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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva varför en del snabbväxande företag har haft 

en fortsatt positiv tillväxtutveckling medan andra har fått en negativ tillväxtutveckling, då 

man har haft samma yttre förutsättningar. Undersökningen har utförts genom att författarna 

hade som mål att visa tillväxtutvecklingen i företag sex år efter att de hade genomgått en 

snabb tillväxt. Därefter gjorde författarna en kvantitativ undersökning där nio stycken företag 

intervjuades per telefon. Resultatet visade att flera av de hypoteser vi hade satt upp stämde väl 

överens med de svar vi fick i intervjuerna. Vi kunde då se att företag som arbetar 

tvärfunktionellt får ett bättre samarbete i företaget. Det visade sig även i studien att företag 

som har haft en negativ tillväxt ska försöka att få in en bättre öppenhet i företagen så att man 

bättre kan förmedla de mål som företaget har och på det viset nå en ökad tillväxt. Vi kom 

också fram till slutsatsen att de företag som har haft en negativ tillväxt, ska för att lyckas öka 

sin tillväxt uppmuntra sin personal till vidareutbildning då vi har visat att det ger företagen en 

ökad konkurrenskraft. Man kunde även se att de VD som arbetar i de företagen som har haft 

en negativ tillväxtutveckling, bör lägga ner mer tid än tidigare på att utveckla företaget och 

lägga ut arbetsuppgifter som han/hon själv tidigare har utfört till andra personer, då detta har 

visat sig leda till att företagen får en mer positiv tillväxtutveckling. 
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Abstract 
The purpose of the study was to study and describe why some fast-growing companies had a 

positive grow-development when others had a negative grow-development, while they had the 

same external conditions. The authors had the purpose to show the grow-development in 

companies six years after they had a fast-growing period. Subsequently the authors made a 

quantitative study where nine separate companies got interviewed on the phone. The result 

showed that several of the hypotheses we did matched up with the results we got from the 

interviews. We could then see that the companies that worked cross-functional got better 

cooperation within the company. We could in the study also see that the companies that had a 

negative grow-development should try to get a better openness in the company, to be able to 

mediate the goals in a better way to get an increased grow-development. We also got to the 

conclusion that the companies that had a negative grow-development should, to increase their 

grow-development encourage their employees to further training as we have show that it will 

give the companies an increased competitiveness. One could see that the managers that work 

in the companies with a negative grow-development, should use more of his time to develop 

the company and give away more of the job assignments that he use to do by himself to others 

in the company, as this has show to give the companies a more positive grow-development.   
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1 Inledning 
 

Författarna presenterar i detta kapitel problembakgrunden, problemdiskussionen, 

problemformuleringen, syftet, avgränsningar och definitioner, till denna studie. 

 

1.1 Problembakgrund 
Svenska företag står ständigt inför viktiga beslut. Vi vet med forskning att företag med 

tillväxt
1
 förändras allteftersom de växer och det ställs större krav på strategi och ledare 

(Maidique & Hayes, 1984). Vi vet även att just ledarens förmåga att anpassa sig efter 

förhållande och situation är en vanligt förekommande beteende hos framgångsrika och 

effektiva ledare enligt Bolman & Deal (2005). Det är inte bara ledaren som ska vara skicklig 

och kunnig i ett företag när de växer. Personal är företagets byggstenar och varje 

anställd/byggsten har stor påverkan när ett företag ska utvecklas och växa. Vi vet att tidigare 

forskning förklarar vikten av personal med rätt kunskap och kompetens är en viktig faktor i 

företagets konkurrenskraft, och därför är det viktigt för företaget att vidareutveckla sin 

personal enligt Green & Ashton (1991). Vad vi inte vet är dock om företagsledarna 

uppmuntrar sin personal till detta trots styrkande forskning. Och vi vet heller inte om 

personalen anser att de får den uppmuntran till utveckling som kan behövas vid tillväxt. En 

annan viktigt faktor hos personalen är deras motivation. Detta är en avgörande faktor i många 

företag som är på väg att växa eller som redan befinner sig i tillväxt. Personalens motivation 

kan vara direkt avgörande i viktiga skeden i företagets utveckling då företaget ibland kräver 

lite extra av sin personal. Enligt Davidsson (1989) så motiveras tillväxten i företag av den 

finansiella avkastningen och den ökade själständigheten. Allteftersom företag växer vet vi att 

det blir viktigare att anpassa sig till omvärlden och yttre faktorer. Men den forskning som 

finns anser vi är bristfällig då den i stor utsträckning baserat sina slutsatser på information 

hämtat enbart från företagsledare. Vi vet alltså inte vad personal anser om dessa påverkande 

faktorer. Vi vet att ett vanligt problem som kan uppstå är intervjueffekter som innebär att 

företagsledaren svarar så som denne tror att forskaren vill höra, vilket kan betyda att 

respondenten inte ger ett korrekt svar (Jacobsen, 2002). Vi vet alltså inte om företagsledarens 

påståenden och svar stämmer överens med personalens. Företagsledaren kan säga att 

personalen uppmuntras och vidareutvecklas, men personal har en helt annan uppfattning. Det 

här vet vi ingenting om men det skulle vara intressant att se hur svaren skiljer sig mellan 

respondenterna i varje företag och sedan koppla detta till tillväxt.       

                                                 
1
Tillväxt menas vanligen att företaget ökar sin omsättning och sina marknadsandelar. Tillväxt kan också vara att 

inom ramen för företagets nuvarande omsättning förädla produktprogrammet och befästa företagets 

marknadsposition (Tovman 1999) 
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1.2 Problemdiskussion 
Vi vill i den här studien försöka att ta reda på varför småföretag

2
 som har haft en snabb 

tillväxt utvecklas på det sätt som de gör. Tidigare forskning har visat att småföretag som har 

vuxit mycket ofta har fått problem och istället övergått till att få en negativ tillväxt. Vi vill 

med studien försöka att finna orsaker till varför det kan bli så. Då andelen gasellföretag per 

bransch varierar från år till år vill vi försöka att finna variabler utanför branschens inverkan, 

som kan påverka företagens tillväxtutveckling. Vi vill utanför företagsledare även se hur 

personal i företag förehåller sig till tillväxtfaktorer och då se om detta skiljer sig åt mellan 

företagsledare och personal, för att se om detta skulle kunna ha någon inverkan på företagens 

tillväxtutveckling     

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka och beskriva varför en del snabbväxande företag har haft 

en fortsatt positiv tillväxtutveckling medan andra har fått en negativ tillväxtutveckling, då 

man har haft samma yttre förutsättningar.  

1.4 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 Inledning – I kapitlet går författarna igenom bakgrunden till problemet. 

Vidare presenteras problemdiskussion följt av studiens syfte.    

Kapitel 2 Teoretisk referensram – I kapitlet presenteras och diskuteras den teori som 

författarna använt sig av för att utforma studiens undersökningsmodell. 

Kapitel 3 Metod – I kapitlet diskuteras genomförandet av studien samt en diskussion 

om validitet och reliabilitet.  

Kapitel 4 Empiri – I kapitlet redogörs vad som har framkommit i undersökningen som 

författarna utfört med de valda respondenterna. 

Kapitel 5 Analys – I kapitlet diskuterar författarna kring sambandet mellan vald 

teoretisk referensram och den insamlade empirin. 

Kapitel 6 Slutsatser och avslutande reflektioner – I kapitlet sammanfattas studien, samt 

avslutas med praktiska och teoretiska implikationer.  

 

 

                                                 
2
 Storlek på företag delas ofta in enligt följande: Medelstora företag sysselsätter mellan 50 och 249 personer 

och har en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro och/eller en årlig balansomslutning som inte 

överstiger 43 miljoner euro. Små företag sysselsätter mellan 10 och 49 personer och har en årlig omsättning 

och/eller årlig balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. Mikroföretag sysselsätter färre än 10 

personer och har en årlig omsättning och/eller årlig balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro 

(Sveriges Riksdag, 2007). 
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2 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som har används. I den teoretiska 

referensramen har vi valt att utgå från de faktorer i Wiklunds (1998) modell som påverkar 

ett företags tillväxt. Vi kommer att beskriva de sex olika faktorerna från modellen med 

hjälp av olika litteratur. Vi har även valt att lägga till ytterligare en faktor, som vid 

tidigare forskning har visat sig kan ha en betydande inverkan för företagens tillväxt 

Denna faktor är VD:s inverkan på tillväxtutveckling.    

2.1 Wiklunds teoretiska modell 
Den modell som Johan Wiklund presenterar i sin avhandling Small firm growth and 

performance (1998) är en sammansättning av de olika variabler och perspektiv som är 

grundläggande inom tillväxtforskningen. Enligt modellen är det strategin som är den mest 

påverkande variabeln för företagets tillväxt. ”Det är av flera skäl intressant att undersöka just 

strategins inverkan på tillväxt. Strategiska val har direkta konsekvenser för om och hur 

mycket ett företag expanderar.” Wiklund (2001).  

 

Figur 1: Variabler i Wiklunds (1998) modell. 

Företagens strategi relateras till dess tillväxt, genom att strategin styr vad företagen verkligen 

gör, vilket har en direkt påverkan på företagens tillväxt (Wiklund 1998). Modellen visar de 

variabler som påverkar strategin. Porter (1991) menar att ett företag består av en samling 

aktiviteter och strategin bestämmer hur dessa formas och hänger ihop.  

Variablerna från modellen utgör därför grunden för den empiriska undersökningen av 

företagen samt strukturen av frågeguiden. Vi har även valt att redogöra för de fem olika 

variablerna med hjälp av olika teorier. Vi vill poängtera att inte vi lånar de kausala elementen 

i Wiklunds modell utan vi använder oss bara av de fem variablerna.    

