tidigt stadium utgick från hans teorier och hans modeller. Detta kan ha påverkat 
utfallet av studien. Däremot har vi kritiskt granskat de teorier vi använder av Ahrens och 
menar att dessa teorier stöder studiens syfte och är viktig för helheten av företaget då vi gör en 
fallstudie.  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel ges först en kort företagsbeskrivning av Innovationsföretaget och 
respondenterna. Vidare beskrivs den data som samlats in från respondenterna i 
Innovationsföretaget och som ligger till grund för analys och slutsatser. Kapitlet är 
strukturerat efter den teoretiska referensramen. Respondenternas svar är uppdelade efter 
respektive ledningsnivå, detta för att tydliggöra vem som anser vad.  
 
 
4.1 Introduktion av Innovationsföretaget 
 
Innovationsföretaget är ett svenskt företag som agerar inom mjukvarubranschen. Företaget 
grundades i slutet av 1980-talet och har de senaste tio åren haft en försäljningstillväxt på i 
genomsnitt 30 procent per år, vilket har bidragit till en organisk tillväxt. Antalet anställda har 
ökat kraftigt de senaste åren, idag är de mellan 150 och 200 anställda. Företagsledningen 
består av tre personer, och under dem finns idag åtta mellanchefer på högsta mellanchefsnivå 
som i sin tur har gruppchefer under sig. Innovationsföretaget arbetar efter treåriga 
tillväxtplaner och är, då denna studie görs, i början av tillväxtplan 2010-2012. Erfarenheter 
ges från tidigare och nuvarande tillväxtplan.  
 
Studiens respondenter är från företagslednings- och mellanchefsnivå och har av konfidentiella 
skäl fått fiktiva namn i studien. Diana representerar företagsledningen. Anna, Bengt och Carl 
representerar mellancheferna. Respondenterna har varit anställda på Innovationsföretaget 
under olika lång tid, men de arbetade alla på företaget under den förra tillväxtplanen och kan 
på så sätt relatera till denna. All data som presenteras utan hänvisning till särskild respondent 
är framkommen ur intervjuerna. 
  
 
4.2 Tillväxt 
 
Anna, Bengt och Carl 
 
Vi presenterade ett företags teoretiska livscykel för respondenterna. Alla mellanchefer menar 
att Innovationsföretaget är i slutet på tillväxtfasen på livscykelkurvan. Bengt påpekar att 
finessen med tillväxtföretag är att mognadsfasen aldrig dyker upp. Alla tre tror att företaget 
har stor potential att växa och skapa en förlängning på kurvan. Dock menar Bengt att för att 
rejäl tillväxt ska ske måste företagsledningen tänka utanför boxen, då de med dagens strategi 
endast kan uppnå en viss tillväxt. 
 
Diana 
 
Diana menar att företaget är inne i mognadsfasen av kurvan då organisationen är mogen i 
många delar. Dianas vilja är att Innovationsföretaget ska utnyttja fasen de är i för att utveckla 
ny tillväxt. Detta genom att dra nytta av den organisation som faktiskt finns inom företaget. 
Hon menar att Innovationsföretagets nuvarande produkter och kunder kommer att generera en 
organisk tillväxt på ett antal procent i fem till sju år framåt. Tillväxtkurvan kommer att stiga 
när intäkterna stiger då de inte vill komma längre ner på kurvan där det är full fart och ingen 
fungerande organisation. 
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4.3 Mål och vision 

Anna, Bengt och Carl 
 
Att visionen inom Innovationsföretaget är att de ska vara världsledande inom sitt område är 
mellancheferna överens om. Det finns mätbara mål i den nuvarande tillväxtplanen, vilka är 
kända bland mellancheferna då alla tre ger samma svar. Inom varje avdelning finns det 
delmål, vilka har som uppgift att stödja tillväxtmålen i tillväxtplanen och även 
Innovationsföretagets huvudmål. Huvudmålen har ändrats över tiden då marknaden har 
ändrats i och med den finansiella krisen. Bengt förklarar att de som anställda inte kunde känna 
förtroende för mål som utformats innan den finansiella krisen, då det nu är helt andra 
förutsättningar.  

Alla tre mellanchefer tycker att målen i den nuvarande tillväxtplanen som ska implementeras 
är tydliga och konkreta. Det är företagsledningen som ger dessa. Carl förklarar att han fick 
tilldelat sig riktlinjer om vilka områden och delmål som det skulle satsas på, hur de hängde 
ihop med de övergripande målen och hur de skulle tillgodose alla intressenters intressen. Efter 
genomgång fick han titta på hur han kunde applicera detta på sin avdelning. Carl tycker att det 
har varit lätt att känna igen sig och att se var avdelningarna passar in i de olika målen. Dock 
går åsikterna isär när det kommer till hur framgångsrikt det är i dagsläget. Bengt förklarar att 
både han och personalen kände en osäkerhet kring målen i den tidigare tillväxtplanen, men att 
det i den nuvarande tillväxtplanen finns tydliga mål som innebär att det blir tydligare vad 
fokus ska ligga och om det som utförs ligger i linje med tillväxtmålen. Anna menar att målen i 
tidigare tillväxtplanen inte var så uttalade men att det i den nuvarande tillväxtplanen fungerar 
bättre. 
 
Diana 
 
Diana menar att Innovationsföretaget alltid har jobbat mycket med att ha en vision och att den 
har varit densamma de senaste 7-8 åren. Det är lätt att tro att om en vision finns så vet alla om 
den, vilket inte är fallet. Företagsledningen måste vara tydliga och bryta ner vision, mål och 
tillvägagångssätt på verksam nivå. Ledstjärna och vision är jätteviktigt men det är bara en bit i 
pusslet. Konkret kunde hon inte säga vad dessa var. Hon menar att vilket bolag som helst 
enkelt kan formulera en vision som låter vackert, men vad den innebär och att översätta denna 
till mätbara mål och aktiviteter är inte så enkelt. Två övergripande mål finns i tillväxtplanen 
som kan kopplas till visionen, det ena är att företaget på tre år ska öka omsättningen med ett 
antal procent, och den andra är att de allmänt ska uppfattas som marknadsledande inom sitt 
område. Diana menar att det är viktigt att varje medarbetare på varje avdelning har koll på 
sina mål i tillväxtplanen, hur de mäts, varför de ska uppnås och hur de påverkar hela bolaget 
att nå mål. Hon menar att de inte är där ännu men att det är en pågående process. Hon anser 
att mellancheferna förstår målen i den nuvarande tillväxtplanen som företagsledningen har 
satt och att de vet hur de ska jobba för att nå målen. Det som är kvar att göra är att få 
avdelningarna att mäta och sätta aktiviteter på målen.   
  
Diana menar att Innovationsföretaget har en förmåga att ständigt ändra sig och skapa 
otydlighet i organisationen då många sitter på bra idéer som leder till förändringar och 
förbättringar av mål. De har en förmåga att flytta målen efter vad de tycker. Diana menar att 
de två övergripande 3-årsmålen som finns i den nuvarande tillväxtplanen är tydliga och det är 
de som ska nås innan någonting annat görs.  
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4.4 Strategi 
 
Anna, Bengt och Carl 
 
Mellancheferna har stora friheter när det kommer till att formulera strategier till 
tillväxtplanens mål för sin respektive avdelning. Bengt liknar strategin vid ett levande 
dokument, där det inte går att vara strikt. Han menar att beredskap för att ändra strategier 
måste finnas om Innovationsföretaget färdas i fel riktning, men det måste finnas en 
noggrannhet i arbetet så att arbetet inte fluktuerar för mycket. Ett mål finns och vägen dit kan 
ändras om det krävs, men det är en känslig balansgång. Carl menar att Innovationsföretaget 
lever i en föränderlig värld och att de måste vara beredda på att göra förändringar i strategier, 
då tidigare mål i tillväxtplanen kan omprioriteras och få en annan prioritet eftersom nya 
viktigare mål presenteras. Carl menar att detta kan bero på att omvärlden ändras, vilken är 
viktig att ta influenser ifrån, då de är ett tillväxtföretag och vill växa. 
 
Diana 
 
Diana förklarar att företagsledningen arbetar fram övergripande mål i tillväxtplanen som 
mellancheferna informeras om, vad som ska göras och vad ambitionen är. Mellancheferna får 
sedan informera företagsledningen om vilka resurser som krävs för strategier så att de 
uppsatta målen i tillväxtplanen uppfylls. Diana menar att mellancheferna har haft stor frihet i 
att skapa en egen strategi för sin respektive avdelning.  
 
