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Förord 

Vi vill börja med att tacka samtliga respondenter som tog sin tid och ställde upp i vår 
undersökning. Utan er hjälp hade inte uppsatsen kunnat genomföras. Från er fick vi ta del av 
mycket information samt intressanta synvinklar. Vi vill även tacka våra opponenter som gav 
oss konstruktiv kritik och fler förbättringsmöjligheter. Till sist vill vi tacka vår handledare Urban 
Österlund som vägledde oss genom uppsatsen med sitt engagemang och intresse. 
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Sammanfattning 

Dagens industri utger årligen en lista över de företag som etablerat sig på marknaden och 
utmärkt sig med en intensiv tillväxt på kort tid, dessa benämner de som gasellföretag. I media 
har gasellföretag målats upp som hjältar av den anledningen att de utgör en stor samhällsnytta 
i form av nya arbetstillfällen. Tidigare undersökningar har visat att företag med stark och 
intensiv tillväxt i större utsträckning riskerar att likvideras än företag med långsammare och 
stabilare tillväxt. Detta grundar sig ofta på svårigheter med att hinna anpassa 
organisationsstrukturen efter den snabba tillväxten. I takt med att gasellföretag växer ökar 
avståndet mellan ledning och medarbetarna. Detta ökar behovet av kontroll och uppföljning 
för att säkerhetsställa att medarbetarna arbetar i enlighet med företagets mål och inriktning. 
Tidigare undersökningar har visat att det är främst den interna kontrollen som brister hos de 
gasellföretag som likviderats. Ska ledningen styra gasellföretaget mot ett bestämt mål krävs 
det att verksamhetsstyrning och kommunikation är anpassat efter rådande omständigheter. I 
den här studien har därför en undersökning genomförts baserat på fyra olika gasellföretag 
samt ett tillväxtrådgivarföretag. Studien syftar till att ge en beskrivande och förklarande bild 
av hur gasellföretagen arbetar för att utveckla och bearbeta den interna kommunikationen 
anpassat till tillväxttakten. Uppsatsen behandlar även vilka kommunikationsproblem som 
kan uppkomma på grund av  organisationsstrukturer som ej anpassats efter företagets 
tillväxttakt och förändrade mål. Resultatet av undersökningen visade att gasellföretag måste 
formalisera företagets struktur och anpassa kommunikationskanalerna härefter. I samband 
med detta krävs det att ledningen har förtroende för sina anställda och överlämnar eller 
delegerar nödvändiga ansvarsområden till andra medarbetare inom företaget. Fokus hos 
ledningen hamnar istället mer på strategiskt arbete. Ju bättre ledningen lyckas att samordna 
och integrera medarbetarna i enlighet med företags mål, desto mindre risk föreligger det att 
missförstånd och kommunikationsproblem ska uppstå. 
 

Nyckelord: 

Gasellföretag, tillväxt, informell styrning, formell styrning, kommunikation, företagskultur, 

och intern kontroll



 

 

 
 
Abstract 

 

In the media, gazelles has been pointed out as heroes for that reason that they constitute a great 
public benefit in forms of new jobs. The Swedish newspaper “Dagens Industri” organize a 
yearly nomination of gazelle companies. These companies has excelled and achieved a high 
growth in a short amount of time. However, previous research has shown that companies with 
strong growth have a higher risk to be liquidated than companies with a more stable growth. 
Most of this is based on the fact that the companies do not have time to adapt to the rapid 
growth of the organizational structure. The distance between management and employees 
increases in the way when the gazelle grows. This increases the need for control and 
monitoring to make sure that employees are in accordance with the company's directions. 
Previous research has also shown that it is mainly the lack of internal control in the companies 
that have been the reason for liquidation. If the management want to guide the company to a 
common goal it will require business management and communication emerges as precisely 
as possible. This examination has therefore been carried out based on four different gazelles 
and a growth counseling company. The purpose of this study was to provide a descriptive and 
explanatory picture of how the gazelle companies works to develop and process the internal 
communication adapted to growth. The paper also discuss the communication problems 
that could arise from changes in organizational structures. The results of the survey showed 
that gazelle companies must formalize the structure and communication channels to promote 
growth. In connection with this, it was necessary for management to delegate control to 
coordinate the respective working groups up towards a unified goal. How this is implemented 
have a large impact on whether communication problems occur or not in a  g a z e l l e  
c o m p a n y . 

 

Keywords: 

Gazelle, growth, informal, formal control, communication, corporate culture and internal 

control 
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet presenterar en intresseväckande bakgrund om gasellföretagens ställning 

i Sverige som mynnar ut i en problemdiskussion. Därefter väcks två frågeställningar kring vårt 

ämnesval. Avsnittet avslutas med att beskriva studiens syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Efter att Birch (1979) i sin forskningsstudie benämnde mindre företag med stark tillväxt som 
Gasellföretag, har detta uppmärksammats av övriga världen och är idag ett välkänt uttryck. 
Vidare upptäckte Birch (1979) att just mindre företag med stark tillväxt skapade procentuellt 
fler arbetstillfällen jämfört med de stora etablerade företagen. De företag som expanderar i 
antalet anställda ses positivt utifrån en samhällsekonomisk synvinkel. Trots att gasellföretag 
egentligen inte står för en stor företagsgrupp i samhället har dessa företag tillsammans 
åstadkommit 215 000 nya arbetsmöjligheter under en 15 års period. Gasellföretagen spelar en 
avgörande roll i Sveriges privata näringsliv gällande sysselsättningstillväxt (Dagens Industri, 

2014b). Dessutom har gasellföretagen stor betydelse för samhället vid lågkonjunktur då behovet 
av arbetstillfällen och ekonomisk utveckling måste prioriteras (Henrekson & Johansson, 

2010). Detta gynnar välfärden i samhället (Senderovitz, Klyver & Steffens, 2015). 
 

En undersökning visade att gasellföretag hade ökat sin personalstyrka i snitt med ca 70 %, 
baserat på en tio års period efter att företagen utnämnts till gaseller. Övriga företag hade bara 
ökat sin personalstyrka med ca 9 % (Dagens industri, 2014b). I en artikel hos dagens industri 
(18 december, 2014) uttrycker Weidenman att ”Det är en formidabel fortsatt utveckling som 

väntar dessa företag. Fortsatt omsättningstillväxt, fortsatt anställningstillväxt och ännu bättre 

kapitalanvändning” (Dagens industri, 2014b). Begreppet gasell innebär företag som har en 
påfallande snabb och tydlig tillväxt. Gasellföretag har definierats olika och det råder därför 
ingen gemensam och tydlig definition kring vad gasellföretag egentligen betyder. I Sverige 
finns det tre olika aktörer som anordnar tävlingar och utnämner snabbväxande företag till 
gaseller. Alla tre definierar gasellföretagen utifrån olika ramverk. 

 

Media har alltså uppmärksammat gasellföretag som något positivt. Det har däremot väckts 
kritiska röster på flera håll som har uppmärksammats gasellföretagens vidare expandering som 
inte visar upp samma positiva resultat. Dessa menar att utmaningen med tillväxt är att uppnå 
en hög tillväxt samt att kunna bevara den höga tillväxten jämnt under en längre period (Gjerlov 

& Guenther, 2012). En av dessa utmaningar är när det sker en organisationsförändring till följd 
av att företaget expanderar. För att förändringen ska bli effektiv och ligga i linje med tillväxten 
krävs det att samordna och kontrollera den inre verksamheten.  Ska en välfungerad 
organisation utformas krävs det att kommunikation och information prioriteras (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). Vidare menar Jacobsen och Thorsvik (2014) att 
kommunikationen är den mest betydelsefulla processen i samtliga verksamheter. Om inte 
företag anpassas tillräckligt snabbt efter tillväxt, finns det risk för en snar nedläggning 
(Vertikals, 2014). Vidare hänvisar statistik från bolagsverket att 25 procent av gasellföretagen 
tvingas till nedläggning inom loppet av sex år (ibid). 
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1.2 Problem 
Tidigare forskning menar att företag som växer långsammare under en längre tid uppnår 
generellt sätt ett mycket stabilare tillstånd än gasellföretag som haft en stark tillväxt under en 
kortare tid (Gjerlov & Guenther, 2012). Av den anledningen löper ofta företag med högre 
tillväxt en större risk att likvideras än vad företag med lägre tillväxt gör (ibid). 

 
För att gasellföretag därmed ska kunna undvika denna instabilitet som tillväxt kan medföra, 
krävs därför en ständig anpassning efter omstruktureringar och nya förändringar. Detta 
innebär mer samordning och krav på företagets olika medarbetare. Tidigare forskning påvisar 
att företag med högre tillväxt har en tendens att bli mer komplexa vid en snabb utveckling och 
kräver därmed mer struktur vid expansion (Phelps, Adams & Bessant, 2007). 