2.1.1 Resurser 

Allt oftare konkurrerar företag med snabba svar på kundernas krav, vilket kräver en flexibel 

produktion, differentiering, ökade resurser och snabb produktutveckling (Stalk 1988; Karlsson 

1988; Quinn & Hilmer 1994). Tillgången till resurser är många gånger förklaringen till varför 

många företag skiljer sig åt på marknaden menar (Penrose 1959). Vi tror att det kan finnas 

Resurser 
Kompetens 

Motivation 
Strategi 

Omgivning 
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delade meningar mellan VD och personal om huruvida de resurser finns som är nödvändiga 

för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Om hypotesen stämmer är det av 

intresse att se om de företagen som har haft delade åsikter har haft en sämre tillväxtutveckling 

än de företag som har haft samma åsikter mellan VD och personal. 

Man skiljer mellan två typer av organisatorisk tröghet, dessa är insiktströghet och 

manövertröghet. Insiktströgheten är de krafter som hindrar eller försvårar för organisationens 

medlemmar att uppmärksamma, identifiera och komma till insikt om behovet av förändringar. 

Detta kan bero på olika saker som exempelvis bristande kunskap och utbildning, dåliga 

omvärldskontakter, alltför strikta manualer samt alltför kortsiktigt uppställda mål (Bruzelius 

& Skärvad 2000). 

I samband med att företagen har vuxit har det som en naturlig följd blivit vissa förändringar i 

organisationerna. Vi skulle vilja se om detta har upplevts som positivt av VD och personal 

eller om man har haft problem med insiktströghet. Det är rimligt att vänta sig att 

insiktströgheten är mindre i företagen som fortsatt växa vilket borde avspegla sig i att de 

anställda upplevt det som mer positivt i de företag som har haft en fortsatt positiv 

tillväxtutveckling, jämfört med de företag som har haft en mindre positiv tillväxtutveckling.     

 

Manövertrögheten beror på bindningar och låsningar av resurser. Det kan gälla allt ifrån den 

fysiska utrustningen och organisationens lokalisering till den totala kunskaps- och 

erfarenhetsbredd som organisationen har. Ju större manövertröghet som finns i ett företag, 

desto mindre flexibla är man (Bruzelius & Skärvad 2000).  

Man skulle alltså kunna förvänta sig att man i företagen med en negativ tillväxt har haft svårt 

för att göra förändringar i företaget och haft en låg flexibilitet. Och även se om synen på detta 

skiljer sig åt mellan de VD och personal i företagen. Vi kan tänka oss att det kan vara så att 

man har upplevt en mindre manövertröghet i de företag som har haft en fortsatt positiv 

tillväxtutveckling, jämfört med de företag som har haft en mindre positiv tillväxtutveckling.  

2.1.2 Kompetens 

Enligt Green & Ashton (1991) är personalen en stor konkurrenskraft och därför är det väldigt 

viktigt att hela tiden vidareutveckla sin personal, genom att uppmuntra och erbjuda personalen 

träning och utbildning. Vi skulle vilja se om VD anser att han/hon uppmuntrar personalen till 

att vidareutbilda sig för andra uppgifter om intresset finns, och se om de anställda anser att de 

uppmuntras till detta. Det skulle sen vara intressant att se om svaren skiljer sig åt mellan de 

olika företagen i grupperna. Man skulle kunna tänka sig att man har en mer positiv 

tillväxtutveckling i de företag där personalen känner att de får uppmuntran till 

vidareutbildning.     

Tidigare forskning visar att personal med rätt kunskap och kompetens har en stor påverkan på 

företagets utveckling och möjlighet att växa (Penrose, 1959; Pfeffer & Salancik 1978; Green 

& Ashton, 1991; Loewe & Dominiquini, 2006). Ökad kompetensutveckling har därför en stor 

positiv och direkt påverkan på företagens resultat (Hodges & Kent 2007). 

Rekryteringssvårigheter som resulterar i brister på arbetsmarknaden är oftast det största 

externa problemet för företagen menar Green & Ashton (1991). Vi anser att det skulle vara av 

intresse för studien att undersöka om alla i organisationen tycker att man rekryterar kompetent 

personal och även jämföra svårigheter med rekryteringen mellan företag i de olika grupperna. 

Vi tror att det skulle kunna visa sig att man har mindre rekryteringssvårigheter i de företag 
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som har haft en fortsatt positiv tillväxtutveckling, jämfört med de företag som har haft en 

negativ tillväxtutveckling.      

2.1.3 Motivation 

Enligt Davidsson (1989) så motiveras tillväxten i företag av den finansiella avkastningen och 

den ökade självständigheten. Det medför att de anställda motiveras genom förbättrade 

resurser och högre lön. vi skulle tycka att det vore intressant att se om VD tror att de anställda 

i företaget är nöjda med resurserna i företaget, samt sina löner. Detta vill vi sen jämföra med 

vad de anställda egentligen tycker. Vi antar att vi kommer att kunna se en tendens till att man 

är mer nöjd med sina resurser och löner i de företag som har en positiv tillväxtutveckling 

jämfört med de företagen som har haft en mindre positiv tillväxtutveckling.      

Många företag saknar en vilja att växa, det kan t ex bero på en oro för en bristande kontroll 

(Kolvereid & Bullvåg, 1996; Davidsson, 1989). Den bristande kontrollen bidrar då ofta till 

minskad trygghet för de anställda och reducerad verksamhetsövervakning från ansvariga. Det 

är denna oro för brist på kontroll som är en av de mest bidragande faktorerna till varför 

majoriteten av de mindre företagen inte vill växa alls (Kolvereid & Bullvåg, 1996). Vi vill se 

om man i företagen fortfarande har viljan att växa mycket då vi tror att det kan vara en viktig 

faktor när vi gör jämförelser mellan de olika företagen. Det skulle även vara intressant att se 

om VD och de anställda upplever viljan att växa på samma sätt. Vi tror att vi kommer att 

kunna se att man i de företag som har en positiv tillväxtutveckling har en större vilja att 

fortsätta växa jämfört med de företagen som har haft en mindre positiv tillväxtutveckling.    

2.1.4 Omgivning 

Konkurrensfördelar ändras ständigt och de företag som stannar i utvecklingen kommer allt 

längre ifrån de konkurrenter som ligger i utvecklingens frontlinje (Twiss 1992; Stalk 1988). 

Vi vill ta reda på hur konkurrensen har sett ut i branschen sedan utmärkelsen och om 

företagen har följt med konkurrenterna då misstänker tror att det kan vara en viktig faktor i ett 

företags tillväxtmöjligheter. Man kan då anta att företag som har lyckats bibehålla en fortsatt 

stark tillväxt är de som har lyckats att ligga i utvecklingens frontlinje i förhållande till sina 

konkurrenter. 

Andersson (2001) betonar vikten av företagets omgivning och dess påverkan på den 

långsiktiga planeringen. Det är viktigt för företagen att anpassa sig till omvärlden och yttre 

faktorerna, så som konkurrans, tekniskt utveckling, konjunkturer etc. (Andersson, 2001). Man 

kan därför anta att företag som lyckas att bibehålla en fortsatt stark tillväxt är de som lyckas 

att anpassa sig till sin omgivning.    

Kärnkompetensen gör företaget attraktivt, det leder till ökade möjligheter för samarbete med 

andra företag. Samarbetet behöver inte omfatta parternas alla områden, utan behöver endast 

omfatta vissa av dem, t ex utveckling och/eller tillverkning (Cauley 1995). Det här har 

resulterat i partnerskap i form av funktionella allianser som exempelvis Joint venture, 

technical assistance, joint marketing, cross distribution, cross licensing, research pooling, etc. 

(Cauley 1995). Alliansstrategin företagen emellan är ett betydelsefullt och kritiskt förhållande 

för många små och växande företag (Beekman & Robinson, 2004). Det ger SMF ökade 
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chanser att lyckas på marknaden genom ett samarbete med en partner som har lokal kapacitet, 

kunskap och talang (Cauley 1995). Vi skulle vilja ta reda på om man har något samarbete med 

konkurrerande företag i branschen och i så fall hur det ser ut, för att sen jämföra det med 

företagen i de olika grupperna. Man kan anta att företagen som har haft en fortsatt positiv 

tillväxt i större grad har samarbete med konkurrerande företag i branschen än de företagen 

som har haft en negativ tillväxtutveckling.   

Enligt Porter (1987) så har strategisk planering och behovet av att integrera avdelningar blivit 

allt viktigare då företagen växt och blivit mer komplexa. En ledning med ett strategiskt 

tänkande, resulterar ofta i färre planeringsriktlinjer och gör planeringen enklare och 

effektivare (Porter 1987). Ett företag eller organisation som använder sig av strategisk 

planering och integrerar avdelningarna mer, det vill säga att de arbetar tvärfunktionellt, kan 

leda till enklare och effektivare planering då ett företag växer och blir mer komplext. De 

företag som är mest framgångsrika arbetar utifrån överlappande aktiviteter/ledtider i 

produktionsprocessen, från produktutveckling och produktion till distribution (Stalk 1988). 

Man kan därför anta att företag som lyckats att bibehålla en fortsatt stark tillväxt är de som 

integrerar avdelningarna och arbetar utifrån överlappande aktiviteter.   

2.1.5 Strategi 

När företagsledare och anställda förstår vad organisationen gör och varför, blir de en del av 

den och bistår organisationen. Detta budskap förmedlas oftast genom företagets affärsidé, 

med grund i företagets värdekedja (David 1993; Porter 1980). Författarna skulle vilja 

undersöka om de anställda i företagen vet hur företagens affärsidé och vision ser ut. Vi tror att 

det kan vara så att vi kommer att se att företagen med en fortsatt stark positiv tillväxt är bättre 

på att förmedla ut affärside och vision jämfört med företagen som har en mindre positiv 

tillväxtutveckling. 

Kärnkompetens ses som en mycket viktig konkurrensfaktor i ett företag, och består av de 

resurser och kunskaper som är mest kritiska och svårast för andra företag att kopiera. 

Kärnkompetens är en form av kollektivt lärande i en organisation där fokus ligger på hur 

produktionssätt kan koordineras och hur olika teknologier kan integreras (Prahalad & Hamel 

1990). Därför kan företagets kärnkompetens innefattas av ledarskapsattityder, 

organisationsstruktur, managementprocesser, tillgången till verktyg eller maskiner, personal 

och kunskap eller färdigheter, samt kultur och värderingar (Loewe & Dominiquini 2006). Det 

är därför mycket viktigt att man har identifierat företagets kärnkompetens inför strategiska 

beslut, vilka kan påverka utgången av företagets slutprodukter (Schlager & Garrity 2005). 