 
4.5 Implementering 
 
Anna, Bengt och Carl 
 
Carl talar om att det finns ett informationsforum för alla mellanchefer, där företagsledningen 
presenterar övergripande mål i tillväxtplanen som ska implementeras. Här förväntar sig 
företagsledningen feedback och åsikter om hur det ska arbetas med de olika bitarna för att 
uppnå det som ska uppnås, vilket en kärngrupp på varje avdelning tar fram en plan på. När 
utformningen har klargjorts sker själva implementeringen löpande på avdelningsnivåerna, i 
detta stadium är inte företagsledningen med. Varje mål presenteras inte heller för ledningen, 
utan mellancheferna driver dessa bitar. Carl tycker att den nuvarande tillväxtplanen som ska 
implementeras har känts genomarbetad och tycker att det har lagts mycket tid på att kritiskt 
granska och att hitta rätt fokus för att komma vidare. Däremot tycker han att arbetet med 
planerna för hur mål och strategier ska uppnås är för sena, då de fortfarande inte är satta, men 
han tillägger att överseende får ges då det är en ny resa som ska gälla fram till 2012. 
 
Carl tror att det är bra att ingen jobbar enbart med implementeringen av tillväxtplanen, utan 
att integrering med det vanliga arbetet sker. Implementeringen ska ske av någon som känner 
verksamheten väl och är delaktig och ansvarig i processen. Bengt talar vidare om att det finns 
ramar för hur implementeringen av tillväxtplanen ska gå till. Men han menar att han inte har 
kommit igång så mycket med själva implementeringen till den nuvarande tillväxtplanen som 
han hade velat, och detta på grund av att Innovationsföretaget är ett tillväxtföretag där det 
händer så mycket att det är svårt att prioritera saker om det inte verkligen ges tid till att göra 
det. Det svåra med implementeringen i den egna avdelning är beroendet av de andra 
avdelningarna då resurser som behövs kanske inte kan krävas, det han skulle behöva ska 
någon annan enligt strategin ha.   
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Diana 
 
Innovationsföretaget är mitt inne i implementeringen av den nuvarande tillväxtplanen och 
Diana tror att de har fått en bättre balans i denna tillväxtplan än den tidigare, de har fått en 
plan som är relevant för alla intressenter och inte bara för ägarnas intressen. Kunder, 
leverantörer och anställda måste vara med på tillväxtplanen. Hon hoppas att det läggs mycket 
tid på implementeringen då det är en av dem viktigaste frågorna mellancheferna jobbar med. 
Enligt Diana är varje mellanchef ansvarig för implementeringen av tillväxtplanen på sin 
avdelning, det är inget som delegeras till kollegor.  
 
 
4.6 Uppföljning 
 
Anna, Bengt och Carl 
 
De tre mellanchefer är överens om att uppföljning av den tidigare tillväxtplanens 
implementeringsprocess inte var Innovationsföretagets starka sida, detta är något de måste bli 
bättre på. Att reflektera tillbaka och se om det som gjorts stämmer överens med tillväxtplanen 
är alltid bra, men det får inte bli för nitiskt. Carl menar att anledningen till att 
Innovationsföretaget inte gjorde en bra uppföljning på tidigare tillväxtplan var att det skedde 
mycket förändringar i företaget och att andra prioriteringar gjordes. Mycket dras igång som 
inte följs upp vilket måste förbättras. Summeringar som görs visar dock att mycket stämmer 
överens med den tidigare tillväxtplanen även om stegen i hur detta ska gå till inte är fullt 
utförda. 
 
Bengt förklarar att det var ett vakuum inom Innovationsföretaget på ett år som det kan bortses 
ifrån då det inte fanns någon tillväxtplan. Han menar att en uppföljning skedde av 
tillväxtplanen innan det vakuumet, medan de andra mellancheferna är mer osäkra på om det 
skedde en uppföljning. Anna utrycker att hon inte kommer ihåg hur det var då det hände så 
mycket i Innovationsföretaget varför hon inte heller tar med sig några erfarenheter från den 
tidigare tillväxtplanen. På frågan om vad som var bra och mindre bra med uppföljningen av 
den tidigare tillväxtplanen svarar Bengt att den perioden var mycket händelserik i företaget på 
många sätt och allt hände samtidigt. Det som prioriterades var att allting strävade mot tillväxt. 
Han tror att mycket tid lades på andra viktiga händelser vilket kan ha hämmat utvecklingen. 
Uppföljning som skedde av den förra implementeringsprocessen är svår att uttala sig om 
menar Bengt. De som satt i företagsledningen lade kraft på mycket annat, vilket han menar 
borde ha gjorts av någon annan. Det ställdes höga krav på mellancheferna som rapporterade 
till högre nivåer där uppföljning av tillväxtplanen inte skedde. Uppföljning handlar enligt 
Bengt om att se till att det som uppföljs är inom ramen för det som har sagts. Det är viktigt att 
fånga upp om det är någonting som håller på att gå illa eller om det är något som är extra 
positivt, som kan dupliceras och ta med sig till andra situationer. Bengts känsla av att inte få 
uppföljning vid den tidigare tillväxtplanen var en blandning av ”glädje och sorg”. Förvirring 
kunde uppstå, då han inte var säker på det han gjorde och om han gjorde rätt saker. Samtidigt 
så var det skönt att inte bli petad på utan att få ta stort ansvar. Han menar att det är en känslig 
balansgång. Han förklarar även att många inom organisationen var besvikna då tillväxtfaser 
hade lyckats flera gånger om utan att få någonting tillbaka. Att vila i framgången och få ladda 
batterierna är viktigt för att inte känna sig utbränd. Bengt menar att en sak som är oerhört 
viktig, speciellt i ett tillväxtföretag, är att det ges tid att fira delmål. När det har satsat mycket 
vill det kännas att någonting har lyckats. Det kan vara belöning i form av bonus men det 
viktigaste anser han är att få en klapp på axeln när någonting bra har gjorts. På frågan om 
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Innovationsföretaget är bra på detta svarar han att de var jättedåliga på det under förra 
tillväxtplanen. Han menar att han vill ta med sig detta till den nuvarande tillväxtplanen men 
att det är svårt att säga om det har fått någon effekt ännu då det inte har gått så lång tid.  
 
Diana 
 
Den tidigare tillväxtplanen fullgjordes aldrig varför det inte gjordes någon uppföljning av den. 
Detta berodde på att två till tre veckor innan tillväxtplanen hade gått i mål började funderingar 
kring den nuvarande planen. Diana medger att detta inte är bra då mål måste bli färdiga och 
delmål måste firas för att kunna gå vidare och sätta nya mål. Hon tror att det är ganska vanligt 
i entreprenörsbolag att aldrig riktigt bli färdiga innan något mer spännande är på gång på en 
högre nivå.  
 
 
4.7 Styrning 
 
Anna, Bengt och Carl 
 
Carl berättar att samspel med företagsledningen sker om hur målen i tillväxtplanen ska 
uppnås. Dock menar alla tre mellancheferna att de har mycket inflytande på hur de ska gå 
tillväga för att uppnå de målen som är satta på avdelningen, vilket de uppskattar. Då 
mellanchefen jobbar med det dagliga på avdelningen menar Carl att detta är rätt väg att gå och 
att det lätt kan bli krystat om ledningen skulle bestämma hur de skulle gå tillväga. Anna 
berättar att ledningen ger mellancheferna breda ramar att gå efter. Hon menar att målen 
nuförtiden bryts ner på avdelningsnivå och att fokus ligger på målbild, ledning och 
fokusområden. Detta är en effekt av undersökningar som gjorts, vilka visade att medarbetare 
kände att målen för företaget under den tidigare tillväxtplanen var otydliga. Att bryta ner 
målen i tillväxtplanen på avdelningsnivå gör att varje medarbetare på avdelningen känner sig 
delaktig i företagets framgång vilket motiverar. Bengt menar att han nästan enbart jobbar med 
målsättningar, och att en målsättning om året finns. Dock kan problem uppstå när mål inte är 
av kvantitativ natur, då de kan vara svåra att göra mätbara.  
 
Under intervjun med de tre mellancheferna framkommer det att företagsledningen är duktiga 
på att gå in och styra i den dagliga verksamheten med resultatet att de andra tar ett steg 
tillbaka. Detta kan leda till att det inte blir helt rätt då de inte alltid sitter inne med all 
information. Även när något nytt sker och snabb styrning behövs kan det ibland vara svårt att 
få allting att fungera inom organisationen. 
 