Verksamhetsstyrning innebär att genomföra åtgärder för att överleva på marknaden och att 
leda medarbetarna mot ett gemensamt företagsmål. Detta kan ske på ett informellt eller 
formellt sätt där formaliserad styrning anses vara nödvändigt då företaget expanderat till en 
viss nivå. (Achtenhagen, Melander, Rosengren & Standoft, 2014). 
 
Utvecklandet av en mer formell styrning ger en tankeställare kring de interna effekter detta 
kan ge hos de gasellföretag som tvingas byta ut dess “entreprenörsanda” mot att strukturera 
om den växande verksamheten (Phelps, Adams & Bessant, 2007). Vissa snabbväxande företag 
är bra på att ta efter den styrning som ofta förekommer i större bolag (Hambrick & Crozier, 

1985). Men för vissa andra företag innebär det en större utmaning att ständigt strukturera om 
företaget efter tillväxt. Utgångspunkten för att styra verksamheten i rätt riktning enligt dess 
ekonomiska mål grundar sig till stor del på företagets interna kontroll. Garnsey och Heffernan 
(2005) belyser i sin studie att det är viktigt för gasellföretag att stanna upp och lösa de 
komplikationer rörande rutiner och organisatoriska problem som uppträder som bieffekter vid 
en hög tillväxttakt.  

 
Tidigare forskning har påvisat att intern kommunikation har en avgörande roll vid 
förändringsarbetet (Daly, Teague & Kitchen, 2003). Quirke (1995) understryker detta 
påstående och konstaterar ”It seems that now communication does not just have a role in the 

management of change, it has the role”. Bevisligen utgör de interna kommunikations och 
informations rutiner ett stort hot om de inte anpassas efter omstruktureringar i företag. 
 

Hur arbetar de undersökta gasellföretagen med sin interna kontroll med 

avseende på kommunikation & information, för att anpassa styrningen efter 

tillväxttakt? 

 

 

Problematiken av förändringsarbetet i organisationer kan tydligt kopplas till gasellföretagens 
ständiga expansion. Som ett resultat av en hög tillväxt satsar många företag på att utöka 
personalstyrkan och på så vis etablera sig som en större aktör på marknaden.  Gjerlov och 
Guenters (2012) studie visar att oftast sker rekryteringen i alldeles för snabb takt än vad 
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företaget hinner med att anpassa sig till. Denna undersökning omfattar ett stort omfång av 
företag och visar att företag som valde att expandera i snabb takt löpte större risk att inte nå 
sina långsiktiga mål (ibid). Följden av strukturförändringar orsakar ett större avstånd mellan 
ledning och dess anställda.  Smith, K, G., Smith, K, A., Olian, Sims, O´Bannon och Scully 

(1994) understryker i sin rapport att ju fler anställda, desto större sannolikhet är det att 
företagets mål motarbetas. Hur ledningen i företaget bemöter detta kan variera beroende på 
vilket styrsätt företaget väljer att hantera problemet med. I takt med att gasellföretagen växer 
ökas koordinationsproblemen vilket oftast motverkas genom att formalisera och förändra 
kommunikationskanalerna. Av denna orsak riskerar även företagen att stöta på olika typer av 
kommunikationsproblem som de tidigare inte upplevt.  
 

Vilka kommunikationsproblem kan uppkomma i samband med förändrade 

organisationsstrukturer? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva och förklara hur de undersökta gasellföretagen 
arbetar internt för att uppnå ett optimalt information- & kommunikationsflöde. Studien avser 
även att identifiera de kommunikationsproblem som kan uppkomma vid förändrade 
organisationsstrukturer. 
 

1.4 Avgränsningar 

Det finns tre olika aktörer som anordnar årliga gaselltävlingar, Dagens industri, Veckans 
affärer och Ahréns. Vår studie utgick från Dagens Industris definition eftersom DI har 
uppmärksammats mest i media.  Vi inriktade oss mot information och kommunikation inom 
gasellföretag och uteslöt information och kommunikation med externa intressenter.
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2. Metod 
I det här kapitlet redogörs och beskrivs hur vi gick tillväga med vår undersökning. Det inleds 

med en syftesförklaring om vad vi ville uppnå med undersökningen. Vidare beskrivs det 

utförligt kring valet av forskningsansats, urval, datainsamling och undersökningens 

trovärdighet. Det avslutas med en kritisk diskussion om studiens metodval. 

 

2.1 Studiens syftesformulering 
Vårt syfte gick främst ut på att beskriva och förklara hur de undersökta gasellföretagen arbetade 
internt för att uppnå ett optimalt information- & kommunikationsflöde. Därför formulerades 
syftet främst utifrån en beskrivande och förklarande karaktär. Beskrivande syftesformulering 
användes för att få en noggrannare förståelse av ämnet (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund, 2010).  Fördelen med det beskrivande syftet i vårt fall var att få en struktur i 
undersökningen samt att vår huvudsakliga målsättning blev mer lättbegripligt. Vi ville uppnå 
en beskrivande bild av situationen för att därigenom fördjupa oss mer kring ämnet. 

 

En förklarande syftesformulering användes då det främst handlade om att ta reda på varför vissa 
rutiner inom verksamhetsstyrning och kommunikation var på olika sätt. Vi sökte följaktligen 
efter en förklaring till vilka variabler som kunde tänkas påverka varandra och varför 
(Christensen et al., 2010). Utöver detta syftade undersökningen även på att identifiera de 
kommunikationsproblem som kunde uppkomma vid förändrade organisationsstrukturer. I viss 
mån kunde det även påvisas att syftesformuleringen var explorativ, eftersom vi i förväg inte 
kunde konstatera med säkerhet att kommunikationsproblem uppstod hos de undersökta 
gasellföretagen. Ett explorativt syfte handlar om att få en generell bild kring ett ämne som ännu 
inte prövats, likt vår undersökning kan detta tillvägagångsätt liknas vid en upptäcktsresa. Den 
tänkta vägriktningen kunde ses som ett delmål, där slutmålet blev att avslöja ny kunskap. I vårt 
fall blev den nya kunskapen de identifierade kommunikationsproblem som kunde uppstå hos 
gasellföretagen. Vid denna syftesformulering blev det därför svårare för oss att precisera 
innehållet i “resan” (Christensen et al., 2010). Sammanfattningsvis menade Christiansen et al 
(2010) att det kan vara svårt att särskilja beskrivande, förklarande och explorativa 
syftesformuleringar, eftersom de ofta interagerar. 

 

2.2 Studiens forskningsansatser 
Vanligtvis utgår uppsatser utifrån en av tre olika ansatser vid en undersökning. Dessa tre är 
induktiv, deduktiv och abduktiv ansats och de förklarar hur teori & empiri bearbetas i förhållande 
till varandra samt dess mottaglighet och öppenhet för ny fakta och information (Patel & 

Davidsson, 2011). Under arbetets gång visade det sig att tidigare forskning pekade på svårigheter 
med att applicera teoretisk grund till praktisk verklighet  gällande formell och informell styrning 
(Ax, Johansson & Kullvén, 2002). Av den anledningen ansåg vi att vår undersökning inte enbart 
skulle förhålla sig till en deduktiv ansats. En deduktiv ansats utgår från teori till empiri vilket 
innebär att studien utgår från vissa förväntningar kring ett ämne, där empirisk data samlas in för 
att därefter bedöma om överensstämmelsen mellan förväntningarna och verkligheten är riktig. 
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Förväntningar bygger alltså vidare på tidigare erfarenhetsmässiga observationer och teorier 
(Jacobsen, 2002). 

 
Vi var väl medvetna om att olika företag hanterade den interna kommunikationen på olika sätt. 
Vidare menar Jacobsen (2002) att den deduktiva ansatsen ofrånkomligt leder till att författare av 
en viss studie söker stöd i sina egna preferenser när undersökningen inleds. Därmed ansåg vi i 
enlighet med Jacobsen (2002) att detta tillvägagångssätt begränsade informationstillgången för 
vår studie. Vid induktiv ansats utgår forskare istället från empiri till teori, vilket innebär att 
slutsatser dras utifrån insamlat material, forskning och information (ibid). 
 
Vid detta förhållningssätt inbegriper det inga förväntningar innan faktasökandet, utan teorin 
uppstår först efter att all information är systematiserad och bearbetad (Jacobsen, 2002). Den 
induktiva ansatsen förespråkar ett mer öppet förhållningssätt än den deduktiva ansatsen och 
lämpar sig därför bättre åt forskning med kvalitativ karaktär (ibid). Av de teoretiska aspekterna 
som Jacobsen (2002) tog upp var den induktiva ansatsen ett bättre alternativ för oss då vårt mål 
var att få en djupare och mer verklighetsbaserad förståelse. För egen del tolkade vi dock den 
induktiva ansatsen som ett svårhanterligt tillvägagångsätt eftersom det kräver en hög grad av 
förkunskaper i ämnet. 
 