Barringer & Ireland (2004) menar att företag som fokuserar strategin på sin kärnkompetens 

ofta kan bli specialister inom sitt område. Man kan därför anta att företag som lyckats att 

vidmakthålla en fortsatt stark tillväxt är de som i större utsträckning har utformat sin strategi 

efter den kärnkompetens som finns i företagen. 

2.2 VD:s inverkan på tillväxtutveckling 
Då företagen utvecklas och växer förändras ledarnas roller och arbetsuppgifter i företagen 

(Maidique & Hayes 1984). Att t ex leda en innovation mot kommersialisering innebär 

ledaregenskaper av olika karaktär beroende på processens fas (Twiss 1992). Detta betyder 
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enligt författarna att det är viktigt som ledare att kunna anpassa sig efter de förändringar som 

sker i företaget då det växer och utvecklas. Bolman & Deal (2005) visar att framgångsrika och 

effektiva ledare har förmågan att ändra sin ledarstil för att hantera olika situationer på bästa 

sätt. Enligt Glenberg (2008) är det tydligt att tillväxten i många av de mer framgångsrika 

företagen resulterar i att VD får en tydligare ledarroll i företaget. VD blev då tvungen att 

delegera mer uppgifter och anställa mer personal som tar över de mer operativa uppgifterna. 

Vi vill titta närmare på detta och se om VD i samband med att företaget har vuxit, har ändrat 

på sitt arbetssätt och lämnat över arbetsuppgifter till andra i företaget som en följd av detta. Vi 

antar att det skulle kunna vara så att VD i större utsträckning gör detta i de företag som har 

haft en positiv tillväxtutveckling jämfört med de företag som har haft en negativ tillväxt. 
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3 Metod  
 

Författarna presenterar i detta kapitel det tillvägagångssätt som använts för att uppfylla 

studiens syfte. Därefter följer en diskussion om studiens urval, validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Studiens tillvägagångssätt  

För att kunna genomföra studien så styrs metoden av den problemställning som tidigare satts 

upp. Den första delen av undersökningen har som mål att visa tillväxtutvecklingen i företag 

sex år efter att de har genomgått en snabb tillväxt. Därefter gjorde författarna en kvantitativ 

undersökning där nio stycken företag intervjuades per telefon. Från Wiklunds konceptuella 

modell hämtades de faktorer som har påverkan på företags tillväxt för att användas till 

intervjuguiden, författarna valde även att lägga till ytterligare en faktor som man tror kan ha 

en betydande inverkan för företagens tillväxt. Denna faktor var VD:s inverkan på tillväxt. 

Intervjuerna gjordes per telefon på grund av ekonomiska och tidsrelaterade aspekter, då 

företagen finns utspridda över hela landet.   

Svaren från intervjuerna sammanställdes sedan för att försöka se samband och olikheter 

mellan de olika företagen i grupperna, samt olikheter i uppfattningar om tillväxtfrågor i 

organisationerna. Detta för att på ett generellt sätt försöka att beskriva utvecklingen i 

företagen och förklara anledningen till varför företagen skiljer sig åt i tillväxtutvecklingen. 

3.2 Urval  
De företag som vi har valt att använda oss av i studien har vi hämtat från studien som gjordes 

av Glenberg (2008). Hans studie omfattar data från de 100 främsta gasellföretagen
3
 år 2001. 

Insamlad data från företagen är omsättning och antal anställda från 1997 till 2006. Detta då 

omsättning och antalet anställda ofta definieras som tillväxtmått i företag i tidigare forskning 

(Andersson 2003; Russel 1997; Roper 1999; Andersson 2003; Cassar 2004). Vi valde att bara 

använda oss av data från 2000 till 2006, då man fann att det inte var relevant att använda sig 

av tidigare data, eftersom vi ville se hur företagens tillväxt har förändrats efter 

gasellutmärkelsen. Företagen måste även uppfylla dessa tillväxtmått för att kvalificera sig 

enligt kriterierna som gasellföretag. Empirin från Glenbergs studie hämtades in från 

Affärsdata (2002-2006) och Bolagsverket i Sundsvall (1997-2001). Fördelen med den 

kvantitativa empiriinsamlingen är den standardisering som alla företag måste följa när 

bolagen presenterar sina uppgifter i årsredovisningar, vilket även gör informationen relativt 

enkel att analysera. Författarna valde att plocka ut nio stycken företag med varierande 

                                                 
3
 Gasellföretag är ett snabbt växande företag som Dagens Industri utser enligt följande kriterier: Har 

offentliggjort minst fyra årsredovisningar; Har en omsättning som överstiger 10 Mkr; Har minst tio anställda; 

Har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen; Har under samma period minst fördubblat sin 

omsättning; Har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt; Har i allt väsentligt vuxit 

organiskt; inte genom förvärv eller fusioner; Har sunda finanser. 
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tillväxtutveckling ur Glenbergs studie. Dessa nio företag delades in i tre grupper med tre 

företag i vardera gruppen med varierande tillväxtutveckling sedan utmärkelsen. Grupperna 

var företag med fortsatt positiv tillväxt, företag med varierande positiv och negativ tillväxt, 

samt företag med negativ tillväxt. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt valde vi att 

använda oss av företag i en och samma bransch i studien. Det gjorde vi för att vi inte ville få 

några avvikelser som kunde bero på skillnader i branschens utveckling, utan vi ville att 

företagen skulle ha samma yttre förutsättningar. Vi fann att det fanns ett stort antal företag 

från byggnadsbranschen och valde därför att använda företag från denna bransch.  

För att kunna kategorisera företagen till de olika tillväxtutvecklingsgrupperna placerade vi 

informationen från affärsdata i matriser om antalet anställda och omsättning för att sedan ta 

fram ett diagram per företag som visuellt visar företagens tillväxtutveckling. Då det var år 

2000 som Dagens Industri grundade beslutet om företagens utmärkelse år 2001, så grupperade 

författarna företagen med utgångspunkt från detta år. Från dessa nio företag bestämde sig 

författarna för att man ville intervjua en VD, en mellanchef och en anställd från varje företag. 

Detta för att man vill se om det finns olika åsikter och uppfattningar i företagens organisation 

inom tillväxtfrågor. Personerna som skulle intervjuas skulle uppfylla ett antal krav. Dessa var: 

 Ska ha arbetat på företaget sedan gasellutmärkelsen. 

 Den anställde ska vara en person som man tror kan tala för hur majoriteten av de 

anställda anser i frågorna.  

3.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet kan generellt sägas vara ett mått på hur väl man mäter det som man avser att mäta 

(Jacobsen, 2002). Ett valitt mått måste även vara reliabelt. Reliabilitet uttrycker 

noggrannheten eller tillförlitningen i mätningen (Jacobsen, 2002). Med reliabilitet menas 

alltså att den empirin som studien grundar sig på är framtagen på ett tillförlitligt sätt. 

Mätningen av antalet anställda och omsättning som har använts i studien är gjord för 

tidsperioden 2000-2006. Reliabiliteten i den kvantitativa empiriinsamlingen grundar sig på 

affärsdata (2002-2006), Bolagsverket i Sundsvall (1997-2001) samt Dagens Industris 

gasellista (2001). 

Därefter gjorde vi en sammanställning av företagen och delat in dem i olika grupper. Detta 

arbete följdes senare upp med telefonintervjuer för att kunna mäta de variabler som kan ha 

påverkat företagens tillväxtutveckling tiden efter att de har fått gasellutmärkelsen.  

För att resultatet ska anses ha reliabilitet ska resultatet bli detsamma vid upprepade mätningar. 

Ofta är dock kvalitativa undersökningar så unika att de är mer eller mindre omöjliga att 

genomföra igen med samma resultat. I vårt fall skulle man troligtvis kunna uppnå ett snarlikt 

resultat vid upprepade mätningar, dock ser vi att vi skulle ha kunnat få en säkrare mätning 

som hade kunnat upprepas med ett ännu säkrare resultat om vi hade utökat studien med ännu 

fler företag. Då det är svårt att genomföra upprepade mätningar med samma resultat mäts 

tillförlitningen genom forskarens förmåga att reflektera över situationer och kritiska 

överväganden (Jacobsen, 2002). Vi har gjort detta genom att tolka sina resultat noggrant och 



Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Ekonomi och Teknik 

 

10 

 

kritiskt, samt att man har diskuterat de resultat man kommit fram till från intervjuguiden med 

forskare i ämnet.  

Ett vanligt problem som kan uppstå är intervjueffekter, vilket innebär att respondenten svarar 

det som denne tror att forskaren vill höra (Jacobsen, 2002). Detta har vi försökt att förebygga 

genom att vi har bemöt samtliga intervjupersoner på samma sätt. Vi har även varit tydliga 

med att påpeka för mellanchefer och anställda att intervjun är helt anonym, detta för att 

undvika att de ska svara på ett sätt som de tror tilltalar företagets VD. För att få en bra 

tolkning av intervjusvaren valde båda författarna att delta vid majoriteten av intervjuerna, för 

att kunna jämföra om de har uppfattat intervjupersonens svar på samma sätt, detta för att 

undvika missförstånd från svaren. För att undvika att tidigare gjorda intervjuer ska påverka de 

nästkommande valde man att vänta med att fastställa resultaten tills samtliga intervjuer var 

genomförda.     

Den kvalitativa undersökningen gjordes genom telefonintervjuer, där alla intervjuade företag 

fick exakt samma frågor och följdfrågor. Detta för att få reliabilitet och visa på att insamlad 

och bearbetad data är gjord på ett systematiskt och hederligt sätt. 
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4 Empiri  
 

I detta kapitel kommer vi presenterar den insamlade empirin som kommer att analyseras i 

analyskapitlet. Först kommer vi att förklara gruppindelningen av företagen som ligger 

som grund för den empiriska data som vi sedan presenterar i detta kapitel.  