Diana  
 
Företagsledningen ger mellancheferna ett direktiv, en mall på tillväxtplanen som de får fylla 
med strategier och mål för avdelningen som leder till att de övergripande målen nås. De måste 
sedan berätta vilka delmål de har och vilka mätbara aktiviteter de gör för att uppnå delmålen. 
Diana menar att de är tydliga med att säga att de får göra hur de vill inom ett visst format. 
Diana säger att hon lägger sig i detaljer och att hon ofta får kommentarer om att hon gör saker 
som inte är en ledningsfråga. Eftersom hon vill utveckla mellancheferna inser hon att det är 
viktigt att hon inte alltid kommer med lösningar till problem, vilket är lätt hänt om det är 
mycket att göra. Det är en utmaning att inte lägga sig i, men viktigt att få individer att tänka 
själva och använda sina egna erfarenheter. Hon tror på att det är viktigt att visa intresse men 
att inte ta över kommandot från de som har ansvar.  
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4.8 Beslut 
 
Anna, Bengt och Carl 
 
Beslut kring vad tillväxtplanen ska innehålla sker helt och hållet av företagsledningen, även 
om Bengt påpekar att han har varit med och diskuterat saker med företagsledningen som rör 
hans egen avdelning, dock utan att vara medveten om vad det han sa skulle användas till vid 
tillfället. Ännu mer delaktighet kring besluten i utformningen av tillväxtplanen är inget 
mellancheferna önskar sig. Carl anser att företagsledningen har gjort en bra bedömning och 
att de sitter i en position där de ser helheten.  
 
Anna förklarar att besluts- och informationsprocessen sker mellan ett forum bestående av 
olika ledningsgrupper från olika avdelningar. Utifrån diskussioner på företagsledningsnivå har 
varje mellanchef satt igång arbeten kring tillväxtplanen på avdelningarna, och ett försök till 
att samordna avdelningarna och klargöra varandras behov har gjorts. Bengt menar att när det 
krävs snabb förändring i planen så kan det initieras ganska snabbt eftersom det tas ett beslut 
som snabbt ska fås ut i organisationen. Folk är vana vid att ta tag i saker och det hänger ihop 
med hur rättigheter om att ta beslut har fördelats och vilka befogenheter som funnits. Bengt 
anser att en platt organisation och tillväxt hänger ihop, då det blir för trögrörligt annars. 
 
Enligt mellancheferna kan det komma beslut kring tillväxtplanen (både under den tidigare och 
nuvarande) från företagsledningen och andra som har jobbat länge i företaget och som 
egentligen inte borde ta beslutet. Denna ifrågasätts eller kritiskt granskas inte, vilket bidrar till 
att någon annans roll undergrävs och personen som kom med beslutet inte tar på sig rollen väl 
inne i projektet. För att förhindra detta tror Carl att de behöver bli mer observanta. Han 
försöker bolla tillbaka frågor när de kommer fel väg, vilket kan uppfattas byråkratiskt, men 
rätt balans måste hittas. Han ger ett exempel på ett möte där någon med en högre roll gick in 
och sa något, vilket bidrog till att alla andra släppte och tyckte att denne ”ägde pucken”, men i 
själva verket tyckte personen i fråga bara att denne hade gett vägledning. Denna otydlighet 
kan leda till frustration inom organisationen och företagsledningen måste bli bättre på att 
hantera detta.  
 
Det är en svår balansgång då engagemanget måste finnas kvar inom organisationen så att 
problem som uppstår inte skjuts undan för att ingen tycker sig ha ansvar över beslut som ska 
tas. När något nytt i tillväxtplanen sker tas beslut efter hand, vilket bidrar till att gnistan finns 
kvar i Innovationsföretaget. Men halva Innovationsföretaget involveras ofta då det egentligen 
endast är de som tar beslut i frågan som borde involveras. Samtidigt menar mellancheferna att 
det inte får bli för byråkratiskt i vem som tar beslut för då kommer Innovationsföretaget att 
tappa mycket annat.  
 
Det framkommer ur intervjuerna att det finns tveksamheter i hur den egna avdelningen hänger 
ihop med helheten i tillväxtplanen, men att det i efterhand alltid är rätt saker som har gjorts. 
Företagsledningen ser troligtvis inte alltid hur allt hänger ihop i början, utan de tar beslut som 
sitter i ryggmärgen att de exempelvis ska växa efter vissa mål.  
 
Diana 

I mitten av förra året började resan med den nuvarande tillväxtplanen. Initiativ till 
utformningen och besluten inom tillväxtplanen togs av företagsledningen, men Diana menar 
att mellancheferna också har varit involverade i detta. En ledningsgrupp på tre personer är för 
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liten, men det är bra i förändringsarbete då snabba beslut ska tas. Vissa frågor i tillväxtplanen 
tas enklast upp på högsta nivå, men besluten bör tryckas ner mer. Det uppstår ibland friktioner 
mellan olika ledningsnivåer då det är otydligt vilka som ska ta beslut om vad. Frustration kan 
uppstå då tillräcklig information för att ta beslut inte finns.   
 
Diana tycker att företagsledningen har bra syn på vart företaget är på väg, hon själv kan 
mycket om historiken, kulturen och kunderna i företaget, vilket är en fördel. Hon betonar även 
att deras erfarenhet gör att de lätt fastnar i gamla hjulspår och att det kan vara svårt att tänka 
nytt. Det är en utmaning att våga ge plats åt andra personer med nya influenser och idéer, när 
företagsledningen tänker att de vet bäst då de har varit i företaget längst. Men företaget 
förändras och allting fungerar inte på samma sätt längre. Nu ska de få ner mätbara mål och 
aktiviteter i organisationen.  
 
 
4.9 Kommunikation 
 
Anna, Bengt och Carl 
 
Desto mer företaget har vuxit desto mindre tid menar mellancheferna att företagsledningen 
har till att ägna sig åt alla typer av beslut. Formalisering av kommunikationen måste därför 
ske då företaget blir större. Förändring av kommunikationen i företaget och kring 
tillväxtplanen har skett de senaste åren. I den nuvarande tillväxtplanen sker färre informella 
beslut som är av strategisk karaktär och det kommuniceras på ett annat sätt. Dock menar 
Bengt att informella diskussioner fortfarande sker med företagsledningen kring den nuvarande 
tillväxtplanen och att det inte är några problem. Det är högt till tak och alla har samma 
inställning och vilja att det ska gå bra. Det är ett lösningsorienterat företag, där saker som 
kommer upp fixas om det behöver lösas. Detta bekräftas av Anna som också förklarar att 
regelbundna diskussioner kring nuvarande tillväxtplan sker med företagsledningen, vilket 
medför att det som ska implementeras inte kommer som någon överraskning. Anna tycker att 
den nuvarande kommunikationen mellan ledningen och henne är effektiv och att det är 
mycket samarbete mellan ledning, avdelningar och enskilda personer.  
 
På uppföljnings- och organisationsdelen finns idag en grupp där alla mellanchefer och 
företagsledningen ingår, här delar alla med sig av information kring nuvarande tillväxtplan 
om vad som händer på respektive avdelning. Ett isolerat informationsforum finns mellan 
några mellanchefer och VD från företagsledningen.  I detta informationsforum berörs 
specifika frågor och mellancheferna har en viss beslutskraft här.  Även ett intranät finns där 
information kommer ut till alla, vilket fungerar jättebra enligt Carl.  
 
Bengt anser att kommunikationen kring nuvarande tillväxtplanen och allmänt mellan 
avdelningarna behöver förändras. Han menar att det inte finns någon som äger ansvaret för att 
flödet ska fungera mellan avdelningarna, varje mellanchef har ansvar för sin del av processen 
vilket gör att optimering av möjligheter lätt sker på avdelningarna.  Det arbetas på ett projekt 
om tvärorganisatoriska processer där varje avdelnings input till processen klargörs och där 
samordning ska göras för att flödet ska bli maximalt. Bengt anser inte att det är 
företagsledningens ansvar till att flödet inte fungerar då det ligger på operationell nivå. Det 
finns ett glapp i förståelsen för vad en output har för effekt på andra delar av organisationen, 
optimering måste kunna ske för att en annan avdelning ska få mer nytta. Han menar att det 
inte är så konstigt att situationen är som den är då det inte har behövts förut inom 
organisationen, för några år sedan togs denna typ av kommunikation i korridorerna.  
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Carl tycker att kommunikationen med företagsledningen under nuvarande implementering är 
svår att uttala sig om då planen för detta inte är presenterad ännu. Han vet inte hur mycket, 
vilken uppföljning eller vilken hjälp företagsledningen kommer att ge vid implementeringen. 
Från tidigare tillväxtplan menar han att mellancheferna gjorde mycket själva, det var främst 
mejlkontakt som skedde, få personliga möten.  
 