Undersökningen som gjordes hos de av oss utvalda gasellföretagen, behövde en teoretisk 
bakgrund som kunde hjälpa oss att tolka och förstå respondenternas svar. Av den anledningen 
omarbetades den teoretiska referensramen successivt under arbetets gång, eftersom den 
insamlade empirin gav oss ny information och nya infallsvinklar. Detta ledde till att studien 
erhöll en abduktiv ansats, vilket ses som en blandning av deduktion och induktion. Med abduktiv 
ansats minskade våra risker att fastna i statiska tolkningar, eftersom metoden gav oss möjlighet 
att betrakta informationsflödet utifrån två olika perspektiv vilket styrks av Patel och Davidsson 
(2011). 

 
 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 
Vid syfte och utformning av en studie anses vissa forskningsmetoder lämpa sig bättre än andra. 
Det råder därför ett vägval om hur insamlingen av data ska ske. Vanligtvis utgår forskning 
utifrån en kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2005). I vår studie valde 
vi att undersökningen skulle ha kvalitativ karaktär eftersom vårt syfte och mål med studien 
främst var av beskrivande och förklarande ansats. Vi strävade efter att få så mycket kunskap 
som möjligt kring företagens olika sätt att hantera kommunikationen i samband med stark 
tillväxttakt. Målet var även att identifiera de kommunikationsproblem som kunde uppstå hos de 
undersökta gasellföretagen. Precis som Jakobsen (2002) antyder lämpar sig forskningsmetoden 
av kvalitativ karaktär bättre eftersom vår frågeställning inte var preciserad på det sätt att vi 
endast kunde få svar utifrån vår egen förståelse. Fokus för oss låg i att fånga organisationernas 
unika tolkning och uppfattning av situationen. Genom detta begränsades antalet respondenter 
av den kvalitativa forskningsmetoden, eftersom vi strävade efter att få enskilda individers 
uppfattning av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Dock är detta en sanning med 
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modifikation, eftersom det i många fall även är möjligt att kvantifiera det kvalitativa genom 
djupa och noggranna enkätundersökningar som i sin tur kan avslöja mönster av bakomliggande 
faktorer (Christensen et al., 2010). Med kvantitativ forskning intervjuas ett större antal 
respondenter för att urskilja mönster eller att få ett genomsnittsvärde (Bryman & Bell, 2005). 
Vår undersökning var främst av kvalitativ karaktär, men kvantitativa metoder tillämpades även 
genom enkätundersökningar hos medarbetarna på de undersökta gasellföretagen. 

 

2.4 Urval 
Det första steget blev att identifiera lämpliga gasellföretag. Här valde vi att utgå ifrån Dagens 
Industri som årligen rankar och publicerar framgångsrika gasellföretag. Som tidigare nämnts 
definieras gasellföretag på olika sätt, vi valde att utgå ifrån de kriterier som Dagens Industri 
fastställt enligt lista nedan:   

 

– en omsättning som överstiger 10 Mkr 

– minst tio anställda 

– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret 

– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren 

– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt 

– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner 

– sunda finanser (Dagens industri, 2014a) 

 

Nästa steg blev att utgå utifrån ett bekvämlighetsurval som innebar att vi själva valde de personer 
och gasellföretag som varit tillgängliga och möjliga att undersöka (Bryman & Bell 2005). Efter 
att de utvalda gasellföretagen bekräftat att de ville delta i vår undersökning, kontrollerades deras 
årsredovisningar i syfte att få en översiktlig inblick. Härigenom kunde vi tydligare identifiera 
eventuella strukturförändringar i företagen. De valda gasellföretagen var verksamma i olika typer 
av branscher eftersom vi strävade efter att få allmänt gällande likheter och skillnader. Utöver 
dessa konsulterades även Almi Företagspartner AB i vår undersökning som arbetade med 
tillväxtrådgivning riktat mot expanderande företag. Anledningen till varför Almi företagspartner 
intervjuades var för att få ett oberoende och annorlunda perspektiv på undersökningen.
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Almi företagspartner 
AB 

 
 

Respondent 
 

Befattning 
 

Intervju 
 

Datum 

Anonym Tillväxtrådgivare Telefonintervju 2/4-16 

Anonym Tillväxtrådgivare Telefonintervju 26/4-16 

Anonym Tillväxtrådgivare Telefonintervju 27/4-16 

(Tabell 1. Sammanställning av respondenter från Almi företagspartner AB) 
 

 
 
 
 

De undersökta gasellföretagen 
 

 

Gasellföretag 
 

Respondent 
 

Befattning 
 

Intervjuform 
 

Bransch 
 

Datum 

Handen 
Assistans AB 

Suzanne 
Furborg 

VD Besök Vård och omsorg 13/4-16 

Handen 
Assistans AB 

Malin 
Tranemo 

Arbetsledare Telefon Vård och omsorg 20/4-16 

Crabat 
Engineering 
AB 

Gustav 
Glader 

VD Besök Konsultföretag 15/4-16 

Signmax AB John 
Eskilsson 

VD Telefon Tillverkning 17/4-16 

Infraservice 
Group AB 

Joakim 
Stenqvist 

VD Telefon Konsultföretag 28/4-16 

Infraservice 
Group AB 

Sofie Lind HR & 
Kommunikatio 
ns-chef 

Telefon Konsultföretag 2/6-16 

(Tabell 2. Sammanställning av respondenter från gasellföretagen)
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2.4 Insamling av data 

2.4.1 Primär data 

Primära datakällor är den information som kommer direkt från ursprungskällan Jacobsen (2002). 

Vi samlade in all primär data genom besöksintervjuer, telefonintervjuer och 
enkätundersökningar. Våra intervjuer genomfördes utifrån en semistrukturerad karaktär, vilket 
innebar att vi förberedde oss med nedskrivna frågor som underlag (Bryman & Bell, 2005). 

Frågorna som ställdes var relativt öppna eftersom vi strävade efter att respondenterna själva 
skulle få möjligheten att utforma sina svar. Detta innebar att de semistrukturerade intervjuerna 
förhöll sig på ett flexibelt sätt då följdfrågor möjliggjordes utifrån respondenternas svar. Detta 
gav oss ytterligare en dimension till intervjuerna eftersom respondenterna själva kunde lyfta fram 
informationsrik fakta som vi tidigare inte känt till eller beaktat.  

 

Nackdelen med telefonintervjuerna, som vi upplevde, var svårigheten att ställa mer komplicerade 
och känsliga frågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det gick inte heller att avläsa 
respondentens kroppsspråk vilket försvårar tolkningarna av respondentens svar. Dessa 
kvalitetsförsämringar försökte vi begränsa genom att skicka ut skriftliga frågor i förväg. På det 
sättet kunde respondenten förbereda sig noga innan och vi kunde fortsätta intervjun med enklare 
följdfrågor. Bortsett från samtalets kvalitetsförsämring fanns det dock positiva sidor med 
telefonintervjuer vilket var att vi inte hade några geografiska begränsningar, vilket sparade  både 
tid och resurser. Anledningen till varför vi valde att intervjua VD för respektive gasellföretag var 
för att de har en övergripande funktion i gasellföretagen. Mellancheferna valdes ut eftersom de 
har en central roll gällande intern kommunikation, vilket underlättade för oss att uppfylla 
undersökningens syfte. 

 

För att få ett ytterligare djup i studien genomfördes enkätundersökningar hos samtliga utvalda 
gasellföretag vilket gav oss möjligheten att enklare precisera konkreta resultat (Eriksson & 

Wiedersheim- Paul, 2014). Detta tillvägagångssätt valdes också för att få en mer nyanserad 
uppfattning om företagen, men även för att lättare läsa av kommunikationsmönster samt att 
eventuellt identifiera kommunikationsproblem. Enkätundersökningen syftade alltså till att få 
medarbetarnas perspektiv på gasellföretagens styrning och kommunikation men även för att 
stämma av överensstämmelsen gentemot cheferna. Samtliga medarbetare svarade anonymt vilket 
gav oss ärligare svar vid undersökningen. Mer specifikt berörde enkätundersökningen frågor som 
hur medarbetarna upplevde den interna kommunikationen, där frågorna formulerades med enkla 
och få svarsalternativ. Detta gjordes för att minimera misstolkningar av frågorna och nå ett mer 
konkret resultat av sammanställningen. Eriksson och Widersheim-Paul (2014) menade att det var 
viktigt att hålla sig kortfattad och inte bli för allmän i sökandet. Enkätundersökningen 
genomfördes via Google forms, detta medförde både ekonomiska och miljövänliga fördelar i den 
meningen att medarbetarna enkelt besvarade formuläret via sin e-post. Sammanställningen av 
enkäterna skedde per automatik genom Google forms.  
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För enkätundersökningen och intervjutillfällena med mellanchefer utvaldes medarbetarna i 
varje gasellföretag med hjälp av en urvalsmetod som Bryman och Bell (2005) benämner som 
ett “snöbollsurval”. Det innebär att vi med hjälp av VD:n för varje gasellföretag fick ta del av 
kontaktuppgifter för ett större antal respondenter. Alternativt skickade Vd:n ut 
enkätundersökningen på egen hand till samtliga medarbetare, där svaren automatiskt skickades 
till oss. Urvalet av respondenter hos Almi företagspartner skedde på ett liknande sätt, men här 
var det snarare vår första respondent som gav ut fler kontaktuppgifter. Samtliga respondenter 
från Almi var anonyma. Bryman och Bell (2005) visar att undersökningar som syftar till att 
fånga respondenternas egna uppfattningar av den sociala verkligheten bör vara av typen  
multipel flerfallsdesign. Detta underlättar möjligheten att se likheter och skillnader mellan 
ledningsgrupp och medarbetare samt mellan de olika gasellföretagen. 