 

4.1 Kvantitativ empiri, Gasellföretagens utveckling 
För att försöka få en förklaring till företagens utveckling åren efter att de fått 

gasellutmärkelsen valde vi att dela in företagen i tre grupper. Denna indelning av företagen 

kommer vi att använda i hela studien och kommer döpa de till grupp 1, grupp 2 och grupp 3. 

Företagen har analyserats och blivit indelade i grupperna utifrån antalet anställda enligt 

nedanstående kriterier, utifrån tidsperioden 2000-2007.     

 

1. Vuxit stadigt under hela perioden, eller vuxit 

relativt stadigt men har haft max en enstaka dipp 

ett år, efter gasellutmärkelsen år 2001. 

   

 

2. Vuxit men har dippat fler än en gång eller har 

dippat mycket kraftigt under en period, (typiska 

gasellrörelser), efter gasellutmärkelsen år 2001. 

   

 

3. Har haft en negativ tillväxt, efter 

gasellutmärkelsen år 2001. 

   

I vardera gruppen lades sedan tre företag med samma tillväxtutveckling in i varje. I grupp 1, 

har företagen vuxit stadigt efter gasellutmärkelsen, eller relativt stadigt med max en dipp. I 

grupp 2 ingår företag som visar upp tydliga gasellrörelser i företagens tillväxtkurva, med ett 

flertal dippar och uppgångar. I grupp 3 ingår det företag som har haft en negativ tillväxt under 

perioden.    

4.2 Presentation av insamlad empiri 
Här presenteras den empiriska data som vi samlat in genom intervjuer. Vi har valt att bara 

belysa de frågor som gav intressant fakta och som kommer att ligga till grund för analysen 

och de slutsatser som vi redogör i kapitel 5 respektive kapitel 6. Intervjuguiden samt alla svar 

kommer att presenteras i bilaga 1 respektive bilaga 2, utan företagsnamn i samförstånd med 

respondenterna. Frågorna och svaren vi presenterar här startar med, frågor till VD i alla 

grupperna, frågor till mellanchefer i alla grupperna, frågor till anställda i alla grupper, frågor 

till VD, mellanchef och anställd i grupp 1, fråga till VD, mellanchef och anställd i grupp 2, 

och till sist frågor till VD, mellanchef och anställd i grupp 3. 

2001 

Tillväxt 

2001 

Tillväxt 

2001 

Tillväxt 
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Fråga till VD: Arbetar organisationen utifrån överlappande aktiviteter och ledtider i 

produktionsprocessen, från produktutveckling och produktion till distribution? 

Det här är en fråga som vi anser både utmärker sig i svaren, 

samt som vi anser har betydelse för ett företags tillväxt. Som 

figuren visar i grupp 1, svarade 2 av 3 VD ja och 1 av 3 

svarade tveksamt, både ja och nej. De som varade ja på 

denna fråga sa att man träffades en gång i månaden och 

pratade sig samman i de olika delarna i företagen. Den VD 

som svarade både jag och nej förklarade att han ansåg att det 

var svårt för ett byggföretag att arbeta på detta sätt. I grupp 2 

svarade 3 av 3 VD ja. Alla respondenter svarade som sagt ja 

på denna fråga i grupp 2 men det variera lite på hur ofta de 

träffas i företaget och pratas samman. Och i grupp 3 svarade 3 av 3 VD nej. De ansåg inte 

att man arbetade utifrån överlappande aktiviteter och ledtider i produktionen.  

Fråga till mellanchefer: Känner du till företagets ekonomiska situation? 

Här är en fråga som där vi ville se hur väl mellancheferna är 

insatta i företagets ekonomiska situation. Svaren skiljer sig år 

i grupperna och vi anser att frågan kan ha betydelse för ett 

företags tillväxt. Som figuren visar i grupp 1, svarade 3 av 3 

mellanchefer ja. Alla mellanchefer kände till hur företaget 

ligger ekonomiskt. I grupp 2 svarade 2 av 3 mellanchefer ja 

och 1 av 3 svarade nej. Den mellanchef som svarade att 

denne inte kände till företagets ekonomiska situation, 

påpekade det att möjligheten finns, men att denne inte var 

intresserad av företagets ekonomiska situation. Och i grupp 3 

svarade 3 av 3 VD nej. Ingen av mellancheferna i grupp 3, där företagen haft negativ tillväxt 

sedan gasellutmärkelsen 2001, kände till företagets ekonomiska situation.  

Fråga till mellanchefer: Känner du att om du skulle vilja, får uppmuntran till att 

vidareutbilda dig för nya arbetsuppgifter?  

Här är en fråga som där vi ville se om mellancheferna känner 

att de får uppmuntran till vidareutbildning i företaget, vilket 

ökar företagets konkurrenskraft. Som figuren visar i grupp 1, 

svarade 2 av 3 mellanchefer ja och 1 av 3 svarade nej.  Den 

mellanchefen i grupp1 som svarade nej menar att denne inte 

får uppmuntran till att vidareutbilda sig för nya 

arbetsuppgifter utan för att lära sig det nuvarande arbetet 

bättre. I grupp 2 svarade 3 av 3 mellanchefer ja. Och i grupp 

3 svarade 3 av 3 mellanchefer nej, vilket vi tycker är viktigt 

att ta upp och nämna i analyskapitlet.   

 

Grupp 1 

  

 
 

Grupp 2 

 
  

Grupp 3 

 

 

Grupp 1 

  

 
 

Grupp 2 

 
  

Grupp 3 
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Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Ekonomi och Teknik 

 

13 

 

Fråga till mellanchefer: Arbetar organisationen utifrån överlappande aktiviteter och ledtider 

i produktionsprocessen, från produktutveckling och produktion till distribution?  

Den här frågan ställde vi för att se hur mellancheferna svarar 

på hur företaget arbetar och hur bra samarbetet i företaget är. 

Vi ser även att svaren som mellancheferna gjort liknar VD 

svaren, och samma här då att det skiljer sig markant mellan 

grupperna. Som figuren visar i grupp 1, svarade 3 av 3 

mellanchefer ja. Alla mellanchefer anser att det fungerar bra 

och att de under tiden som arbetet fortgår jobbar på detta sätt 

samt att företagen träffas regelbundet och går igenom alla 

delar i företaget etc. I grupp 2 svarade 3 av 3 mellanchefer ja. 

Alla mellanchefer svarade som ja på denna fråga men precis 

som i frågan till VD så svarade mellancheferna att det variera lite på hur ofta de träffas i 

företaget och pratas samman. Och i grupp 3 svarade 3 av 3 VD nej. De ansåg inte att man 

arbetade utifrån överlappande aktiviteter och ledtider i produktionen, precis som VD 

svarade, vilket kan ha stor betydelse för företagets negativa tillväxt.  

Fråga till anställda: Känner du att om du vill, får uppmuntran till att vidareutbilda dig för 

nya arbetsuppgifter?  

Den här frågan ställde vi för att se om de anställd känner att 

de får uppmuntran till vidareutbildning i företaget, vilket 

ökar företagets konkurrenskraft. Som figuren visar i grupp 1, 

svarade 3 av 3 anställda ja. De anser att de får uppmuntran att 

vidareutbilda sig för att ta nya befattningar. Två av dem säger 

att det skulle nog inte vara några problem alls, men de har 

samtidigt inte fått förfrågan. I grupp 2 svarade 3 av 3 anställd 

ja.. Och i grupp 3 svarade 3 av 3 anställd att de inte kände att 

de fick uppmuntran till att vidareutbilda sig för nya 

arbetsuppgifter, vilket vi kommer att diskutera mer ingående 

i analyskapitlet.  

Fråga till anställda: Känner du till företagets affärside och vision?  

Här är en fråga som där vi ville se hur väl de anställda känner 

till företagets affärsidé och vision. Som figuren visar i grupp 

1, svarade 3 av 3 anställda ja. I grupp 2 svarade 2 av 3 

anställda ja och 1 av 3 svarade nej. Den anställde som 

svarade nej påpekade det att möjligheten finns, och det har 

säkert tagits upp på nått möte, men att denne inte var 

intresserad av att veta. Och i grupp 3 svarade 3 av 3 anställda 

nej. Ingen av anställda känner till varken affärsidén eller 

visionen. En anställd sa dessutom att han inte ens trodde 
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företaget hade någon plan över huvud taget.  

Fråga till anställda: Har VD i samband med att företaget vuxit, arbetat mer med strategiska 

frågor samt delegerat ut arbetsuppgifter som han tidigare själv utfört till andra personer i 

företaget?  

Med den här frågan vill vi se hur anställda uppfattar VD: s 

roll och arbete. Som figuren visar i grupp 1, svarade 3 av 3 

anställda ja, de har uppfattat att VD har delegerat ut mer 

arbete och arbetat mer med strategiska frågor. I grupp 2 

svarade 2 av 3 anställda ja och 1 av 3 svarade nej. Och i 

grupp 3 svarade 3 av 3 anställd nej. De har inte upplevt 

någon förändring. Kommentarer vi fick var att ”VD är både 

lat” och ”Han (VD) har väl inte gjort så mycket det senaste, 

så det har väl blivit att andra har fått göra mer”.  

Fråga till VD, mellanchef och anställd i grupp 1: Jobbar ni för att företaget skall ha starkt 

tillväxt?  

Vi vill med denna fråga se om företagen har viljan att växa, 

samt om VD: s mål genomsyras genom företaget ända ut till 

de anställda. Som figuren visar svarade 3 av 3 VD i grupp 1 

nej, de jobbar inte för att ha starkt tillväxt. 3 av 3 

mellanchefer i grupp 1 svarade ja, att de anser att företaget 

jobbar för att ha stark tillväxt. Och 3 av 3 anställda i grupp 1 

svarade ja, att de också anser att företaget jobbar för att ha 

stark tillväxt. Intressant att VD, mellanchef och anställd har 

olika syn på denna fråga, vilket vi kommer att analysera i 

analyskapitlet.  

Fråga till VD, mellanchef och anställd i grupp 2: Är det svårt för företaget att rekrytera 

kompetent personal?  