Diana 
 
Företagsledningen kommunicerar de övergripande målen i tillväxtplanen och mellancheferna 
får sedan säga vad de kan göra för att uppnå målen. Diskussion sker för att se om målen är 
mätbara och rimliga. Tidigare, när Innovationsföretaget var mindre i storlek, skedde 
kommunikation vid fikabordet där alla kände varandra. Beslut togs där och inställningen var 
”det här gör vi” och så gjorde alla det. Idag finns olika ledningsgrupper på olika nivåer i 
bolaget. Det finns 150-200 anställda och det krävs mycket mer kommunikationskunskap inom 
bolaget än innan. Idag finns en formell rapportväg. Tre personer sitter i företagsledningen, de 
har direktrapporterande personer under sig (mellanchefer) och sedan finns ytterligare en nivå. 
Som medlem av företagsledningen vill Diana gärna prata med alla nivåer men det kan vara 
svårt då det är lätt att undergräva mellanchefernas och medarbetarnas handlingskraft. Det är 
en svår balansgång.  
 
Informationen kring nuvarande tillväxtplan måste spridas på ett bättre sätt. Av denna 
anledning har en informationsgrupp startats där alla mellanchefer träffas en gång i månaden 
och delger information kring tillväxtplanen med varandra. Syftet är inte att ta strategiska 
beslut, utan att dela information, vilket fungerar effektivt. En bra balans på att kommunicera 
internt finns idag och information om hur det går ges på månadsmöten. Det är en utmaning att 
få information att gå igenom alla nivåer inom organisationen. Diana vill att alla ska förstå 
allmän information som hon sprider och information kring tillväxtplanen, men hon menar att 
det inte är det viktigaste, utan att ett budskap om trygghet går ut. Alla kan inte förstå allting så 
det är viktigt att medarbetare har förtroende för mellanchefer och företagsledningen, att de vet 
vad de håller på med och hur allt hänger ihop i tillväxtplanen.  
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet utifrån den teoretiska 
referensramen. Varje ämne analyseras var för sig likt strukturen i empirikapitlet, skillnaden 
är att mellancheferna och företagsledningen analyseras i förhållande till varandra för att få 
en bättre helhet.  
 
 
5.1 Tillväxt 
 
Under intervjuerna presenterade vi Churchill och Lewis (1987, ref i Carter & Jones-Evans, 
2000) modell på ett företags livscykel. Alla tre mellancheferna ansåg att Innovationsföretaget 
stämde överens med modellens tre första steg, vilka leder fram till tillväxtfasen. Alla tre 
mellanchefer anser att Innovationsföretaget befinner sig i slutet på tillväxtfasen. Bengt menar 
att finessen med ett tillväxtföretag är att mognadsfasen aldrig dyker upp. Dock visar det sig 
vid intervju med Diana att hon placerar Innovationsföretaget i mognadsfasen. Diana menar att 
de måste dra nytta av den organisation som finns inom företaget, exempelvis i form av 
system, kvalitet, struktur och kapital. Genom att använda dessa redan klara funktioner av 
företaget underlättar detta kommande satsningar på nya marknader. Detta bekräftar vad Carter 
och Evans (2000) beskriver, att företag i mognadsfasen börjar söka efter alternativa 
marknader att verka i. 
 
 
5.2 Mål och vision 
 
Innovationsföretaget har som vision att vara ledande inom sitt område vilket framkommer 
under våra intervjuer med Diana och samtliga tre mellanchefer, där alla fyra har en likvärdig 
syn på vad som är Innovationsföretagets mål i nuvarande tillväxtplan. Detta står i enighet med 
Khadems (2008) och Roos et al. (2004) teorier, vilka menar att det krävs en klar och 
långsiktig vision samt ett övergripande mål om vart ett företag är på väg. Respondenterna 
menar att företaget har ändrat de mätbara målsättningarna i tillväxtplanerna i takt med att 
omgivningen har förändrats i och med den finansiella krisen. Bengt talar om att målen som 
tidigare fanns i planen inte går att ha förtroende för då de var utformade före den finansiella 
krisen och att förutsättningarna är helt annorlunda idag. Detta resonemang styrks av Roos et 
al. (2004) som menar att företaget måste vara beredd på att ändra sina målsättningar vid 
förändringar i företagets omgivning.  
 
De tre mellancheferna berättar att varje avdelning har delmål i tillväxtplanen vars uppgift är 
att stödja huvudmålen. Dessa specifika mål i tillväxtplanen, förklarar Locke och Lathman 
(2002) leder till framgång genom människors fokus. Mellancheferna nämner att de har känt 
en osäkerhet kring målen i tidigare tillväxtplan. Företagsledningen har ständigt strävat efter att 
nå högre tillväxt, dock har de inte varit tillräckligt tydliga i tillväxtmålen. Denna fokus på 
ständig tillväxt har bidragit till att andra delar inom organisationen har åsidosatts vilket 
bekräftar Ordóñez et al. (2009) som menar att det finns risker med att fokusera på mål då 
andra aspekter förbises. I nuvarande tillväxtplan menar mellancheferna att målen känns 
tydligare.  
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5.3 Strategi 
 
Diana förklarar att företagets strategier grundar sig på de mål som först arbetas fram i 
tillväxtplanen. När dessa är fastställda informeras mellancheferna varvid de klargör vilka 
resurser de kräver för att få ett lyckat resultat. Samordning sker sedan med de andra 
avdelningarna för att undersöka vilka behov som finns. Detta styrker Johnson el al. (2006) 
och Hinse (2006) som menar att målsättningar ligger till grund för strategierna och att 
planeringen är bryggan mellan visionen och handling, samt att det är viktigt att planeringen 
sker efter den specifika organisationen.  
 
Diana menar att mellancheferna på Innovationsföretaget har stora friheter i att utforma 
strategin i tillväxtplanen för sin respektive avdelning vilket även de tre mellancheferna 
förklarar att de har. Bengt liknar strategin till tillväxtplanen vid ett levande dokument där det 
inte går att vara för bunden då strategin kan behöva ändras. Dock påpekar han att det måste 
finnas en viss noggrannhet i arbetet för att hitta rätt balans. Även Carl förklarar att 
Innovationsföretaget måste vara beredda på att göra förändringar då de lever i en föränderlig 
värld och de tidigare målen i tillväxtplanen kan omprioriteras till förmån av nya mål vilka ska 
realiseras. Detta är något Hinse (2006) och Mintzberg och Waters (1985) påpekar. Hinse 
(2006) menar att det inte bara gäller att fokusera på ett bra strategival, utan flera flexibla val 
måste finnas då framtiden ofta är osäker. Mintzberg och Waters (1985) menar att detta är 
extra viktigt i en ostabil och föränderlig miljö. Många organisationer följer inte sin strategi 
fullt ut vilket inte beror på ett ledarskap utan kontroll, utan framväxande strategier 
uppkommer och anpassas efter förändringar i omgivningen. Även Roos et al. (2004) menar att 
nya strategier kan växa fram och andra strategier kan förbli orealiserade.  
 
 
5.4 Implementering 
 
Mellancheferna ger raka svar om att det är företagsledningen som formulerar tillväxtplanen 
och att mellancheferna formulerar strategier till tillväxtplanen som de sedan implementerar. 
Företagsledningen beskriver att varje mellanchef är ansvarig för implementeringen av 
tillväxtplanen på sin avdelning och att de hoppas att mycket tid läggs på implementeringen då 
det är en av de viktigaste frågorna för en mellanchef. Detta styrker teorier om att mellanchefer 
implementerar strategier men dementerar samtidigt teorier som menar att mellanchefer 
implementerar redan beslutade strategier då det är mellancheferna på Innovationsföretaget 
som formulerar strategier (Floyd & Wooleridge, 1992; Franzén, 2004; Herzig & Jimmiesson, 
2006; Holden & Roberts, 2004; Roos et al., 2004). Ett informationsforum för mellancheferna 
har startats där presentation av målen i den nuvarande tillväxtplanen görs av 
företagsledningen, och där mellancheferna får ta del av varandras avdelningar och diskutera 
kring hur arbetet och implementeringsprocessen ska fortgå. De är alla positiva till dessa 
möten och styrker Herzig och Jimmiesson (2006) som diskuterar kring att denna typ av 
interaktion mellan mellanchefer är viktig då förståelse för förändring blir större.  
 