 
 

2.4.2 Sekundär data 

Sekundära data är den information som vi erhållit genom litteraturstudier, det vill säga data som 
vi själva inte fått fram genom intervjuer etc. De sekundära data som vi tog fram i studien 
handlade främst om det som låg till grund för vår bakgrundsbeskrivning, problemformulering, 
metod och teoretiska referensramar.  
 

Sekundärinsamlingen skedde med en så bred litteraturomfattning som möjligt. Den största 
litteraturinsamlingen utfördes via Högskolan i Halmstad samt Göteborgs Universitets 
databaser. Informationen från dessa databaser bestod av artiklar, e- böcker, uppsatser etc. i syfte 
att granska de olika källorna gentemot varandra.  

 

När vi skulle utreda omfattningen av forskningsmaterialet i ämnet användes Google Scholar 
och Business Source Premier, alltså ytterligare två databaser. Detta var för att få insikt i hur 
aktuellt och omdiskuterat ämnet var både på nationell och internationell nivå. De sökord som 
användes på dessa databaser var: Gazelle corporation, internal control, internal 

communication, employee communication, business growth, corporate communication, 

economic instrument, snabbt växande företag, formell/informella styrmedel och företagskultur. 

 
 

2.5 Kvalitetsmått 
Under arbetets gång ville vi mäta kvalitén i undersökningen genom att granska trovärdigheten 
utifrån olika aspekter.  Bryman och Bell (2005) behandlar begreppet reliabilitet, som behandlar 
undersökningars tillförlitlighet. En bra reliabilitet innebär att studien kan replikeras av andra 
forskare och ge liknande resultat.  Reliabiliteten i vår undersökning bedömde vi vara tillförlitlig 
eftersom resultatet baserades på svar från djupintervjuer, enkätundersökningar i flera nivåer hos 
gasellföretagen, det vill säga från VD, mellanchefer till medarbetare från den operativa nivån. 
Djupintervjuerna utfördes dels som besöksintervjuer. Detta minskade förutsättningarna för 
misstolkningar mellan vardera parten, eftersom vi och respondenterna tydligare kunde tolka 
varandras kroppsspråk. Vid telefonintervjuerna försämrades förutsättningarna för tolkning av 
information, vilket vi motverkade genom inspelning av samtal. Vidare gav oss detta möjligheten 
att uppmärksamma oklarheter vid upprepade tillfällen. I situationer då vi inte uppfattade 



Examensarbete, ENE13 
Carlund, A & Tavakoli, A 
 

 15

informationen från respondenten valde vi att återkoppla till respondenten för att minimera risken 
för felaktig information. 
 
Då denna undersökning var av en kvalitativ karaktär innebar detta att reliabiliteten och validiteten 
värderas annorlunda jämfört med en kvantitativ studie. Då kvantitativ forskning baseras på ett 
stort urval av studieobjekt blir mätningen annorlunda än vid kvalitativ forskning som berör ett 
mindre urval. Vid kvalitativ forskning gäller det att visa att data är sammanställd på ett 
systematiskt och pålitligt sätt (Göteborgs Universitet, 2002). Utifrån vårt syfte valdes följande 
datainsamlingsmetoder i hopp om att återspegla sanningen och verkligheten. Kontrollfrågor 
genomfördes i viss mån vid enkätundersökningen för att kontrollera hur kommunikationen 
fungerade. Skulle det i enkätundersökningen exempelvis visa positivt resultat gällande den 
interna kommunikationen, medan resultaten samtidigt visade att få medarbetare kände till 
företagsmålen, skulle detta indikera på att kommunikationen inte är så god som respondenterna 
egentligen ansåg. Således skulle vi få en låg reliabilitet eftersom svaren inte stämde överens. 
Därför valde vi att ställa kontrollfrågor för att identifiera liknande mönster och därmed få en 
stärkt reliabilitet. 
 
Validitet handlar om hur sammanställd data hänger ihop med undersökningen och beror på vilka 
verktyg som väljs i olika situationer för att få så valida resultat som möjligt (Bryman & Bell, 

2005). I vårt fall valde vi att intervjua VD och mellanchefer eftersom kommunikation och 
styrning beror av mänskliga processer.  Enkätundersökningen blev också ett verktyg för oss att 
mäta av trovärdigheten eftersom det gav oss möjligheten att jämföra svaren mellan medarbetarna 
och tidigare intervjuobjekt.  Visar det sig att överensstämmelsen är god mellan dessa grupper 
konfirmerar det således en starkare validitet (Bryman & Bell, 2005). Detta i sig säkerställer att 
det empiriska avsnittet förhåller sig utan egna tolkningar, vilket i sin tur gynnar resultatet 
eftersom det inte blir influerat av personliga uppfattningar (Bryman & Bell, 2013). 

 
 

2.6 Metodkritik 
Som tidigare nämnts genomfördes undersökningen utifrån tre olika intervjuformer, vilket var 
besöksintervjuer, telefonintervjuer och enkätundersökningar. Studiens första frågeställning är av 
djup och förklarande karaktär. Med det menar vi att det krävs från respondenternas sida att han/hon 
pratar fritt om ämnet, utan att vi flikar in och leder samtalet mot den riktning vi själva vill. Därför 
upplevde vi att telefonintervjuerna var svårhanterligt för att nå bästa resultat. Ofta tenderade 
samtalen till att respondenterna gav oss alltför korta svar vilket i sin tur ledde till att vi ställde 
många följdfrågor. På detta sätt ställdes högre krav på att forma neutrala följdfrågor som 
respondenten förstod direkt. Ofta när vi frågade “ Vad berodde de på?”, återkom en motfråga som 
“hur menar du?”. Av den anledningen tenderade telefonintervjuerna till att bli mer vägleda än de 
fysiska intervjuerna. 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) menar att statistik inte alltid stämmer överens med 
verkligheten. Statistik bör tas med sunt förnuft eftersom de insamlade svaren inte alltid stämmer 
med frågeställningen. Detta ansåg vi till viss del stämde överens med enkätsvaren.  Vissa frågor 
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som ställdes handlade exempelvis om huruvida medarbetarsamtal förekom kontinuerligt eller ej. 
Detta kan ju bero på att flertalet av de svarande är relativt nyanställda och således inte haft sitt 
första medarbetarsamtal, eller att chefen inte hunnit informera om att det är en rutin på företaget.  

 
Som tidigare nämnts gjordes enkätundersökningarna med hjälp av ett snöbollsurval. På Signmax 
och Handen Assistans skickades enkätundersökningen till samtliga medarbetare med hjälp av 
respektive VD. På Crabat Engineering och Infraservice Group valdes medarbetarna ut på egen 
hand av respektive VD. Detta innebar en risk för en missvisande bild eftersom medarbetarna har 
handplockats på egen hand av respektive VD. Vidare valde många medarbetare på Infraservice 
Group och Crabat Engineering att inte delta i undersökningen, vilket resulterade till ett begränsat 
urval av medarbetarna. Den skilda svarsfrekvensen försvårade därmed jämförelsen av de olika 
gasellföretagen. Frågorna som ställdes i enkätundersökningen hos Handen Assistans skiljde sig 
även mot de andra undersökta gasellföretagen. Anledningen till detta var att samtliga medarbetare 
hade tystnadsplikt vilket gjorde att vissa frågor inte var passande för Handen Assistans.   
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3. Teori 
I det här avsnittet redogörs tidigare forskning som syftar till att vara undersökningens 

teoretiska utgångspunkt. Kapitlet inleds med att presentera olika styrsätt vid snabb tillväxt, 

vilket innefattar formell styrning, informell styrning och förändringsarbete. Kapitlet avslutas 

med att redogöra mer specifikt om unika kommunikationsproblem som kan förekomma inom 

olika verksamheter. 