Vi ville se med denna fråga om företagen anser att de lyckats 

rekrytera kompetent personal som är viktigt då det kan ha 

stor påverkan på företagets utveckling och möjlighet till att 

växa. Som figuren visar svarade 3 av 3 VD i grupp 2 ja, att 

de har svårt för att rekrytera kompetent personal just för att 

det är brist på erfaren personal eftersom marknaden är så stor 

och alla företag ”ropar” efter personal. 1 av 3 mellanchefer i 

grupp 2 svarade ja, 1 av 3 svarade både ja och nej, och 1 av 3 

svarade nej. Och 3 av 3 anställda i grupp 2 svarade ja.      
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Fråga till VD, mellanchef och anställd i grupp 3: Uppmuntras man i organisationen till att 

vidareutbilda sig för nya arbetsuppgifter?  

Den här frågan ställde vi för att se om VD, mellanchef och 

anställd i företagen har samma uppfattning om att man 

uppmuntras till vidareutbildning. Denna uppmuntran kan 

leda till ökad konkurrenskraft i företaget. Som figuren visar 

svarade 3 av 3 VD i grupp 3 ja, att personalen uppmuntras. 

VD säger även att personalen inte alltid vill vidareutbilda sig 

utan nöjer sig med det som de gör i dagsläget. 3 av 3 

mellanchefer i grupp 3 svarade nej, vilket är helt tvärtom mot 

det som VD svarat. Och 3 av 3 anställda i grupp 3 svarade 

också nej. De anser inte att man uppmuntras, utan måste ta 

egna initiativ.  

Fråga till VD, mellanchef och anställd i grupp 3: Har VD i samband med att företaget vuxit, 

arbetat mer med strategiska frågor samt delegerat ut arbetsuppgifter som han tidigare själv 

utfört till andra personer i företaget?  

Med denna fråga ville vi se om alla i företagen som haft 

negativ tillväxt anser att VD arbetat mer med strategiska 

frågor och delegerat ut mer uppgifter till andra i företaget. 

Som figuren visar svarade 3 av 3 VD i grupp 3 ja. 1 av 3 

mellanchefer i grupp 3 svarade ja, och 2 av 3 svarade nej. 

Och till sist 3 av 3 anställda i grupp 3 svarade nej. I ett av 

företagen ansåg respondenten att VD: n var lat. En annan 

respondent svarade även att han inte visste ens om VD 

arbetade alla dagar och hade svårt att tro att han arbetade 

med strategiska frågor. 

4.3 Övrig intressant empiri 
Vi har tidigare i den teoretiska referensramen nämnt våra teoretiska misstankar om vilka 

faktorer som kan vara skillnaden mellan positiv- och negativ tillväxt. Efter undersökningen av 

företagen visade det sig att inte alla dessa misstankar utgjorde skillnader. Vi väljer ändå att 

redovisa dessa misstankar som inte skiljde sig, följt av korta kommentarer nedan: 

Företag som haft delade åsikter bland ledare och anställda har haft sämre tillväxtutveckling: 

Vi har inte sett någon märkbar tendens till att detta påstående har koppling till företagets 

tillväxt. 

Det är rimligt att vänta sig att insiktströgheten är mindre i företagen som fortsatt växa vilket 

borde avspegla sig i att de anställda upplevt det som mer positivt i de företag som har haft en 

fortsatt positiv tillväxtutveckling: Respondenternas svar varierade i alla tre grupper. Överlag 

svarade grupperna samma och att en tendens till att företag med fortsatt tillväxt skulle ha 

mindre insiktströghet visar sig därför inte.  
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Att man har upplevt en mindre manövertröghet i de företag som har haft en fortsatt positiv 

tillväxtutveckling: I vår undersökning finns det inga tecken på att företagen i grupp 1 har 

mindre manövertröghet än företagen i grupp 2 och grupp 3.  

Man är mer nöjd med sina resurser och löner i de företag som har en positiv 

tillväxtutveckling: I vår undersökning visar det sig att all personal är nöjda med både resurser 

och löner. Byggbranschen är i jämfört med andra branscher en välbetald bransch.  

De företag som har en positiv tillväxtutveckling har en större vilja att fortsätta växa: 

Företagen i grupp 1 strävar inte efter att ha stark tillväxt. Bara ett företag svarade att man vill 

växa, men inte starkt. De andra två svarade att de följer marknaden. I grupp 2 svarade ett 

företag att de strävar efter stark tillväxt, och även i grupp 3 svarade ett företag att de strävar 

efter stark tillväxt. 

Företag som har lyckats bibehålla en fortsatt stark tillväxt är de som har lyckats att ligga i 

utvecklingens frontlinje: Det visar sig att alla företagen svarade att de följer med i branschens 

utveckling, och inget företag svarade att de arbetar mer med utveckling än något annat 

företag. Konkurrensen har ökat men det finns så mycket arbete så det räcker till åt alla företag 

har flertalet företag utryckt sig.  

Företag som lyckas att bibehålla en fortsatt stark tillväxt är de som lyckas att anpassa sig till 

sin omgivning, och även i större utsträckning har utformat sin strategi efter den 

kärnkompetens som finns i företaget: Alla företagen svarade att de utformar sin strategi efter 

deras kärnkompetens och efter omgivningen. Vilket företag som lyckas bäst med 

utformningen framgår inte i svaret, utan alla svarade bara ja.  

Man kan anta att företagen som har haft en fortsatt positiv tillväxt i större grad har 

samarbete med konkurrerande företag i branschen än de företagen som har haft en negativ 

tillväxtutveckling: Det framgår i efter vår undersökning att samarbetet inte är så stort i 

företagen. Det skiljer sig inte åt mellan grupperna, och alla grupper svarade över lag att de har 

ytterst lite samarbete med konkurrerande företag.  
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5 Analys  
 

I detta kapitel presenteras en empirisk analys över likheter och skillnader i och mellan 

grupperingarna samt mellan de olika intervjupersonerna i respektive företag. En teoretisk 

analys av den insamlade empirin sker genom återkoppling till de teoretiska misstankarna 

från den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Analys av frågor mellan de olika VD:arna i de olika grupperna. 
Den fråga som utmärkte sig, när jämförelse gjordes mellan de olika grupperna är följande: 

Arbetar organisationen utifrån överlappande aktiviteter och ledtider i produktionsprocessen, 

från produktutveckling och produktion till distribution? 

Vad vi ville se med denna fråga är om företagen arbetar med just överlappande aktiviteter 

och ledtider, dvs. att de arbetar tvärfunktionellt. Vi antog att en skillnad skulle vara att de 

företag som haft en positiv tillväxtutveckling skulle tillämpa det i större utsträckning än de 

företag som haft en mindre positiv tillväxtutveckling. Stalk (1998) påstår ju att de mest 

framgångsrika företagen arbetar så därför valde vi att ställa denna fråga. Porter (1998) 

nämner även vikten av att integrera avdelningarna då företag växer, vilket gjorde denna 

fråga självklar för studien. Av svaren vi fick i intervjuerna visar det sig att företagen i grupp 

1 arbetar just på detta vis, dvs. att man inom företaget arbetar utifrån överlappande 

aktiviteter och ledtider. Studien visar tydliga tecken på att företagen i grupp 3 inte arbetar 

tvärfunktionellt med överlappande aktiviteter och ledtider. Dock att ha i åtanke i denna 

studie är att den är utförd på företag i byggbranschen där väldigt lite produktionsprocesser 

förekommer, dvs. att företaget arbetar i en fabrik där alla avdelningar är samlade under 

samma tak. Det kan även vara så att det är en svår fråga att tolka för respondenten just på 

grund av detta. Vi anser dock att denna skillnad mellan grupperna kan vara en av 

anledningarna till att det gått som det gått efter 2001. Vi anser att ett företag som arbetar 

tvärfunktionellt får ett bättre samarbete i företaget. Olika kompetenser kan kombineras 

vilket leder enligt oss till att företagen kan bli effektivare, bli snabbare i planering och 

beslutstagande samt bli konkurrenskraftigare, som vi anser har betydelse för ett företags 

tillväxt.  

5.2 Analys av frågor till de mellancheferna i de olika grupperna. 
De frågor som utmärkte sig när jämförelse gjordes mellan de olika grupperna är följande: 

Känner du till företagets ekonomiska situation? 

Det vi ville se med denna fråga var hur insatta mellancheferna är i företagets ekonomiska 

situation. I grupp 1 visar resultatet att mellancheferna har bra koll på företagets ekonomiska 

situation. I grupp 2 är mellancheferna väl insatta i företagets ekonomiska situation men inte 

i samma utsträckning som i grupp 1. Och i grupp 3 har respondenterna svarat att de inte vet 
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om företagets ekonomiska situation. Denna fråga visar att ju sämre företaget gått sedan 

gasellutmärkelsen, ju sämre insatta är mellancheferna i företagets ekonomi.   

Känner du att om du skulle vilja, får uppmuntran till att vidareutbilda dig för nya 

arbetsuppgifter? 

Det vi ville se med den här frågan var om mellanchefen känner att hon eller hon uppmuntras 

till att vidareutbilda sig.  Då Green & Ashton (1991) säger att personalen är en stor 

konkurrenskraft och att det är viktigt att vidareutveckla denna, anser vi att denna fråga är 

intressant för att se om personalen känner att de får den uppmuntran till vidareutveckling.  

Resultatet visar att mellancheferna i grupp 1 känner att de får den uppmuntran.  Men det 

intressanta är att inte någon av mellancheferna i grupp 3 kände att de fick den uppmuntran. 

Vi anser att detta kan vara en anledning till att företagen mist arbete till andra konkurrenter. 

Konkurrenskraften har minskat i dessa företag helt enkelt, då konkurrenskraften i företaget 

inte tas hand om, det ville säga de anställda.   

Arbetar organisationen utifrån överlappande aktiviteter och ledtider i produktionsprocessen, 

från produktutveckling och produktion till distribution? 

Precis som i samma fråga till VD vill vi här se om mellancheferna anser att företagen 

arbetar med överlappande aktiviteter och ledtider, dvs. att de arbetar tvärfunktionellt. 