Mellancheferna i Innovationsföretaget är med i formuleringen av strategierna och de säger sig 
förstå vad som ska implementeras i den nuvarande tillväxtplanen, vilket styrker Herzig och 
Jimmiessons (2006) studie som visar att mellanchefer minskar osäkerheten i vad som ska 
implementeras om de medverkar i formuleringen. Det framgår ändock under intervjuerna att 
några av mellancheferna känner en osäkerhet kring varför vissa saker görs, trots att de är med 
strategiformuleringen.  
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Diana berättar att Innovationsföretaget är mitt inne i implementering av den nuvarande 
tillväxtplanen och att mycket tid har lagts på att få ett innehåll i planen som är relevant för 
kunder, leverantörer och anställda och inte bara för ägarnas intresse, som den tidigare 
tillväxtplanen hade en tendens av att vara. Carl styrker detta då han tycker att arbetet med den 
nuvarande tillväxtplanen känns genomarbetat och att tid har lagts på granskning och på att 
hitta rätt fokus. Allios (2005) teori bekräftar att det är viktigt att en enkel plan formuleras och 
att tid läggs på innehållet så att fokus på rätt saker kan läggas på rätt tid. Carl menar dock att 
de inte ligger i fas tidsmässigt, vilket han ursäktar med att de är i början av någonting nytt. 
Bengt klargör att det egentligen bara är att sätta igång med implementeringen av den 
nuvarande tillväxtplanen då strategierna är tydliga och det finns ramar för hur den ska gå till, 
men att företagets tillväxt bidrar till att andra saker prioriteras vilket leder till att tiden inte 
räcker till. Fallet i Innovationsföretaget tycks inte stämma överens med Allios (2005) teori om 
att implementeringen av strategin beror på hur bra formulerad strategin är, däremot tillämpas 
Allios (2005) teori om att i fall innehållet inte prioriteras och förbättras så leder det till att 
fokus inte kan läggas på rätt saker i rätt tid.  
 
Carl anser att implementering av tillväxtplanen ska ske av någon som har bra koll på 
verksamheten och av någon som är ansvarig och delaktig i implementeringen. Han tycker att 
personen som ska implementera strategin ska vara aktiv i implementeringen och även i det 
dagliga arbetet i organisationen. Detta bestrider teorier enligt Allio (2005) och Roos et al. 
(2004) som menar att en organisation som har en nyckelperson som enbart arbetar med 
implementering leder till en bättre implementering då denna inte har massa andra uppgifter att 
arbeta med.  
 
 
5.5 Uppföljning 
 
Mellancheferna och företagsledningen menar att det är viktigt med uppföljning av 
tillväxtplanen för att reflektera över hur det har gått, både ur negativ och ur positiv aspekt, 
vilket bekräftar Hinse (2006) och Horton (1999) som menar att alla resultat, positiva och 
negativa, kontinuerligt måste utvärderas för att organisationen ska lära sig hur nästa mål nås 
på bästa sätt. Mellancheferna är alla överens om att Innovationsföretaget var dåliga på 
uppföljning av den föregående tillväxtplanen och att detta berodde på att fokus låg på en 
strävan om tillväxt och att tid lades på annat då det skedde mycket förändringar i företaget, 
vilket Bengt menar kan ha hämmat tillväxten. Då Innovationsföretaget saknar uppföljning till 
strategier skapas inte underlag för hur de ska gå tillväga andra gånger. De ständiga 
förändringarna i Innovationsföretaget tyder på osäkra förhållanden där uppföljning enligt 
Roos et al. (2004) behövs för att kunna få bra beslutsunderlag. Enligt mellancheferna dras 
många projekt och strategier igång kring tillväxtplanen som inte uppnås då de inte färdigställs 
och följs upp. En fördel för Innovationsföretaget med att följa upp strategierna hade enligt 
Kahdems (2008) teori varit att nya lyckade strategier hade skapats genom uppföljningen.  
 
Diana menar att uppföljning av den tidigare tillväxtplanen inte gjordes då den aldrig blev 
färdig. Detta berodde på att företagsledningen började fundera på den nuvarande 
tillväxtplanen innan den förra var i land. Bengt menar att detta ledde till att höga krav ställdes 
på mellancheferna som skulle rapportera till en företagsledning som inte gjorde uppföljning, 
utan lade tid på saker som andra kunde ha gjort. Han menar att företagsledningen borde ha 
lagt tid på uppföljning av den tidigare tillväxtplanen, vilket också Roos et al. (2004) menar är 
av vikt då företagsledningen kan påverka verksamheten och upptäcka situationer som uppstår 
och på så sätt kunna ta nya beslut. Det framkom under intervjuerna från ett par mellanchefer 
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att det fanns osäkerhet på hur det de gjorde i tidigare tillväxtplanen påverkade helheten. Det 
var först när resultaten presenterades som de förstod hur allt hänger samman och att rätt saker 
har gjorts. Hortons (1999) teori styrks om att en klar kommunikation ingår i uppföljning, 
vilket inte verkar ha funnits i Innovationsföretaget då mellanchefer förklarar att de har känt en 
osäkerhet i vad de har gjort, vilket kan bero på dålig kommunikation från företagsledningen.  
 
Bengt menar att det är viktigt att ha klara och tydliga mål och att fira mål som uppnås i 
tillväxtplanen, vilket Innovationsföretaget var mycket dåliga på under den tidigare 
tillväxtplanen. Företagsledningen ville hela tiden uppnå nya mål i tillväxtplanen innan nya var 
avklarade, vilket enligt Bengt var jobbigt och skapade besvikelse inom organisationen. Detta 
bekräftar Hortons (1999) teori om att arbete kan undergrävas om det inte uppföljs. Diana 
medger att detta inte var bra och att de i framtiden måste stanna upp när ett mål i 
tillväxtplanen är avklarat för att sedan kunna gå vidare. Diana påpekar att i och med den 
nuvarande tillväxtplanen så ska det ses till att nya mål inte ges innan de tidigare är uppfyllda 
och firade. Amabiles (1998) teori styrks då denna förklarar vikten av att nå ett mål innan nästa 
mål påbörjas.  
 
 
5.6 Styrning 
 
Företagsledningen ger mellancheferna mål i tillväxtplanen att gå efter, detta förklarar 
Bruzelius och Skärvad (2002) och Löfmark, Vaghult och Johansson (2008) som målstyrning 
då det ges en klar bild av vad som är önskvärt att uppnå. Mellancheferna får besluta mycket 
om tillvägagångssättet för att uppnå målen, vilket är uppskattat bland dem. Carl menar att det 
skulle bli krystat om ledningen skulle gå in och styra hur målen i avdelningarna skulle 
uppnås. Teorier av Ambalie (1998), Bergengren (2003) och Samuelsson (2004) styrks då 
dessa förklarar att målstyrning inte ger en klar bild av hur mål ska uppnås, medarbetare ges 
själva frihet i hur de ska uppnås, detta för att skapa kreativitet. 
 
Företagsledningen berättar att de ger mellancheferna direktiv, och en mall på tillväxtplanen 
som de måste fylla i med mätbara delmål som leder till att de övergripande målen nås. Diana 
är tydlig med att säga att mellanchefen får göra som den vill, inom ett visst format. Denna 
ömtåliga balansgång mellan för mycket och för lite styrning är något både Ahrens (2005) och 
Kanthi Herath (2007) menar är betydande för ett företags framgång, då de båda motpolerna 
kan leda till negativa konsekvenser. För mycket styrning kan leda till ökad press och minskad 
flexibilitet. För lite styrning kan leda till en svag samverkan inom hierarkin (Kanthi Herath, 
2007).  
 
Under intervjuerna framkom det att företagsledningen tidvis har förmåga att gå in för mycket 
i den dagliga verksamheten kring den nuvarande tillväxtplanen, vilket får effekten att de andra 
ledarna backar undan. Diana förklarar att det är en utmaning att ge plats för andra personer 
när hon har mycket att göra. Detta är dock viktigt för utvecklingen då nya idéer kan dyka upp. 
Detta styrker Kanthi Heraths (2007) teori att för mycket styrning kan ge negativa 
konsekvenser exempelvis genom en hämmad innovation inom företaget, i detta fall i form av 
ett bortfall av nya idéer. Företagsledningens beteende att gå in och styra i situationer där de 
inte borde styra kan härledas till Ahrens (2005) teori om ett socialt stängsel där ledares 
handlingar skapar ett ramverk för vad som får göras. Detta kan leda till negativa konsekvenser 
i form av att mellancheferna själva går in och agerar inom hela företaget då företagsledarna 
gör detta. Carl menar att Innovationsföretaget har en del att jobba med när det kommer till 
styrning kring tillväxtplanen då det lätt kan blir rörigt när alla vill vara med och bestämma. 
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Bruzelius och Skärvad (2000), och Löfmarck Vaghult och Johansson (2003) menar att det är 
upp till ledaren att rikta uppmärksamheten mot målen och se till att alla vet vad som ska 
uppnås. Carl förklarar att Innovationsföretaget har en förmåga att handla oförberett när 
spännande saker händer, vilket har sin charm enligt honom. Ur intervjuerna framgår att mål 
då kan ändras och omprioriteras vilket leder till att de inte alltid uppnås. Detta bekräftar 
Amabile (1998) och Löfmarck, Vaghult och Johansson (2003) som menar att företag ändrar 
mål vilket leder till att de inte uppnås. Innovationsföretaget har en långsiktig vision om att 
vara världsledande inom sitt område. Någon riktig ledstjärna, enligt Ahrens (2005) definition, 
där Innovationsföretaget visar medarbetare vad de vill ge sina kunder finns inte. En ledstjärna 
inom Innovationsföretaget skulle kunna vara en hjälp för mellancheferna i dem situationer då 
de känner en osäkerhet och inte vet hur det de gör påverkar helheten. Ledstjärnan skulle 
kunna styra dem och visa dem hur de ska agera. 
  