 
 

3.1 Gasellföretag 
Varför vissa företag har nått en högre tillväxt än andra beror till stora delar av företagets strategier. 
En strategi som leder till en stark tillväxt ställer krav på övertygelse och agerande, men övertygelse 
och vilja är inte tillräckligt för att driva en verksamhet mot en högre tillväxt. För företagsledaren 
gäller det bland annat att kommunicera ut företagsledningens vision genom hela organisationen, 
och i den visionen brukar olika organisationsstrukturer och styrsätt ingå. I och med att 
medarbetarna i företaget ofta har skilda visioner, preferenser och erfarenheter m.m. kan det 
innebära en större utmaning att få alla medarbetare att tolka de gemensamma målen på samma 
sätt (Andersson, 2001).  
 
Gjerlov och Guenter (2012) nämner i sin studie att gasellföretagens snabba expansion är en fara 
för företagets långsiktiga resultat och överlevnad. De menar att en snabb expansion ger upphov 
till organisatoriska konsekvenser som inte företagen hinner med att följa upp. De syftar på 
policyer, rutiner och otydliga roller inom företaget men hänvisar även till andra faktorer såsom fel 
rekrytering som försvårar att anpassa och etablera olika processer i verksamheter. För att motverka 
dessa organisatoriska problem i samband med snabb expansionstakt krävs det att företagets 
styrning och informationsflöde ligger i linje med företagets snabba utvecklingsfas (Cardinal, 

Sitkin & Long, 2004). Det krävs effektiva direktiv från ledningen för att företag ska överleva ute 
på marknaden samt uppnå dess kortsikta och långsiktiga mål. Den interna informationen och 
kommunikationen i företaget är kopplingen till hur ledning och medarbetare ska vägledas för att 
nå de uppsatta målen. Hur väl detta integreras med varandra är avgörande för att förverkliga 
ledningens målsättning (Strid, 1999). 
 

3.2 Verksamhetsstyrning 
Verksamhetsstyrning är ett begrepp som definieras olika, men som ofta ses ur ett 
helhetsperspektiv som involverar flera enheter (variabler) beroende av varandra. Dessa variabler 
är också de som krävs som stöd för ledningen att fatta olika beslut (Malmi & Brown, 2008). En 
god verksamhetsstyrning är något som krävs för att verksamheter ska förverkliga mål och visioner 
(Ax, Johansson & Kullvén 2002). 

 
Det ska vara tydligt för ledning och medarbetare vilka riktlinjer som ska följas och hur de ska 
utföras (Merchant & Van der Stede, 2007). Alla verksamheter behöver kommunicera fram 
strategier och säkerställa att de nya riktlinjerna följs gemensamt med hjälp av olika styrsätt 
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(Simons, 1994). Styrsättet är alltså en metod som beskriver hur besluten ska fattas och genomföras 
inom en verksamhet.  Organisationsstrukturen visar hur företaget valt att organisera 
verksamheten (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2008). Kommunikationen som är en vital 
del av verksamhetsstyrningen värderas numera allt högre eftersom det fokuseras mer på att den 
enskilda individen ska vara kreativ och självständig. I dagens kunskapssamhälle bedöms värdet 
av människans motivation, kunskap, kreativitet och andra faktorer vara högt. Det krävs därmed 
insikt kring samtliga egenskaper för att kunna influera och styra verksamheter i önskad riktning. 
Verksamhetsstyrning har därför alltmer inriktats på förståelse och kommunikation (Johansson & 

Skoog 2007). 
 

3.2.1 Formell styrning 

Formell styrning kan ses som en byråkrati där regler, policyer och tydliga riktlinjer är typiska 
karaktärsdrag (Forslund, 2013). Detta för att alla inom verksamheten ska ha kännedom om hur 
arbetet ska utföras. Mer specifikt syftar det på att tydliggöra medarbetarens roll inom företaget. 
Ett vanligt medel är att fastställa ett organisationsschema som visualiserar medarbetarnas 
ansvarsområden och de olika leden för beslutsfattande. Skapas det tydliga riktlinjer, effektiviseras 
de anställdas arbete då personalen blir införstådda om vem eller vilka som bestämmer (Bruzelius 

& Skärvard, 1995) Med detta förbättras samordningen bland anställda och det blir tydligt och 
enkelt för medarbetarna att vända sig till rätt person, det ger också underlag för beslutsfattare att 
fatta rätt beslut (ibid). 
 
Verksamheter implementerar riktlinjer främst i syfte att kontrollera verksamheten och att 
säkerställa att de gemensamma verksamhetsmålen uppnås (Fayol, 1949). Ska verksamheter kunna 
utveckla formella styrsätt krävs det bland annat kompetens inom övervakning av underordnade 
samt delegering av ansvar (Phelps, Adam & Bessant, 2007). Detta för att verksamheter ska kunna 
få en ökad kontroll och samordning på enheter (Scott & Bruce, 1987). Utöver att kontrollera 
verksamheter innebär formell styrning även att planera, organisera, befalla och koordinera (Fayol, 

1949) 
 
Med hjälp av uppstyrda riktlinjer och regler kan även avvikande agerande hos medarbetare 
upptäckas, på så vis blir det tydligare att se att verksamheten leds i rätt riktning (Forslund, 2013). 

Företag med en stark tillväxt behöver därför ägna mer tid åt att formalisera verksamhetens struktur 
för att upprätthålla fortsatt god kontroll och samordning (Achtenhagen et al., 2014). Införs 
formella styrmedel hos företag med hög tillväxt kan det bidra till en ökad effektivitet. De företag 
som förbiser att implementera formella styrsystem riskerar i högre grad att hamna i ekonomiska 
svårigheter i framtiden. Bland annat beroende på en större risk för att felaktiga beslut tas, vilket i 
värsta fall även kan vara den direkta orsaken till att företaget tvingas likvideras (Merchant & Van 

Der Stede, 2007). Införs inte formella styrmedel vid rätt skede finns även risken att de befintliga 
systemen inte lyckas bemästra de utmaningar som kan uppstå (Van de Ven 1986). Införandet av 
en mer formaliserad styrning motiveras utifrån verksamhetens strävan att förbättra dess 
effektivitet och produktivitet (Lindvall, 2001).  
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Det finns däremot andra teorier som menar att formell styrning i vissa fall kan vara ofördelaktigt 
för verksamheter. Vissa teorier påvisar att verksamheter riskerar att bli alltför opersonliga (Phelps, 

Adams & Bessant 2007). Vidare menar andra forskare att styrsättet ökar sannolikheten att hämma 
fantasiflödet och innovativa lösningar i större företag (Van de Ven, 1986).  
 
Den tidigare entreprenörsandan minskas och medarbetarnas villighet att ta initiativ i företaget 
avtas (Merchant & Van der Stede, 2007). En annan nackdel i de företag som eftersträvar ett 
byråkratiskt styrsätt är att helhetsperspektivet går förlorat hos medarbetarna. En följd av detta är 
att de medarbetare som har sina tydliga arbetsuppgifter arbetar enbart med dessa och visar heller 
ingen villighet eller flexibilitet att tänka utanför ramarna. Härav finns det också en risk att de 
anställda inte blir motiverade nog för att lösa problem som inte innefattas av deras arbetsområde. 
Problem som egentligen vore lätthanterliga blir därför snarare en omständlig process som kräver 
mer tid (Morgan, 2006).  
 
Att införa ett visst styrsätt är likaledes en kostnadsfråga. Formella styrsätt kräver kostnader som 
bland annat småföretag kan ha problem med att handskas med (Davila, Foster & Jia 2010). Men 
samtidigt är det även en fråga om kostnad för de verksamheter som väljer bort formella styrmedel 
vid hög expansionstakt (Davila & Foster, 2007). Lämpliga styrsätt bör därför tillämpas eftersom 
företagets förlorade effektivitet kan ses som en större kostnad än vad det hade kostat att 
implementera nya styrsystem.  
 
I vissa fall diskuteras det om det överhuvudtaget är nödvändigt att genomföra nya styrsätt. Ett 
vanligt problem är att det ibland tar för lång tid för medarbetarna att förstå systemen, vilket gör 
att styrsystemen under tiden hunnit bli omoderna och i värsta fall oanvändbara (Achtenhagen et 

al. 2014). 

 

3.2.2 Informell styrning 

Denna typ av styrning anses som mjukare eller friare, genom företagskultur, lärande och 
bemyndigande. En informell styrning är inte lika preciserad, utan syftar snarare till ett mer 
öppensinnat styrsätt där ledaren i företaget har en direkt kontakt med företagets anställda 
(Forslund, 2013). Här läggs inte fokus på kontroller och uppföljningar utan övervakningen 
sker endast manuellt av ledaren själv. Den informella strukturen inom en verksamhet 
innefattas av de kommunikationskanaler som inte framgår av det formella 
organisationsschemat (Andersson, 2013). Den informella strukturen påverkas inte på samma 
sätt av tiden utan utgör en stabilare grund som existerar parallellt med den formella 
organisationen (Ibid). 
 