Resultatet visar tydligt att majoriteten av mellancheferna i grupp 1 och grupp 2 anser att 

företaget arbetar tvärfunktionellt, men att ingen mellancheferna i grupp 3 anser att de 

arbetar tvärfunktionellt, dvs. att man inom företaget arbetar utifrån överlappande aktiviteter 

och ledtider. Precis som när frågan ställdes till VD i företagen så måste man ha i åtanke att 

studien är utförd på företag i byggbranschen. Och precis som i frågan till VD anser vi att att 

det kan vara en svår fråga att tolka för respondenten, just på grund av detta. Skillnad mellan 

grupperna, precis som i frågan till VD, kan vara anledning till händelserna efter 2001. Vi 

anser som tidigare nämnt att ett företag som arbetar tvärfunktionellt får ett bättre samarbete i 

företaget samt att man kombinerar olika kompetenser vilket leder till effektivare och 

snabbare planering och beslutstagande. Detta leder enligt oss till ett konkurrenskraftigare 

företag.  

5.3 Analys av frågor till de anställda i de olika grupperna 
De frågor som utmärkte sig när jämförelse gjordes mellan de olika anställda är följande: 

Känner du att om du vill, får uppmuntran till att vidareutbilda dig för nya arbetsuppgifter? 

Syftet med denna fråga var att vi ville se om VD uppmuntrade sin personal till att 

vidareutbilda sig för andra arbetsuppgifter om intresset fanns. Intressant är att i företagen i 

grupp 1 & 2 svarar samtliga respondenter att man får uppmuntran, medan samtliga 

respondenter i grupp 3 svarar att man inte får uppmuntran. Detta är en faktor som vi tror kan 

ha påverkat tillväxten för företagen i grupp 3 negativt då personalen är en stor 

konkurrenskraft. Vilket skulle kunna leda till att man förlorar jobb till konkurrerande företag 

då man förlorar sin egen konkurrenskraft. 
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Känner du till företagets affärside och vision? 

Vi ville undersöka om de anställda i företagen vet hur företagens affärsidé och vision ser ut. 

I denna fråga syns en tydlig skillnad på svaren i grupperna. I företagen i grupp 1 kan ses att 

samtliga respondenter svarar att de känner till affärside och vision medans samtliga 

respondenter i grupp 3 svarar att man inte gör det. Detta skulle kunna vara en faktor som 

påverkar hur tillväxtutvecklingen har sett ut i företagen. Vi tror att detta resultat kan tyda på 

att de anställda i grupp 3 inte känner att de är en del av ett team utan snarare enbart gör sitt 

jobb för att få sin lön. Vi tror att om man inte känner att man är en del av ett team så känner 

man sig heller inte motiverad att göra sitt yttersta för att företaget ska gå bra heller.  

Har VD i samband med att företaget vuxit, arbetat mer med strategiska frågor samt delegerat 

ut arbetsuppgifter som han tidigare själv utfört till andra personer i företaget? 

Vi undersökte om VD:s roll har ändrats genom tillväxtperioden då det är en viktig faktor för 

den fortsatta tillväxtutvecklingen. Denna fråga gav en del intressanta svar mellan de olika 

grupperna. I grupp 1 svarade samtliga respondenter ja, i grupp 2 svarade majoriteten av 

respondenterna ja, däremot kunde man se att i grupp 3 har samtliga av respondenterna svarat 

nej. Detta kan betyda att VD är mer aktiv i de företagen som har haft en positiv tillväxt och 

att VD i de företag som har haft en negativ tillväxt inte lägger ner mer tid än tidigare på att 

utveckla företaget och engagera sig i att få företaget att växa. I ett av företag i grupp 3 

upplevde även den anställde att VD var lat. Det skulle även kunna vara så att de anställda i 

grupp 3 inte har tillräckligt nära kontakt med VD för att kunna uppfatta att VD verkligen har 

ändrat på sina arbetsuppgifter, vilket skulle kunna bero på att VD inte tydligt nog lyckats 

genomsyra organisationen med vad företaget har för aktiviteter.  

5.4 Analys i grupp 1 mellan VD, mellanchef och anställd 
De frågor som utmärkte sig när jämförelse gjordes i grupp 1 är följande: 

Jobbar ni för att företaget skall ha starkt tillväxt? 

Vi ville i denna fråga se om man i företagen fortfarande har viljan att växa mycket. I denna 

fråga får man ganska överensstämmande svar från de olika grupperna. En sak som vi ser är 

intressant är att samtliga VD i företagen i grupp 1 inte anser att man jobbar för att ha en 

stark tillväxt. Däremot tror samtliga mellanchefer och anställda i grupp 1 att företagen 

jobbar för en stark tillväxt. Det kan bero på att man från VD:s sida inte tydligt nog 

genomsyrar organisationen med det mål man har för företaget. Av respondenternas svar kan 

vi se att man försöker att inte växa så mycket som man tidigare har gjort för att försöka att 

få en bra kontroll över organisationen. En av respondenterna i företagen i grupp 1 sa att man 

har ett mål uppsatt hur stora man vill bli och sen vill man inte växa mer, detta mål var dock 

inte än uppnått. Vi anser att man kan fortsätta att ha en stabil tillväxt även om man inte har 

det som en ambition, och samtidigt jobba för att få mer kontroll över organisationen.      

5.5 Analys i grupp 2 mellan VD, mellanchef och anställd 
Den fråga som utmärkte sig när jämförelse gjordes i grupp 2 är följande: 
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Är det svårt för er att rekrytera kompetent personal? 

Denna fråga syftade till att undersöka om alla i organisationen tycker att man rekryterar 

kompetent personal och även att jämföra svårigheter med rekryteringen mellan olika 

företag. Man har ungefär lika svårt med att rekrytera kompetent personal i grupp 2 som i 

övriga grupper, detta säger respondenterna beror på att det är en stor brist på kompetent 

personal i branschen då det finns många byggföretag men inte tillräcklig mängd med 

kompetent personal. T.ex. var det så att i ett av företagen i grupp 3 var det så stor 

personalbrist att man blivit tvungen att rekrytera ett antal lärlingar direkt när de slutat 

skolan, samt att de omskolade folk från andra arbetsgrupper. Vi ser att det trots brist på 

kompetent personal i branschen är högkonjunktur inom byggnadsbranschen, vilket gör att 

man ändå kan fortsätta att ha en positiv tillväxtutveckling.  

5.6 Analys i grupp 3 mellan VD, mellanchef och anställd 
De frågor som utmärkte sig när jämförelse gjordes i grupp 3 är följande: 

Uppmuntras man i organisationen till att vidareutbilda sig för nya arbetsuppgifter? 

Vi ville undersöka huruvida VD ansåg att personalen uppmuntrades till att vidareutbilda sig 

för andra arbetsuppgifter om intresset fanns. Svaren gav att samtliga VD i företagen i denna 

grupp ansåg att de gjorde detta. Det intressanta här är att samtliga tillfrågade i personalen 

svarade att de inte upplever att man får uppmuntran till vidareutbildning. Detta skulle kunna 

förklaras med att VD försöker att försköna sina svar i intervjun. Ett vanligt problem som 

kan uppstå är intervjueffekter, vilket innebär att respondenten svarar det som denne tror att 

forskaren vill höra (Jacobsen, 2002). En annan förklaring skulle kunna vara att VD 

verkligen anser att man uppmuntras till vidareutbildning men att detta budskap inte tydligt 

förmedlas ut i organisationen. Det förekommer även i ett företag att VD svarar att 

personalen uppmuntras och att VD vill att personalen ska ta mer ansvar och utbildas till 

arbetsledare/mellanchef, men att det inte finns någon vilja hos personalen att ta ansvar och 

att vidareutbilda sig. Vi anser att minskad uppmuntran till vidareutbildning kan vara en 

anledning till att företagen tappar jobb till sina konkurrenter. Vi ser att konkurrenskraften i 

företagen minskar, då konkurrenskraften i företagen inte tillvaratas, det ville säga de 

anställda. 

Har VD i samband med att företaget vuxit, arbetat mer med strategiska frågor samt delegerat 

ut arbetsuppgifter som han/hon tidigare själv utfört till andra personer i företaget? 

Vi undersökte om VD:s roll hade ändrats genom tillväxtperioden då det är en viktig faktor 

för den fortsatta tillväxtutvecklingen. Denna fråga gav en del intressanta svar mellan de 

olika respondenterna. Samtliga VD i företagen från gruppen svarade ja på frågan, av 

mellancheferna i företagen svarade majoriteten av respondenterna ja, däremot kunde man se 

att samtliga anställda i företagen svarat nej. Detta kan betyda att VD är mer aktiv i företagen 

i grupp 1 och att VD i företagen i grupp 3 inte lägger ner mer tid än tidigare på att utveckla 

företaget och engagera sig i att få företaget att växa. Det skulle även kunna vara så att de 

anställda i grupp 3 inte har tillräckligt nära kontakt med VD för att kunna uppfatta att VD 
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verkligen har ändrat på sina arbetsuppgifter, vilket skulle kunna bero på att VD inte tydligt 

nog lyckats genomsyra organisationen med vad företaget har för aktiviteter. Vi anser att det 

är viktigt att VD tydligt jobbar med att förmedla ut de mål som företagen har och även 

aktivt jobbar för att utveckla företaget och få det att växa.   
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6 Avslutande reflektioner  
 

Författarna presenterar i detta kapitel de slutsatser och metodmässiga lärdomarna som 

kan dras av studien, som grundar sig i det tidigare presenterade analysavsnittet. 

 

6.1 Slutsatser och praktiska implikationer 

Vi antog att företag som har lyckats att bibehålla en fortsatt stark tillväxt var de som 

integrerade avdelningarna och arbetade utifrån överlappande aktiviteter. Efter vår analys anser 

vi att företag som arbetar tvärfunktionellt får ett bättre samarbete i företaget. Olika 

kompetenser kan kombineras vilket enligt oss leder till att företagen kan bli effektivare, bli 

snabbare i planering och beslutstagande samt bli konkurrenskraftigare, vilket har betydelse för 

ett företags tillväxt. Detta har vi kunnat styrka då det i studien visade sig att de företag som 

har arbetat utifrån överlappande aktiviteter och ledtider har haft en mer positiv 

tillväxtutveckling än de företag som inte har arbetat på det viset. Det här betyder att företag 

som har haft en negativ tillväxtutveckling bör införa att man arbetar mer tvärfunktionellt då 

detta har visat sig leder till en ökad tillväxt i småföretag.    