Innovationsföretaget bryter ner målen i den nuvarande tillväxtplanen på avdelningsnivå och 
har idag mer fokus på målen än tidigare. Då omvärlden runt Innovationsföretaget har ändrats, 
har även målen ändrats för att möta förändringen. Detta är överensstämligt med vad Ahrens 
(2005) förklarar med ettmålskompassen, där företag ska ha kortsiktiga mål och att mål måste 
kunna ändras för att passa den nya vardagen runt företaget. Bengt berättar att han arbetar 
koncentrerat med mål, och ser till att det finns nya målsättningar för hans avdelning i 
tillväxtplanen varje år. Mellancheferna menar att medarbetare känner sig mer delaktiga och 
motiverade när målen bryts ner på detta sätt, vilket styrker Metzenbaum (2008) teori om att 
välformulerade mål motiverar.  Dock menar Bengt att det kan uppstå problem när målen inte 
är av kvantitativ form, vilket bekräftas av Bergengren (2003) som menar att mål ska vara av 
kvalitativ natur och därmed vara mätbara.  
 
 
5.7 Beslut 
 
Inom Innovationsföretaget sker de formella besluten, såsom framtagningen av tillväxtplan, på 
färdigbestämda nivåer i företaget. Företagsledningen tar beslut kring tillväxtplanens innehåll 
och mellancheferna under dessa tar beslut om strategier för att uppnå planens innehåll. 
Mellancheferna diskuterar med högre nivåer och med sina medarbetare kring besluten. Enligt 
teorier är dessa skillnader vanligt kring vem som beslutar vad (Hatch, 2002). Teorier menar 
att företagsledningen koncentrerar sig på strategiska beslut (Bainbridge, 2002; Hatch, 2002; 
Samuelsson, 2004), vilket är fallet i Innovationsföretaget. Däremot implementerar 
mellancheferna strategier som de själva beslutar, vilket bestrider teorier om att mellanchefer 
implementerar redan beslutade strategier (Franzén, 2004; Holden & Roberts, 2004; Herzig & 
Jimmiesson, 2006; Floyd & Wooleridge, 1992). Mellancheferna i Innovationsföretaget har 
chefer både under och över sig vilket bekräftar Franzén (2004) och Holden & Roberts (2004) 
teori om mellanchefers position. Anna förklarar att besluts- och informationsprocessen sker 
mellan ett forum bestående av olika ledningsgrupper från olika avdelningar. Ett försök till 
samordning av avdelningarna och klargörelse kring varandras beslut görs. Detta stöder Herzig 
och Jimmiesson (2006) som menar att interaktion mellan mellanchefer är av vikt så att 
förståelse för förändring fås.  
 
Företagsledningen i Innovationsföretaget involverar sig kring tillväxtplanen gällande beslut i 
den dagliga verksamheten fast i funktioner där de inte alltid borde ta beslut. Roos et al. (2004) 
teori menar att tid kan vara en faktor bakom detta då tidspress orsakar att ledare på olika 
nivåer tenderar att nöja sig med beslut vilka är godtagbara endast för dem. Diana är dock 
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medveten om problematiken, och förklarar vikten av att låta mellancheferna inom 
organisationen komma med egna lösningar till problem.  
 
Snabba förändringar i tillväxtplanen är något som ofta sker i Innovationsföretaget, 
mellancheferna är vana vid att ta snabba beslut vilket Yukl (2005) belyser är vanligt då 
beslutsfattare sällan tar beslut vid enstaka tillfällen utan ofta. Det framkommer ur intervjuerna 
att företagsledningen troligtvis inte alltid ser hur allt hänger ihop då de tar beslut som sitter i 
ryggmärgen. Enligt Cross, Thomas & Light (2009) kan beslut som tas på rutin bli kostsamt då 
besluten egentligen är ointressanta. I Innovationsföretaget fall kan besluten bli kostsamma då 
fokus ligger för mycket på tillväxten att andra beslut glöms bort. Detta kan möjligtvis leda till 
att beslut som inte rör tillväxt inte fås tillräcklig uppmärksamhet då Bainbridge (2002) menar 
att beslutsfattare bara kan ta in en viss mängd information innan kapaciteten är full och ett 
beslut måste tas. 
 
Diana uttrycker att det uppstår friktioner mellan avdelningar då det är otydligt vem som tar 
beslut om vad. Enligt Tyrstrup (2002) lägger företagsledare mycket tid på att skapa förståelse 
för de beslut som tas, denna friktion skulle troligtvis inte uppstå i Innovationsföretaget om 
företagsledningen lade mer tid på att skapa förståelse kring besluten och vem som ska ta 
beslut. Företagsledningen gör oss även uppmärksamma på ett problem då mellancheferna 
menar att de får för lite information för att kunna ta bra beslut rörande tillväxtplanen, vilket 
motsäger Paul et al. (2005) vilka menar att mängden information inte påverkar en grupps 
beslutskvalitet.  
 
Enligt mellancheferna kan beslut ibland tas av företagsledningen då någon annan egentligen 
borde ta besluten. Detta bidrar till otydlighet som leder till frustration inom organisationen. 
Diana betonar att deras erfarenhet gör att de lätt fastnar i gamla hjulspår och inte ger plats till 
andra inom organisationen. Floyd och Wooldridge (1991) och Herzig och Jimmiesson (2006) 
menar att mellanchefen borde engageras mer då de sitter på användbar information, vilket 
skulle kunna utnyttjas inom Innovationsföretaget. Ur intervjuerna har det framgått att 
mellancheferna har känt en osäkerhet kring hur det de gör ska bidra till helheten men att det i 
slutändan har visat sig. Herzig och Jimmiessons (2006) studie visar att osäkerhet hos 
mellanchefer förekommer och att denna inte skulle uppstå om mellanchefer deltar mer i 
beslutsprocessen.  
 
 
5.8 Kommunikation 
 
Bengt har märkt en stor skillnad i hur kommunikationen på företaget och kring tillväxtplanen 
har utvecklats genom åren. I början skedde strategiska beslut av grundarna på ett informellt 
sätt, men allt eftersom företaget har vuxit har en formalisering av kommunikationen skett 
kring tillväxtplanen. Företagsledningen bekräftar detta och menar att kommunikationen förr 
var mer öppen och det togs viktiga beslut vid fikabordet, ”det här gör vi” och så gjordes det, 
vilket styrker Roos et al. (2004) resonemang om att diskussioner och information i små 
företag flyter och därför inte behöver samma formalitet av kommunikation som stora företag 
kräver. Det finns dock ett uns av denna öppenhet kvar, en balans mellan snabba beslut och en 
platt organisation, vilket både mellancheferna och företagsledningen menar är viktigt. Det är 
högt till tak och alla har samma inställning och vilja att det ska gå bra. Det är ett 
lösningsorienterat företag, där saker som kommer upp fixas om det behöver lösas. Detta 
resonemang styrker Sonnenbergs (1991) teori om att kommunikation måste flyta diagonalt 
och korsvist. Informella diskussioner kring den nuvarande tillväxtplanen sker med 
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företagsledningen, varför det som ska implementeras inte kommer som någon chock. 
Simonssons (2002) teori om att personlig kommunikation är viktig kan här tillämpas. 
Mellancheferna har tidigare uttryckt att de har känt en osäkerhet kring det de gör och att 
företagsledningen ständigt fokuserat på att uppnå tillväxt, möjligtvis har kommunikationen 
likt Simonssons (2002) teori konfronterats av företagsledningens behov att av att nå dessa mål 
då de har varit alltför upptagna av målen i sig att kommunikationen har drabbats.  
 
Mellancheferna anser att kommunikation kring tillväxtplanen mellan avdelningarna 
fortfarande måste förbättras. Ingen verkar äga ansvaret för att flödet mellan avdelningarna ska 
fungera. Förståelse för hur andra avdelningar påverkar helheten i tillväxtplanen är dålig. 
Anledningen till detta menar Bengt är att det tidigare inte har behövts då Innovationsföretaget 
inte har varit så stort och det har varit tillräckligt att kommunicera genom informellt prat. 
Tufvessons (2008) teori bekräftas då brist på information och ökad mängd av information 
leder till att intern kommunikation inte fungerar. En medvetenhet om bristen på 
kommunikation kring tillväxtplanen finns och en informationsgrupp har därför startats för 
mellanchefer och företagsledningen där information delges om vad som händer på respektive 
avdelning. Bengt anser att det inte är företagsledningens ansvar till att flödet inte fungerar, 
men då teorier (Kalla, 2005; Simonsson, 2002; Tufvesson, 2008) pekar på att kommunikation 
är det viktigaste redskap inom ledarskap är detta någonting företagsledningen borde ansvara 
över.  
 