I mindre och nyetablerade företag är antalet medarbetare inom bolaget få vilket gör det lätt 
att kommunicera med varandra. Av den anledningen finns det ett mindre behov av att 
implementera formella system, eftersom det är enkelt för företagsledaren att följa upp vad 
som händer inom företaget (Forslund, 2013). Det finns inget behov att införa 
kommunikation på förutbestämda tider såsom planerade mötestillfällen eller att en viss 
kommunikation huvudsakligen ska ske via kontakt. VD:n som också brukar vara bolagets 
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ägare, agerar som en arbetsledare och bestämmer på egen hand hur arbetet ska bedrivas och 
samordnas. Till följd av den täta kontakten med den operativa verksamheten och den direkta 
kommunikationen med bolagets medarbetare finns det sällan någon rutinmässig plan hur 
problem ska lösas när det uppkommer. Problemen tas helt enkelt bara om hand när det 
uppkommer (Phelps, Adams & Bessant, 2007). Mindre etablerade företag kan beskrivas som 
en samlad enhet där de anställdas arbetsuppgifter är berikade och som alla har en 
direktkontakt med varandra. När de anställda känner att de behöver uppbackning i arbetet 
kan de på ett tydligt och enkelt sätt kommunicera och ta hjälp av varandra vilket också bidrar 
till en mer familjär stämning inom bolaget (ibid). Organisationsstrukturen kan beskrivas 
som en plattare organisation vilket ger ett närmare samspel mellan de anställda. Den 
informella styrningen har av den anledningen en starkare koppling till demokratisering och 
de anställdas inflytande i företaget (Ax, Kullvén & Johansson, 2002). 

 

Bruzelius och Skärvard (1995), har fördjupat sig i den informella styrningen och menar att det 
är starkt kopplat till företagets effektivitet och lönsamhet. Vidare i studien framgår det att en 
stark företagskultur skapar faktorer som påverkar de anställdas arbetsinsatser. Anställdas 
förbättrade prestation  beror främst på  en ökad motivation och målmedvetenhet hos 
medarbetarna. Detta fås genom att medarbetarna i organisationen känner stark samhörighet med 
varandra och företagets värderingar. När personalens värderingar går i linje med företagets, ökas 
medarbetarnas engagemang och lojalitet. Detta brukar resultera till att personalen arbetar 
hårdare vilket resulterar till en höjd effektivitet för företaget. En stark företagskultur har också 
visat sig att främja verksamheters ny-tänk, innovationsförmåga, samt risktagande som i sig ses 
som ett sätt att möta problem som kan uppstå inom verksamheter (Epstein, Buhovac & Yuthas, 

2010).  Företagskultur ses även som ett hjälpmedel för att hålla kvar befintlig personal samt ett 
redskap för att enklare rekrytera rätt personer till företaget (Haugh & Talwar, 2010). Det är 
ytterst viktigt att samtliga medarbetare arbetar i samma riktning och mål när företaget befinner 
sig under en förändringsfas (Smith et al., 1994). 

 
Kotter och Hesket (1992) antyder i sin studie att kulturen i företaget utgör minst lika stor eller 
större betydelse än strategi, organisationsstruktur, styrsystem, finansiella verktyg och ledarskap 
m.m. Effektivitetsvinsten beror på att mindre resurser används för att bekosta kontrollsystem,  
samt att mindre tid och resurser går åt att styra medarbetare. Generellt sätt skapar en stark 
företagskultur mindre behov av “manuell” övervakning och styrning, parallellt med att 
medarbetare längre ner i hierarkin har större makt och kan i högre grad ta självständiga beslut 
(ibid). 

 
I företag med stark och ihållande expansionstakt försvåras möjligheten till att behålla ett 
informellt styrsätt. Möjlighet ges inte till ledaren att fortsätta använda direkt kommunikation 

för att förmedla på vilka sätt arbetet ska bedrivas. Vidare ökas behovet hos ledningen att 
övervaka bolaget genom manuell övervakning (Cardinal, Sitkin & Long, 2004). Att kunna 
urskilja medarbetarnas prestationer inom företaget blir svårare på grund av att företaget växer 
(Davilla, Foster & Jia 2010). Davilla, Foster och Jia (2010) menar också att det är oundvikligt 
för snabbväxande företag att inte formalisera verksamhetsstyrningen inom bolaget. Alla 
snabbväxande företag kommer till det stadiet där det inte längre kan behålla ett informellt 
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styrsätt utan att det resulterar i negativa konsekvenser (ibid). Vid detta stadie måste företaget 
formalisera verksamheten för att kunna fortsätta växa. Skulle inte detta ske i samband med 
företagets expansion kan företaget således hamna i en svårhanterlig situation där den interna 
kontrollen blir lidande (Willard, Krueger & Feeser, 1992). 

 
 

3.2.3 Förändringsarbete vid tillväxt 

Diskussioner gällande förändringsarbete och omorganisering hos verksamheter har 
uppmärksammats alltmer med tiden. Diskussionerna triggades igång redan på 60-talet när 
formella styrmedel inte ansågs vara det effektivaste styrmedlet (Woodward, 1965). Enligt Kitchen 
och Finbarr (2002) står alla organisationer inför en förändring. En förändring är något som 
innebär att förändra organisationens natur. Vid förändring är det även viktigt att at hänsyn till hur 
genomförandet ska ske. Att förändra en befintlig struktur ger direkt påverkan på verksamhetens 
effektivitetet. Det gäller därför att anpassa och synkronisera alla organisatoriska enheter inom 
verksamheten så att de förstärker varandra och visar en tydlig riktning för medarbetarna. Denna 
riktning visar vilka lämpliga åtgärder och beteenden som uppmuntras (ibid). 

 

"An organization is, after all, a collection of people and what the organization does is done by 

people" 

– March and Simon, 1958 
 
Ovanstående citat klarlägger att anställda är den viktigaste resursen i en organisation. Det 
innebär också att det är de anställda och dess engagemang som styr hur väl en organisation 
uppnår förändringar (Kitchen & Finbarr, 2002). Om verksamheter anpassar sin struktur och 
sociala interaktioner efter rådande omständigheter ger detta en positiv inverkan på 
verksamhetens effektivitet (Woodward, 1965). 

 

 
Ytterligare motiv som påvisar att förändring är nödvändigt för verksamheter kan ses utifrån 
Ouchis (1979) perspektiv. Ouchi (1979) menar att svårigheter kan uppstå vid integreringen 
mellan olika avdelningar i samband med att de hierarkiska nivåerna ökar i takt med företagets 
tillväxt. Om en förändring inom en verksamhet ska bli framgångsrik eller inte hänger mycket 
på hur förändringen går tillväga. Som tidigare nämnts ligger ansvaret för förändringen på VD 
och ledning. För de gäller det att få en tydlig förståelse över verksamhetens dynamik som de 
måste verka i (Kitchen & Finbarr, 2002). Utmaningen ligger främst i att hitta den mest lämpliga 
strukturella konfigurationen för att smidigt bearbeta de problem som uppstår inom en 
verksamhet (Bolman & Deal, 2003). När det kommer till utforma nya arbetsplatser, ställer detta 
krav på ledningen att hitta de beteenden som ska främjas men även att vara medveten om vilka 
arbetsuppgifter som bäst är lämpade för respektive arbetsplats (Kitchen & Finbarr, 2002). 
Sammanfattningsvis är det ledningens ansvar att förstå och ha insikt kring olika enheter samt 
att kunna integrera grupper och avdelningar utifrån ett helhetsperspektiv (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2012).  
 
Ovan förklaras att formell och informell styrning ger olika möjligheter gällande 
strukturförändringar hos företag under tillväxt. Det innebär att verksamheter inte alltid enbart 
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förhåller sig strikt till ett styrsätt, eftersom de båda styrsätten har sina för- och nackdelar. Vid 
vissa verksamheter förekommer en blandning av formella och informella styrsätt i syfte att 
uppmuntra självständiga och individuella beslut (Forslund, 2013). Lawrence och Lorsch (1967) 

understryker att formella organisationer är i behov av informella aspekter inom olika 
avdelningar. Det finns till exempel de verksamheter där produktionsavdelningen förhåller sig 
på ett formellt sätt medan andra avdelningar styrs mer informellt (ibid). Totalt bör därför 
styrningen ske med en blandning av formella och informella system. En stabil kombination av 
dessa styrmedel anses enligt Morgan (2006) vara det mest optimala sättet att uppnå en effektiv 
konfiguration för en verksamhet. Detta styrks av Senior och Swailes (2010) som påvisar att 
huruvida verksamheter med formella drag anpassar informella egenskaper, kommer styrningen 
antingen bli lyckad eller misslyckad för verksamhetens framgång. Sammanfattningsvis styr 
medarbetarnas engagemang hur framgångsrika de nya förändringarna blir. Medarbetarna som 
är den mest betydande gruppen inom en organisation, är de som ger störst påverkan huruvida 
förändringarna effektiviserar verksamheten eller inte. Det gäller att förändringarna förankras i 
hela organisationen. Sprids det missnöje över en viss förändring, påverkar detta det totala 
resultatet (Kitchen & Finbarr, 2002). 