Studien har även visat att i företag där personalen har varit dåligt insatt i företagets ekonomi, 

har man haft en mer negativ tillväxtutveckling än de företag där mellanchefen har haft en bra 

kännedom om företagets ekonomiska situation. Vi ser att det är samma respondenter som inte 

känner till företagens affärside och vision. Detta anser vi går hand i hand då vi tror att det 

beror på att VD i dessa företag inte har lyckats förmedla ut vad man har för mål med 

företaget. En slutsats av detta kan vara att de företag som har haft en negativ tillväxt ska 

försöka att få in en bättre öppenhet i företagen så att man bättre kan förmedla de mål som 

företaget har och på det viset nå en ökad tillväxt.   

Vi tyckte att det var rimligt att man hade en mer positiv tillväxtutveckling i de företag där 

personalen kände att de fick uppmuntran till vidareutbildning. Vi kunde i vår analys påvisa att 

i de företagen där man inte fick någon uppmuntran till att vidareutbilda sig för nya 

arbetsuppgifter fick man också en negativ tillväxtutveckling. Detta tror vi kan vara en 

anledning till att företagen har förlorat arbete till andra konkurrenter. Konkurrenskraften har 

helt enkelt minskat i dessa företag, då konkurrenskraften i företaget inte tas hand om, det ville 

säga de anställda. Vår slutsats är att de företag som har haft en negativ tillväxt, ska för att 

lyckas öka sin tillväxt uppmuntra sin personal till vidareutbildning då vi har visat att det ger 

företagen en ökad konkurrenskraft.   

Vi antog att företag som har haft en fortsatt stark positiv tillväxt var bättre på att förmedla ut 

affärside och vision. I analysen kunde vi se att dålig kännedom bland de anställda om 

företagens affärside och vision kunde vara en faktor som påverkar företagens 

tillväxtutveckling negativt. Då man inte känner till företagets affärside och vision vet man inte 

heller åt vilket håll man ska sträva efter i sitt arbete. Vi tror att detta resultat kan innebära i de 

företag där man inte har kännedom, att man inte känner att man är en del av ett team utan 

snarare enbart gör sitt jobb för att få sin lön. Vi tror att om man inte känner att man är en del 
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av ett team så känner man sig heller inte motiverad att göra sitt yttersta för att företaget ska gå 

bra heller. Av detta drar vi slutsatsen att de företag som har haft en negativ tillväxt ska 

försöka att få in en bättre öppenhet i företagen så att man bättre kan förmedla de mål som 

företaget har och på det viset nå en ökad tillväxt.   

Vi ansåg att det skulle vara rimligt att VD i större utsträckning hade ändrat på sitt arbetssätt 

och lämnat över arbetsuppgifter till andra i företaget som en följd av att företaget vuxit 

mycket, i de företag som haft en positiv tillväxtutveckling. Vi kom i studien fram till att i 

samband med att företag växer, bör VD lägger ner mer tid än tidigare på att utveckla företaget 

och engagera sig i att få företaget att växa. För att inte bli personligt överbelastad med arbete 

bör han/hon lägga ut arbetsuppgifter som han/hon själv tidigare utfört på andra i 

organisationen. Vi kunde tydligt se att i de företag som detta inte följdes så hade man en 

negativ tillväxtutveckling. Vår slutsats är att de VD som arbetar i de företagen som har haft en 

negativ tillväxtutveckling, bör lägga ner mer tid än tidigare på att utveckla företaget och lägga 

ut arbetsuppgifter som han/hon själv tidigare har utfört till andra personer, då detta har visat 

sig leda till att företagen får en mer positiv tillväxtutveckling.     

Vi har tydligt sett i vår analys att man i företagen med en negativ tillväxtutveckling har fått en 

betydligt större spridning bland svaren från respondenterna inom företagen jämfört med de 

andra grupperna som har studerats. Vi tror att det beror på att de anställda inte har tillräckligt 

nära kontakt med VD vilket innebär att VD inte tydligt nog har lyckats att genomsyra 

organisationen med sina åsikter, t.ex. med vad man har för mål med företaget.  

Vi har fått det övergripande intrycket att företagen i grupp 1 har en tydligare strategi då de 

känns allmänt mer kunniga inom strategifrågor. Vi märkte att företagen i grupp 3 inte hade en 

lika tydlig strategi utan hade mer ”flummiga” svar på frågorna. Vi märkte också av att man i 

grupp 3 inte hade tydliga mellanchefer utan vi blev mer hänvisade till att prata med någon 

som VD tyckte hade en lite mer ledande roll. I grupp 1 fick vi också mer utförliga svar från 

personalen vilket gjorde att de kändes mer insatta i företaget, till skillnad från företagens 

personal i grupp 3 där man mest svarade ja eller nej på frågorna. Företagen i grupp 1 svarade 

även över lag att de i samband med att de vuxit hade nischat sig mer i hantverket och istället 

satsade på kvalitet, detta hade lett till att man fått bra publicitet och rykte. Vi tror också att det 

kan ha lett till att man fick ett tydligare mål och bättre kontroll i företagen som nischade sig. 

Företagen i grupp 3 däremot kändes mer splittrade och vi fick känslan av att de tog de jobb 

som de kom över.          

Då vi har sett att det har varit en högkonjunktur i branschen sedan 2001 har vi sett att det har 

funnits mycket jobb i branschen. Samtliga respondenter har svarat att trots att det har kommit 

in nya aktörer på marknaden så har det ändå funnits tillräckligt med jobb för alla företag som 

vi har undersökt i studien. Vår uppfattning är att även om man har ganska tydliga brister i sitt 

företag kan man ändå vara med i gruppen som har en varierande tillväxtutveckling då 

branschen har varit så pass bra de senaste åren. 
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Arbetets styrkor och svagheter 

Fördelar med telefonintervju 

Det är en ganska anonym form, vilket kan minska det vi brukar kalla intervjuareffekten 

(Groves & Kahn 1979). Vilket innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan medverka till 

att intervjuobjektet uppträder mer onormalt (Jacobsen 2002).  

Telefonintervjuer bör begränsas till fall där resurserna är begränsade (Jacobsen 2002), vilket 

det är i vårt fall. 

Nackdelar med telefonintervju 

Undersökningar visar att det kan vara lättare för intervjuobjektet att ljuga eller ”dra en vals” 

i en telefonintervju (Frey & Oishi 1995). 

Det är lättare att föra ett givande, öppet samtal vid besökintervju än över telefon. Av den 

anledningen hävdar många som har specialiserat sig på telefonintervjuer att det ofta är en 

olämplig metod om undersökningen innehåller många öppna frågor Jacobsen (2002). Vi ser 

inte detta som ett stort problem i vår studie då vi har relativt slutna frågor.     

Öppen eller strukturerad intervju? 

Jacobsen (2002) delar upp intervjuerna efter struktureringsgrad i en fem-gradig skala från 

att vara helt öppen till att vara helt sluten. Vår intervju är mer åt det slutna hållet och vi 

bedömer att vi ligger på en fyra på skalan, vilket innebär att det är frågor i fast ordningsföljd 

med inslag av öppna svar.  

Fördelar med strukturerad intervju 

Vi får data som är relativ bekväm att behandla då vi har kunnat analysera våra svar i 

dataprogram. Hade intervjuguiden varit öppnare hade informationen troligtvis blivit för svår 

och komplex för att kunna behandla i datorprogram. Då vi hade relativt många 

intervjuobjekt i vår studie kände vi att vi ville få in data som var möjlig att behandla då det 

lätt kan gå över styr om man har en öppnare intervjuguide med så stort antal respondenter.   

Nackdelar med strukturerad intervju 

Är att man kan missa viktig information när man har en för hög struktureringsgrad på 

intervjuguiden. Vid öppnare intervjuer kommer ofta intressant fakta fram som man inte 

tänkt på tidigare.  

Fördelar med Anonym intervju  

Vi kände att det eventuellt skulle kännas olustigt för personalen att svara på frågor om 

företaget om de visste att VD senare skulle få se vad de har svarat. Vi misstänkte även att 

VD skulle kunna svara på ett sätt som var missvisande om företagsnamnen skulle publiceras 

i studien. För att motverka dessa effekter valde vi att anonymisera vår studie.    
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Fördelar med Inspelning av intervjun 

Vi valde att spela in intervjuerna som gjordes i studien. Fördelen är att vi kan begränsa 

anteckningarna och därmed upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt med den vi 

intervjuar. Detta får ofta intervjun att flyta lättare (Jacobsen 2002).       

Nackdelar med antalet företag i studien 

En svaghet som vi kan se i vår studie är att vi endast studerar tre stycken företag i respektive 

tillväxtgrupp. Detta leder till att det kan bli en betydande påverkan av vem som blir 

intervjuperson. Detta har vi försökt att undvika genom att vi har valt att intervjua personer 

som har varit i företaget sedan man fått sin gasellutmärkelse, vi har även begärt att få 

intervjua anställda som man tror kan tala för hur de flesta i personalen tycker i frågorna. 

Men om vi ska se på exempelvis frågan om man anser att man rekryter kompetent personal, 

vilket VD har svarat att man har problem med, skulle det kunna vara så att man pratar med 

en anställd som inte har rätt kompetens men svarar då troligtvis att det inte är så. Det skulle 

också kunna vara så att den anställde som blir intervjuad vill vara solidarisk mot sina 

medarbetare och därför inte heller svarar att man har problem med rekryteringen. Detta 

skulle innebära att 1/3 av de tillfrågade i denna grupp har svarat felaktigt vilket är en 

betydande andel av de tillfrågade respondenterna i denna grupp. 

Använt fler anställda i studien då det är svårt för en anställd att svara för alla 

Då anställd personal ofta utgör en stor andel av majoriteten av folk på ett företag kan det 

vara svårt för en anställd att svara för alla. Detta hade kunnat förbättras genom att man hade 

intervjuat fler anställda per företag för att då kunna öka svarssäkerhet i analysen. 