Mellancheferna och företagsledningen tycker att informationsgruppen har lett till positiva 
resultat i kommunikation och förståelse, vilket bekräftar Kalla (2005) och Roos et al. (2004) 
som menar att nyckeln till framgång är intern effektiv kommunikation som bidrar till att 
information klargörs, missförstånd löses och samordning sker.  
 
Bengt redogör att företagsledningen idag presenterar innehållet i tillväxtplanen under ett 
möte, och att ett kompendium därefter delas ut som mellancheferna jobbar utefter på 
respektive avdelning. Företagsledningen menar att mellancheferna får säga vad deras 
avdelning kan göra för att uppnå de övergripande målen i tillväxtplanen som presenteras och 
att en diskussion sker för att se om målen är mätbara. Några mellanchefer och 
företagsledningen har även ett isolerat forum där beslut tas om strategiska frågor. Detta 
bekräftar Roos et al. (2004) som menar att forum för kommunikation behövs i företag där 
förändringar sker och ändringar i målsättningar görs.  Även Simonssons (2002) diskussioner 
om vikten av personliga möten kan här appliceras.  
 
Information från företagsledningen kring tillväxtplanen måste spridas till hela organisationen 
på ett bra sätt vilket Diana tycker är en utmaning. Diana menar att hon gärna vill att alla ska 
förstå informationen som sprids, men att det viktigaste är att ett budskap om trygghet når 
fram, att företagsledningen vet vad de håller på med och hur allt hänger ihop. Simonsson 
(2002) och Tufvessons (2008) teorier är tillämpbara då de anser att utmaningen för ledare 
ligger i att tolka information och att skapa en tydlig kommunikation kring informationen som 
ska stämma överens med målen.  
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6 Slutsatser  
 
I det avslutande kapitlet beskrivs vilka slutsatser som kan dras från analysen och egna 
reflektioner ges. Kapitlet avslutas med teoretiska och praktiska implikationer av studien. 
 
 
6.1 Slutsats 
 
Studien syftar till att bidra med teoretisk förståelse kring hur implementeringsprocessen av en 
tillväxtplan i Innovationsföretaget går till och hur dess tillväxt har påverkat processen. För att 
uppfylla studiens syfte har Innovationsföretagets föregående implementeringsprocess 
studerats då denna påverkar den nuvarande processen och ger förståelse kring denna. Teorier 
är valda för Innovationsföretagets situation och undersökningsmodellen vi använder är därför 
inte generell utan ett ramverk för att förstå ett verkligt sammanhang.  
 
Problemformuleringen i studien lyder ”Hur har ett tillväxtföretags tillväxt påverkat 
implementeringsprocessen av en tillväxtplan?” 
  
Mycket förändringar har skett inom Innovationsföretaget de senaste åren och fokus har 
ständigt legat på att växa. Genom att studera Churchill och Lewis (1987, ref i Carter & Jones-
Evans, 2000) livscykelkurva går det att följa Innovationsföretagets utveckling, från ett företag 
med få anställda där kommunikation och beslut skedde informellt, till ett tillväxtföretag med 
150 till 200 anställda, där utveckling av en allt mer formell organisation börjat ske.  
 
Mellancheferna anser att Innovationsföretaget befinner sig i slutet på tillväxtfasen på 
livscykelkurvan. I denna fas avsäger sig ägaren vissa ansvarsområden och delegerar ut ansvar, 
roller specialiseras samtidigt som de ursprungliga ledarna fortfarande är ledare. 
Företagsledningen i sin tur menar att Innovationsföretaget befinner sig i mognadsfasen vilken 
kännetecknas av byråkrati och bestämda beslutsled. Företagsledningen anser att det behöver 
ske mer formell styrning och kommunikation inom Innovationsföretaget och att den struktur 
som finns inne i Innovationsföretaget ska användas för att skapa tillväxt. Trots detta sker 
fortfarande informell styrning och kommunikation inom Innovationsföretaget och 
företagsledningen lägger sig i saker på avdelningar som de är vana vid att ta beslut inom men 
som inte längre ligger under deras ansvar. Under intervjuerna framkommer det att det på 
grund av detta ibland råder osäkerhet kring beslutsfattande, då många i företaget är vana vid 
att kunna agera över hela företaget och därför gärna gör det trots att de inte har befogenheter 
att göra detta. Under den föregående tillväxtplanen formulerade företagsledningen nya mål 
innan de tidigare uppsatta målen var nådda, vilket det fortfarande finns en tendens av i den 
nuvarande tillväxtplanen då ständig strävan efter möjligheter att nå nya mål och högre tillväxt 
finns. Till följd av ändrade mål i den föregående tillväxtplanen förändrades strategier vilket 
har bidragit till att mellancheferna har känt en osäkerhet i hur det som görs påverkar helheten. 
Det framkommer ur intervjuerna att det är svårt att uttala sig om implementeringen i den 
nuvarande processen då denna inte har satts igång ännu, på grund av att det händer mycket i 
företaget till följd av tillväxten och att tid läggs på annat. Men det som försvårade 
implementeringen under föregående process och som fortfarande är problematiskt inför 
nuvarande implementering är beroendet av andra avdelningar då kommunikationen brister 
mellan avdelningarna. Företagsledningen medger att klagomål idag finns rörande att för lite 
information ges för att kunna ta bra beslut i samband med tillväxtplanen. Uppföljning 
prioriterades inte i den föregående implementeringsprocessen till följd av att nya mål 
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formulerades innan de föregående var uppnådda, då jakten på tillväxt bidrog till att tid lades 
på annat. Exempelvis slutfördes inte den föregående tillväxtplanen då funderingar på den 
nuvarande tillväxtplanen sattes i verket redan innan denna föregående var slutförd. Fokus låg 
på att växa, och företagsledningen stannade inte upp för att fira delmål. Detta har fått 
konsekvenser då misstag som gjorts och inte uppmärksammas fortsätter att ske i nuvarande 
implementeringsprocess.  
 
Den informella filosofi som här beskrivs kan härledas till överlevnads-/utvecklingsfasen, den 
fas som både mellanchefer och företagsledning menar att Innovationsföretaget inte befinner 
sig inom. I denna fas sker beslutsprocesser och kommunikation informellt inom företaget och 
medarbetare kan agera fritt. De kommunikationsproblem som idag finns inom 
Innovationsföretaget har dock uppmärksammats och informationsforum har skapats för att 
förbättra kommunikationen mellan och inom ledningsnivåerna då Innovationsföretaget växer 
och kommunikation inte längre kan ske informellt.  
 
Den nuvarande implementeringsprocessen kan påverkas av den olika syn som mellanchefer 
och företagsledning har på vart företaget befinner sig på livscykelkurvan. Då det har visat sig 
att mellancheferna och företagsledningen placerar företaget i olika faser på kurvan kan en risk 
finnas att de också ser olika på hur uppsatta mål och strategier nås och genomförs. 
Företagsledningen sätter huvudmålen i tillväxtplanen efter var företaget befinner sig, vilket 
kan leda till att mellancheferna som anser att de inte befinner sig i samma fas anser att 
företaget inte har kapacitet att nå dessa uppsatta mål. Om ett mål är formulerat för ett företag i 
mognadsfasen krävs troligtvis en viss strategi jämfört med ett företag som befinner sig i 
tillväxtfasen. De strategier som mellancheferna formulerar anpassas efter företagets kapacitet 
och organisation varför dessa kanske inte stämmer överrens med företagsledningens bild av 
hur målen nås på bästa sätt. Implementeringen som sker av mellancheferna kan försvåras då 
olika syn finns på vart företaget befinner sig och vilka mål som faktiskt ska implementeras 
och vilka strategier som ska genomföras. När olika syner finns på i vilken fas 
Innovationsföretaget befinner sig torde även uppföljning som sker av mål och strategier 
påverkas av detta. Uppföljning ger svar på om mål uppnås och om strategier som används 
fungerat. Om olika syn finns på vart företaget befinner sig och på vad som förväntas uppnås 
mäts troligtvis framgång efter detta. Mellancheferna anser kanske att målen som har uppnåtts 
är tillräckliga och att strategierna för att nå dessa har varit bra, medan företagsledningen anser 
att högre mål kunde ha nåtts med andra strategier.  
 