 
 

3.3 Kommunikation 
Organisationer som ständigt finner sig i en föränderlig miljö måste kontinuerligt lägga ned tid 
och energi på hur de ska kommunicera med sina anställda. Det handlar om att hantera den interna 
kommunikationen (Kitchen & Finbarr, 2002). Särskilt företag som tidigare haft platta 
organisationsstrukturer får ägna mer tid åt att anpassa kommunikationen efter verksamhetens 
utveckling (ibid). Hur företagen väljer att arbeta för att utveckla den interna kommunikationen 
skiljer sig åt beroende på företagets unika ställning på marknaden i form av bransch, antal 
anställda, företagskultur och finansiella resurser etc. För att företagen på ett framgångsrikt sätt 
ska lyckas implementera och upprätthålla en god intern kommunikation handlar inte om vad 
företaget väljer att göra, utan snarare på vilket sätt förändringen utförs (Daly, Teague & Kitchen, 

2003). 
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3.3.1 Effektiv kommunikation 

Gemensamt för alla vinstdrivande företag är att anpassa kommunikationen på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Införandet av nya kommunikationsrutiner ska ske med så lite tidsåtgång, 
ansträngning och resurser som möjligt. Effektiv kommunikation är en nyckel för att 
organisationer ska fungera väl. Behovet av en effektiv kommunikation är särskilt avgörande 
för verksamheter där: 

 

1. Det är fysiskt omöjligt för samtliga företagsmedlemmar att kommunicera ansikte mot 
ansikte, eller alternativt kommunicera på ett interaktivt sätt med alla anställda. 
 

2. Resurser som har avyttrats för att förändra kommunikationen är knappa. 
 

3. När det finns ett akut behov av att vidareutveckla förändringsarbetet men förekommer 
allt för lite tid för interaktion kring det (Cornelissen, 2014). 

 

3.3.2 Kommunikationsform 

Det är viktigt att beakta att en effektiv kommunikation kräver att budskapet ska anpassas till 
rätt kommunikationskanal. Jacobsen & Thorsvik (2014) uttrycker detta med orden “olika 
kanaler lämpar sig för olika typer av budskap”. Som tidigare nämnts sker styrning mycket 
utifrån formell och informell styrning. Kommunikationssätten varierar därmed beroende på om 
verksamheten förhåller sig till formellt eller informellt styrsätt. Jämförelsevis sker 
kommunikationen vid informell styrning mer spontant. Informationsflödet sprids mer på ett 
naturligt sätt mellan företagets medlemmar som till exempel spontana gruppmöten och 
diskussioner. Vad det gäller formell kommunikation är den oftast tidsplanerad och 
strukturerad, som till exempel regelbundna möten eller samlad information, bland annat genom 
intranät och PM (Falkheimer & Heide, 2013). 

 

Kommunikationskanalerna är det som för ihop företagets olika avdelningar och är avgörande 
för företagets produktivet och effektivitet (Singh, 2013). En bestlutsfattare i företaget kan 
exempelvis inte fatta ett klokt beslut utan relevant information. Kommunikationskanalerna ska 
fungera på så sätt att den inte hämmar medarbetarens prestation. Informationen ska helst vara 
anpassad så att rätt information och rätt mängd information når medarbetaren. För mycket 
information tar dyrbar tid från nyttigt arbete och för lite information äventyrar medarbetarens 
effektivitet. Det finns olika typer av kommunikationskanaler som kan tillämpas, som 
inbegriper både formella och informella sätt att kommunicera (Jacobsen & Thorsvik, 2014).
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Skriftlig kommunikation 
Skriftlig kommunikation ses som en traditionell kanal där de typiska meddelanden sker via brev, 
rapporter & dylikt. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är skriftlig kommunikation inte alltid 
att prioritera eftersom innehållet av informationen lätt blir begränsad och således inte ger en 
tillräckligt med information. Skriftlig kommunikation är med andra ord ett begränsat 
informationsutrymme vid överföring av budskap (ibid). 

 
Muntlig kommunikation 

Muntlig kommunikation sker främst genom personliga möten, via telefon eller liknande. Vid 
muntlig kommunikation förmedlas budskapet lättare och är ofta mer rik på information, 
samtidigt som återkoppling sker på ett smidigare sätt. Tidigare studier om intern kommunikation 
framhåller muntlig kommunikation som det mest effektiva kommunikationssättet (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Det är särskilt effektivt hos de medarbetare som har brist på tid. Detta har även 
styrkts av ett flertal ledarstudier som påvisar att ledare föredrar den muntliga kommunikationen 
före den skriftliga. Skriftlig och muntlig kommunikation är de två mer traditionella 
kommunikationskanalerna, men med tiden har tekniken gett informationsflödet en helt ny 
innebörd, där nya möjligheterna har utvecklats kommunikationssätten (ibid). 

 

Elektronisk kommunikation 

Denna typ av kommunikation har växt fram i samband med IT-utvecklingen och det har 
inneburit att nyare och modernare kommunikationskanaler har uppstått som till exempel epost, 
chatt, gemensamma databaser, nätmöten och video- eller telefonkonferenser. Antalet tänkbara 
kommunikationskanaler har tilltagit och vissa av dessa kanaler kan involvera både muntlig och 
skriftlig kommunikation. Det vill säga att elektronisk kommunikation kan ses som olika 
kombinationer av skriftlig & muntlig kommunikation. Beroende på vilken form av 
kommunikation det handlar om har den elektroniska kommunikationen medfört en smidigare 
återkoppling samt ett rikare innehåll av information. En stor fördel med digital kommunikation 
är att det kan involvera flera mottagare samtidigt och mottagarna kan vara geografiskt spridda 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014). De digitala kommunikationsverktygen kan också bidra till 
minskad risk för missuppfattning och förvanskning då informationen inte behöver passera 
genom olika led inom företaget (Cornelissen, 2014). Av den anledningen möjliggör också det 
digitala kommunikationsverktygen att både vertikal och horisontell kommunikation kan 
samexistera med varandra (Ibid). Denna typ av kommunikation kan ses som en effektiv strategi 
som hjälper att höja en organisations kultur, värderingar, strategier med mera.  Hur detta sker 
och hur budskapen förstärks kan vara med hjälp av till exempel bilder, ljud, och design. Dessa 
kan i sin tur spela en stor roll genom att vara kostnadseffektiva och pådriva nödvändiga 
förändringar som ibland krävs inom företag.  Sammanfattningsvis underlättar elektronisk 
kommunikation kunskapsutbytet mellan olika avdelningar inom företag. (Jacobsen & Thorsvik, 

2014) 
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3.4 Kommunikationssvårigheter 
I gasellföretag under snabb tillväxt förändras företagets sammansättning. Den förändrade 
organisationsstrukturen inom verksamheten ger upphov till att VD och ledning inte längre kan 
övervaka och kontrollera företagets medarbetare på samma sätt som tidigare. I takt med att antalet 
anställda växer, ökar därmed risken att företagets medarbetare inte arbetar i enlighet med 
ledningens riktlinjer, vilket ger påfrestningar på den interna kommunikationen (Smith et al., 

1994). 
 

3.4.1 Agent & principal  

Att medarbetare inte följer ledningens mål och riktlinjer kan liknas med en typisk agent & 
principal relation. Relationen ses som ett kontrakt mellan två parter där principalen (ledningen), 
betalar agenten (medarbetare) för att genomföra diverse arbetsuppgifter. Vid delegering av 
arbetsuppgifter och ansvarsfördelning kan det uppkomma problem.  Agenten kan exempelvis 
själv välja nivån av ansträngning. Principalen kan givetvis observera resultatet från agenten, men 
det är oftast agenten som innehar den mesta informationen. Detta ger en tydlig indikation på att 
principalen inte har samma kontroll över agenten. Agent och principal är ett omfattande begrepp, 
där en av beståndsdelarna inom problematiseringen är informationsassymmetri. 
Informationassymetri handlar om att agenten eller principalen har mer information än den andra 
parten (Hendrikse, 2003). Informationsflödet är här inte balanserat, detta innebär att 
informations- och kommunikationskanalerna måste fungerar väl för att minimera avståndet 
mellan agent – principal (medarbetare – ledning). 
 
 En tydlig och klar uppfattning gällande vad som ska förändras och hur det ska ske bör alla inom 
företaget vara införstådda med. För att nå en optimal förändringskommunikation krävs det att 
fokusera på kommunikationsprocessen. Det gäller att besvara frågor om vilken typ av 
information som ska vara avsedd till vilken kanal, samt hur budskapet framförs. (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). 
 