Jämföra olika branscher  

En nackdel skulle kunna vara att vi bara har tittat på företag från en bransch då man många 

gånger har olika typer av arbetsrutiner i olika branscher. Detta skulle kunna innebära att vi 

eventuellt skulle ha fått ett annat resultat om vi hade gjort undersökningen på företag i en 

annan bransch.  

Svaghet att VD valde vem vi skulle prata med 

Då vi först har intervjuat VD i företagen har det varit han/hon som har rekommenderat vilka 

i personalen vi skulle prata med, vilket skulle kunna vara en nackdel då det skulle kunna 

vara så att VD rekommenderar personer som han/hon tycker har samma åsikter som 

honom/henne själv. Vi fick dock inte känslan av att så var fallet när vi gjorde intervjuerna 

utan det kändes som att samtliga VD förstod att vi ville prata med folk som inte var rädda 

för att säga vad de tyckte.    

 



Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Ekonomi och Teknik 

 

26 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Man hade utifrån vår studie kunna forska vidare med företag från fler än en bransch för att 

kunna jämföra om variablerna påverkar företagen olika beroende på vilken bransch som de är 

verksamma i.   

Intressant vore även att forska på hur variablerna skulle kunna påverka tjänsteföretag och 

jämföra med tillverkande företag i vår studie och se om man får olika resultat. 

En annan intressant faktor vore att undersöka hur småföretag förvaltar sitt finansiella kapital 

och undersöka om detta kan ha en påverkan för småföretagens tillväxt. En intressant faktor 

skulle även kunna vara att se om de anställda i småföretagen som äger aktier i företagen har 

en högre arbetsmotivation/arbetsprestation. 
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Bilaga 1 – Intervjuguider 
Här är våra intervjuguider till VD, mellanchef och anställd. 

Intervjuguide till VD 

Allmänna frågor 
1 

2 

3 

4 

5 

Man eller Kvinna? 

Hur gammal är du?  

Hur länge har du varit VD på företaget?  

Har du tidigare erfarenheter av VD-positionen? Vilka?  

Är du ägare, delägare, majoritetsägare eller anställd av företaget?  

Resurser 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

10 

 

Anser du att alla i företaget vet om företagets ekonomiska situation  

Och vill du att alla ska veta?  

Samt finns möjligheten för den som vill veta att få reda på detta?  

Har alla i företaget de resurser som de behöver för att kunna utföra sina arbeten på bästa sätt?  

Med resurser menar vi personal, utrustning (verktyg, linjer)  

Anser du att ni haft manövertröghet i företaget, dvs. låg flexibilitet/svårt att göra förändringar? 

Beror på bindningar och låsningar av resurser, dvs allt från fysisk utrustning och 

organisationens lokalisering till den totala kunskaps- och erfarenhetsbredd företaget har!  

Anser du att ni har bra ”flyt” i produktionen, dvs om ni har flaskhalsar, produktionsfel, reklamationer etc.  

Upplever du att de anställda har varit positiva till omorganisering vid behov i samband med att ni växte 

mycket eller att branschen eventuellt ändrade sig? (Insiktströghet, organisatorisk tröghet)  

Kompetens 
11 

 

12 

Är det svårt för er att rekrytera kompetent personal? 

Om ja! Vad är anledningen? (geografiskt, branschen, brist på kompetent personal)  

Uppmuntras man i organisationen till att vidareutbilda sig för nya arbetsuppgifter?   

Motivation 

13 

 

14 

 

15 

Tror du att de anställda i företaget över lag, jämfört med andra företag i branschen,  

är nöjda med sin ekonomiska ersättning?  

Anser personalen att de är nöjda med motivationsresurserna i företaget?  

(ex, kaffeautomater, fräscha lokaler)  

Jobbar ni för att företaget skall ha starkt tillväxt?    

Omgivning 

16 

 

17 

 

18 

Hur har konkurrensen i branschen sett ut sedan utmärkelsen? Och har den varit stabil? Och har ni följt 

med?  

Har ni samarbete med andra konkurrerande företag i samma bransch sedan utmärkelsen? 

        Om ja! Hur ser samarbetet ut?  

Arbetar ni utifrån överlappande aktiviteter/ledtider i produktionsprocessen, från produktutveckling och 

produktion till distribution?  

Strategi 

19 

20 

21 

Tror du att alla i organisationen insatta i företagets strategi?    

Tror du att alla i företaget vet om affärsiden och visionen?      

Är strategin utformad efter kärnkompetens och omgivningen?           

VD:s inverkan 

22 Har du i samband med att företaget vuxit, arbetat mer med strategiska frågor samt delegerat ut 

arbetsuppgifter som du tidigare själv utfört till andra i företaget?  
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Intervjuguide till mellanchef 

Allmänna frågor 
1 

2 

3 

4 

5 

Man eller Kvinna? 

Hur gammal är du?  

Hur länge har du varit Mellanchef på företaget?  

Har du tidigare erfarenheter av Chefspositionen? Vilka?  

Är du ägare, delägare, majoritetsägare eller anställd av företaget?  

Resurser 

6 

7 

 

8 

 

 

9 

10 

Känner du till företagets ekonomiska situation?   

Anser du att du får de resurser som du behöver för att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt? 

Med resurser menar vi personal, utrustning (verktyg, linjer)  

Anser du att ni haft manövertröghet i företaget, dvs. låg flexibilitet/svårt att göra förändringar? 

Beror på bindningar och låsningar av resurser, dvs allt från fysisk utrustning och 

organisationens lokalisering till den totala kunskaps- och erfarenhetsbredd företaget har!  

Anser du att ni har bra ”flyt” i produktionen, dvs inga flaskhalsar, produktionsfel, reklamationer etc.  

Har du varit positiva till omorganisering vid behov i samband med att ni växte mycket elr att branschen 

eventuellt ändrade sig? (Insiktströghet, organisatorisk tröghet)  

Kompetens 

11 

 

12 

13 

Anser du att nyrekryterad personal i företaget har rätt sorts kompetens?            

Om nej! Vad beror det på? Och vilka blir konsekvenserna?  

Känner du att om du skulle vilja, får uppmuntran till att vidareutbilda dig för nya arbetsuppgifter?  

Upplever du att du har fått de förutsättningar, dvs kunskap, av företaget som behövs för att utföra  

ditt arbete på bästa sätt?  

Motivation 

14 

  
15 

16 

Är du nöjd med din ekonomiska ersättning i förhållande till branschen?  

Och bidrar detta till ökad tillväxtmotivation?  

Är du nöjd med motivationsresurserna i företaget? (ex, kaffeautomater, fräscha lokaler osv.) 

Anser du att företaget jobbar för att ha starkt tillväxt?  

Omgivning 

17 

18 

 

19 

 

20 

Hur har konkurrensen i branschen sett ut?       Stabil/följt med?  

Har ni samarbete med andra konkurrerande företag i samma bransch?  

Om ja! Hur ser samarbetet ut?  

Arbetar ni utifrån överlappande aktiviteter/ledtider i produktionsprocessen,  

från produktutveckling/produktion till distribution?  

Har du varit positiva till omorganisering vid behov i samband med att ni växte mycket eller att branschen 

eventuellt ändrade sig? (Insiktströghet, organisatorisk tröghet)  

Strategi 

21 Anser du att strategin är effektivt utformad?  

(Dvs. efter de kunskaper som ni i företaget besitter)  

VD:s inverkan 

22 

 

23 

I samband med att företaget vuxit, anser du att VD:n arbetat mer med strategiska frågor samt delegerat ut 

arbetsuppgifter som han tidigare själv utfört till andra i företaget?  

Och upplever du själv att du fått mer uppgifter då?  
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Intervjuguide till anställd 

 

Allmänna frågor 
1 

2 

3 

4 

5 

Man eller Kvinna?  

Hur gammal är du?  

Hur länge har du varit anställd på företaget?  

Har du tidigare erfarenheter av ditt yrke? Vilka?    

Är du ägare, delägare, majoritetsägare eller anställd av företaget?  

Resurser 

6 

7 

 

8 

 

 

9 

Känner du till företagets ekonomiska situation?    

Anser du att du får de resurser som du behöver för att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt?  

Med resurser menar vi personal, utrustning (verktyg, linjer)  

Anser du att ni haft manövertröghet i företaget,  dvs. låg flexibilitet/svårt att göra förändringar? 

Beror på bindningar och låsningar av resurser, dvs. allt från fysisk utrustning och 

organisationens lokalisering till den totala kunskaps- och erfarenhetsbredd företaget har!  

Anser du att ni har bra ”flyt” i produktionen, dvs. inga flaskhalsar, produktionsfel, reklamationer etc.  

Kompetens 
10 

 

11 

Anser du att nyrekryterad personal i företaget har rätt sorts kompetens?  

Om nej! Vad beror det på? Och vilka blir konsekvenserna?   

Känner du att om du skulle vilja, får uppmuntran till att vidareutbilda dig för nya arbetsuppgifter?  

Motivation 

12 

 
13 

14 

Är du nöjd med din ekonomiska ersättning i förhållande till branschen?  

Och bidrar detta till ökad tillväxtmotivation?  

Är du nöjd med motivationsresurserna i företaget? (ex, kaffeautomater, fräscha lokaler osv.)  

Anser du att företaget jobbar för att ha starkt tillväxt?  

Omgivning 

15 Har du varit positiva till omorganisering vid behov i samband med att ni växte mycket eller att branschen 

eventuellt ändrade sig? (Insiktströghet, organisatorisk tröghet)  

Strategi 

16 Känner du till företagets affärside och vision?      

VD:s inverkan 

17 I samband med att företaget vuxit, anser du att VD:n arbetat mer med strategiska frågor samt delegerat ut 

arbetsuppgifter som han tidigare själv utfört till andra i företaget?                
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Bilaga 2 – Insamlad empiri  

Svar på VD mellan grupperna   
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Svar på mellanchef mellan grupperna   
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Svar på anställda mellan grupperna   

 

  

 

  

 

 