Det har skett en formalisering inom Innovationsföretaget då företaget har vuxit, däremot har 
formaliseringen inte skett i samma takt som företagets tillväxt. Beslut, styrning och 
kommunikation har tidvis skett på ett informellt sätt i företaget även då det har vuxit organiskt 
och kräver formalitet vilket har påverkat implementeringsprocessen av en tillväxtplan. Mål 
och strategier har förändrats innan dessa uppnåtts, implementeringen har kantats av en 
osäkerhet då det som ska implementeras inte har varit tydligt, avsaknad av uppföljning har 
bidragit till att misstag som skett sker igen. En formalisering inom företaget skulle troligtvis 
leda till en klargörelse i vart företaget befinner sig och bidra till en gemensam och tydlig bild 
kring vilka mål och strategier som finns inom Innovationsföretaget. Om ledarna såg 
Innovationsföretaget i samma fas skulle förmodligen implementeringsprocessen av en 
tillväxtplan bli bättre och samma syn på vilken tillväxt som ska uppnås skulle infinna sig.  
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6.2 Reflektion 
 
Det har varit intressant att få inblick i ett enligt oss framgångsrikt företag, som trots sina goda 
resultat inte fungerar fulländat internt. Vi har fått intryck av ett företag med ett öppet klimat 
där vissa svagheter har påträffats, som ännu inte har lösts. Viss information har varit extra 
intressant att ta del av, såsom den ständiga strävan efter tillväxt som har gjort att viktiga delar 
inte har prioriterats inom organisationen och att två ledningsnivåer som jobbar nära varandra 
har olika syn på vart företaget befinner sig.  
 
 
6.3 Teoretiska implikationer 
 
Vi anser att valet av ansats har gett oss material för att få insikt i ämnet och för att kunna 
besvara problemformuleringen. Vi tror att materialet kan leda till annan tolkning än det vi 
kommit fram till, men vi tror att slutsatserna hade varit lika om liknande teorier hade använts.   
Vi har gjort en genomgång av olika modeller och teorier som vi tycker är representativa för 
studiens syfte. Vi är medvetna om att andra val av teorier hade gett studien ett annat utfall, 
men vi tror att våra val har varit rätt för denna studie av Innovationsföretaget då vi har 
anpassat dem efter företagets specifika situation.  
 
Vi menar att vi har uppnått ett försvarligt reslutat då det empiriska materialet har varit 
relevant för syftet och problemformulering. Den empiriska delen har visat åsikter från 
nyckelpersoner i Innovationsföretaget som har insikt i hur implementeringsprocessen av en 
tillväxtplan går till och analysdelen har skapat förståelse kring detta.  
 
Vi anser att det hade varit intressant att studera fler tillväxtföretag för att se om resultatet från 
Innovationsföretaget går att generalisera på liknande företag och se på likheter och skillnader 
dessemellan. Att undersöka hur medarbetare uppfattar implementeringsprocessen på 
Innovationsföretaget hade varit intressant för att se om deras åsikter stämmer överens med de 
intervjuade mellanchefernas och företagsledningens åsikter.  
 
Studier kring tillväxtföretag och ledarskap är aktuellt då utveckling av tillväxtföretag är 
viktigt för att hålla sysselsättningen uppe i dagens ekonomiska tider och då ledare kan 
påverka tillväxten. Tidigare studier har gjorts kring tillväxtföretag och hur de planerar att 
uppnå tillväxt. Vi menar att denna studie analyserar och beskriver en betydelsefull 
problemformulering och ger ett bidrag till både praktisk och akademisk kunskap då den ökar 
kunskap kring hur ett tillväxtföretags tillväxt kan påverka implementeringsprocessen av en 
tillväxtplan, och då den analyserar centrala begrepp inom ledarskap såsom styrning, beslut 
och kommunikation. 
 
 
6.4 Praktiska implikationer 
 
Valet av respondenter har självklart påverkat studiens utfall. Om vi hade intervjuat andra 
mellanchefer och någon annan i företagsledningen i Innovationsföretaget hade studiens 
resultat kanske blivit annat då enskilda åsikter kan skiljas sig åt. Det hade varit önskvärt att 
intervjua samtliga personer på respektive nivå för att få en djupare analys.  
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Trots att studien visar ett resultat med låg generaliserbarhet menar vi att den är av värde för 
Innovationsföretaget och andra tillväxtföretag då den beskriver ett tillväxtföretags situation i 
tillväxt. Vi belyser vikten av att anpassa styrning, beslut och kommunikation mellan 
företagsledning och mellanchefer efter företagets tillväxt, då brist på anpassning kan skapa 
otydlighet inom organisationen. Studien belyser även vikten av att ha en gemensam bild av 
var företaget befinner sig då detta skapar en tydlighet i vad som ska uppnås och underlättar 
implementeringsprocessen av en tillväxtplan. Studien visar teorier som Innovationsföretaget 
kan dra lärdom av för fortsatta implementeringsprocessen och för framtida 
implementeringsprocesser. Tillväxtföretag som känner igen sig i Innovationsföretagets 
situation kan få tänkbara orsaker till varför situationen ser ut som den gör. För tillväxtföretag 
som vill genomföra en implementeringsprocess av en tillväxtplan kan denna studie användas 
som förståelse kring vikten av att styrning, beslut och kommunikation mellan ledningsnivåer 
utvecklas i samma takt som tillväxt sker.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Mellanchef 
 
Intervjupersonen 
 
Berätta lite kort om dig själv? Antal år på befattning och företaget? Vad är din roll? 
 
TILLVÄXTPLANEN 
 
Mål och vision 
Vilka mål finns? Är de tydliga? 
Har ni en vision i företaget? Hur ser den ut? Har den förändrats över tiden? 
Strategi  
Är det tydligt hur målen ska uppnås?  
Vad händer då förändringar sker över tiden?  
Påverkas strategin av detta?  
Implementering 
Hur går implementeringen av planen till?  
Är det tydligt det som ska implementeras?  
Om plötsliga förändringar sker hur påverkas implementeringen? 
När får du information om det som ska implementeras?  
Hur mkt tid läggs på implementering av planen? 
Styrning 
Bestämmer du själv hur målen i planen ska uppnås? (för mycket, för lite styrning från 
ledningen för att uppnå målen) 
Beslutsfattande 
Hur gick utformningen till av nuvarande plan? Vem tog beslut? Hur var du involverad?  
Om du inte var involverad i beslut om plan, påverkas du av att inte vara involverad? 
Hur var övrig personal involverad i planen?  
Hur påverkas beslutsprocessen av att ni är ett snabbt växande företag?  
Kommunikation 
Vilken typ av kommunikation används mellan företagsledning och mellanchef vid förmedling 
av tillväxtplanen?  
Är kommunikationen effektiv?  
Vill ha på annat sätt? (e-post, möten, personlig eller formell?) 
Har kommunikationssättet förändrats genom åren? 
Uppföljning 
Har uppföljning skett av den förra planen? Vilka erfarenheter fick du från förra planen?  
Vad var bra? Vad var mindra bra? 
Tillväxt 
Vart befinner ni er på tillväxtmodellerna? Var befann ni er för fem år sedan?  
Hur mycket kan ni växa potentiellt? 
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Företagsledning 
 
Intervjupersonen 
 
Berätta lite kort om dig själv? Antal år på befattning och företaget? Vad är din roll? Ägardel? 
 
TILLVÄXTPLANEN 
 
Mål och vision 
Vilka mål finns? Är de tydliga? 
Har ni en vision i företaget? Hur ser den ut? Har den förändrats över tiden? 
Strategi  
Är det tydligt hur målen ska uppnås?  
Vad händer då förändringar sker över tiden?  
Påverkas strategin av detta?  
Implementering 
Hur går implementeringen av planen till?  
Om plötsliga förändringar sker hur påverkas implementeringen? 
Är det tydligt det som ska implementeras?  
Hur mkt tid läggs på implementering av planen? 
Styrning 
Bestämmer du själv hur målen i planen ska uppnås? (för mycket, för lite styrning från 
ledningen för att uppnå målen) 
Beslutsfattande  
Hur gick utformningen till av nuvarande plan? Vem tog beslut? Hur var du involverad?  
Hur var mellancheferna involverade? övrig personal?  
Hur påverkas beslutsprocessen av att ni är ett snabbt växande företag?  
Kommunikation 
Vilken typ av kommunikation används mellan er och mellanchef vid förmedling av 
tillväxtplanen?  
Är kommunikationen effektiv?  
Har kommunikationssättet förändrats genom åren? 
Uppföljning 
Har uppföljning skett av den förra planen? Vilka erfarenheter fick du från förra planen?  
Vad var bra? Vad var mindra bra? 
Tillväxt 
Vart befinner ni er på tillväxtmodellerna? Var befann ni er för fem år sedan?  
Hur mycket kan ni växa potentiellt? 
 
 
 
 
 