Ett perfekt scenario hade inneburit att fullständig information finns tillgängligt för alla 
medarbetare i företaget. Detta innebär ökad insikt för alla anställda inom företaget eftersom deras 
förståelse till företagsmålen ökar, vilket i sin tur resulterar till att de bättre kan anpassa sina 
aktiviteter efter organisationens utveckling (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Trots detta 
väcks kritiska röster att fullständig tillgänglig information inte skulle lösa 
kommunikationsproblemen. En bättre lösning vore istället att lägga mindre  resurser på att sprida 
information och satsa mer tid åt dialoger och diskussioner med de anställda (ibid). 

 

3.4.2 Misstolkning & utelämning av information 

Kommunikation som sker mellan olika avdelningar ger följaktligen mellanchefer en mer central 
roll i företaget eftersom de ska förmedla informationen till olika sektioner. I kommunikationen 
mellan strategisk ledning och den operativa nivån finns en risk att aktuell information till viss del 
förvanskas eller utelämnas (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Detta kan uppkomma av olika 
anledningar men ofta beror det på att informationen som sänds ut endast involverar de som anses 
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vara i behov av informationen för att genomföra uppgiften, eftersom ledningen felaktigt förmodar 
att informationen är irrelevant för resterande medarbetare (Harschman & Harschman, 1999). 
Informationsflödet från operativa nivån till ledning är heller inte alltid fullständig. Negativ 
information utelämnas av medarbetare av rädsla för att hamna i en sämre position. Följden av 
detta blir att de högre cheferna får en missvisande bild av hur det verkligen ser ut längre ner i 
organisationsschemat. I större företag anses detta som ett problem (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012).  
 
 

3.4.3 Moral Hazard 

Utelämnande av information kan även ske vid rekrytering. Ledningen informerar oftast både 
muntligt och skriftligt via anställningsavtal vilka regler, riktlinjer,  löner och andra policyer som 
gäller. Efter att den arbetssökande har tagit del av kontraktet kan det uppkomma problem om den 
nye medarbetaren inte kommer att utföra arbetet på det sätt som arbetsgivaren förväntat sig. Inte 
heller är det en självklarhet att policy och andra förhållningssätt överensstämmer med den 
anställdes. Dessa problem kan relateras till förtroendeproblem där arbetstagaren åsidosätter 
företagets preferenser till förmån för sina egna (Hendrikse, 2003). De företag som har en plattare 
organisation och som tillämpar en mer informell struktur är uppbyggt på en högre grad av tillit 
(Dekker, 2004). 
 
 

 

3.4.4 Missnöjen 

Ytterligare kommunikationsproblem som kan uppkomma inom verksamheter grundar sig till viss 
del  på missnöjen. Ur medarbetarens synvinkel kan det upplevas att ledningen tar beslut utan att 
kommunicera detta till resterande medarbetare,  att chefer inte lyssnar på medarbetarna samt att 
beteendet hos chefer inte förändras trots tidigare påpekanden. Från chefers perspektiv diskuteras 
det istället att missnöjet grundas på att medarbetare inte följer direktiv. Medarbetare tar inte 
hänsyn till den information som har förmedlats. Förutom detta framhävs svårigheter med att sålla 
nödvändig information från överflödig information i det alltför stora informationsflödet. (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). 
 
 

3.4.5 Medvetenhet 

Med kommunikation som sker horisontellt (medarbetare emellan) kan det uppstå problem om 
parterna inte känner till varandras arbetsuppgifter. (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Detta anses 
vara ett stort problem i större företag (Heide, Johansson & Simonsson, 2012) 
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4. Empiri 
I det här avsnittet sammanställs vår empiriska datainsamling. Kapitlet inleds med en 

sammanställning av informationen från tillväxtrådgivarna på Almi företagspartner för att ge 

en övergripande bild av ämnet. Kapitlet fortsätter med en bakgrundsinformation hos samtliga 

gasellföretagen som deltagit i undersökningen. Vidare sammanställs gasellföretagens primära 

datainsamling och presenteras var för sig i två uppdelade områden. Dessa delar 
består av Verksamhetsstyrning & kommunikation samt kommunikationssvårigheter. 

 

4.1 Almi Företagspartner AB 

4.1.1 Bakgrund 

Telefonintervjuer gjordes med tre olika tillväxtrådgivare som arbetade på det statligt ägda 
företaget Almi företagspartner AB. Rådgivningen var utformad efter två tillväxtprogram, som 
riktar sig mot mindre respektive större företag. Det program riktat mot större företag kräver 
minst 10 anställda och en omsättning från 10 Mkr. För varje företag utförs kontinuerligt en 
nulägesanalys med hjälp av en tillväxtbarometer som ger en översiktlig bild av företagets 
aktuella situation. Detta jämförs med andra framgångsrika företag med stark tillväxt. 
 

4.1.2 Verksamhetsstyrning & kommunikation 

• Gasellföretag behöver anpassa styrning och kommunikation efter tillväxt 
- Bristfällig kommunikation inom företag brukar vara en signal för behov av 

omstrukturering. Vanliga problem som skapar bristfällig kommunikation är otydlighet, 
fallande rutiner och interna fel. 

 

• Struktur och kommunikation behöver anpassas under tillväxtfasen 
- Under tillväxtfas behöver företag formaliseras. Företagsstruktur och branscher kan vara 

varierande och därför behöver kommunikation anpassas efter rätt förutsättningar. Ska 
mottagaren tydligt förstå det väsentliga i budskapet krävs det att information anpassas 
efter situationen. 

 
• Företagets mål måste vara känt av alla i organisationen för att företaget ska kunna 

ledas i en bestämd riktning 
- Företagsmål ska brytas ned för att medarbetaren ska kunna relatera dessa mål till sitt eget 

arbete. Främjas detta tillsammans med effektiva rutiner minskas därmed tidsåtgång åt 
onödig kommunikation. 
 

• Företagets kultur och värderingar ↔ Nyrekrytering 
- Vid nyrekrytering i företag är det centralt att informera om företagets riktlinjer för att 

fortsätta riktas mot ett gemensamt mål. 
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• Företag bör förhålla sig flexibelt gentemot formell och informell styrning vid 

tillväxt 

- Styrning bör bestå av en blandning av olika styrmedel. Informell styrning 
underlättar snabbare problemlösning. Företag saknar ofta tid åt formellare 
problemlösningar, problem bör hellre hanteras när de väl uppstår. 

 

• Tillit och delegering främjar tillväxt 
- Ledningen bör delegera ansvar och befogenheter till medarbetare vid tillväxt och 

för det krävs tillit. Ledningens fokus bör istället hamna på strategiska frågor 
rörande företaget framtid. 

 

4.1.3 Kommunikationssvårigheter 

• Företagskulturen riskeras att förloras under stark tillväxt. 
- Kultur och värderingar ses som ett verktyg för att leda medarbetare i en gemensam 

riktning, medan nya och separerade kulturformer inom företag kan motverka 
detta. 
 

• Mål & vision 
- Nulägesanalyser har indikerat en bristfällig kommunikation som visat sig bero på 

att företagsmål inte förmedlats ut till medarbetare. Ofta har chefer uppfattningen 
att medarbetare har kännedom om företagsmålen, medan medarbetarna egentligen 
varit ovetande om målen. Orsakerna har inte alltid legat på ledningen utan ibland 
har mellanchefer inte tagit sitt ansvar. Det kan också vara att medarbetarna 
antingen varit bekväma eller omotiverade att utföra det arbete som krävts. 
Motivation ses som en annorlunda typ av kommunikation, vilket ses som en 
utmaning för företag att kommunicera till sina anställda.  

 

• Svårigheter mellan ledning och operativa avdelningar med avseende på 

kommunikation  

- Risken att information misstolkas eller förvanskas finns hos alla företag. 
Grunderna till varför det uppstår kommunikationsbrister kan vara svåra att 
identifiera. Mänskliga faktorer anses vara en förklaring till varför individen väljer 
att utelämna information eller rentav inte vill lämna ut viss information. En annan 
orsak förknippas med att kommunikationskanalerna förändras på grund av ett 
ökande antal anställda eller att antal chefsled förändras. 
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4.2 Bakgrund – De fyra gasellföretagen 

4.2.1 Handen Assistans 

År 2015 placerades Handen Assistans på en åttonde plats i Dagens Industris årliga 
gasellutnämning för hela Sverige. Under år 2013 och 2014 utsågs Handen Assistans till Västra 
Götalands snabbast växande gasellföretag. Omsättningen ökade från 3378 Tkr år 2011 till 60 
000 Tkr år 2015. Från år 2011 ökade antalet anställda ifrån 9 stycken medarbetare till 110 stycken 
år 2015. Handen Assistans var en privat verksamhet som ägdes av en familj där de arbetade med 
personlig assistans för funktionsnedsatta personer. Senare köptes bolaget upp av Furborg 
tillsammans med några av Furborgs bekanta. I samband med bolagsköpet expanderade bolaget 
snabbt på kort tid.  
 
 

Respondenter 
 
VD:   Arbetsledare: Medarbetare: 
Suzanne Furborg  Malin Tranemo 9 stycken 
 
 

4.2.2 Crabat Engineering 

Crabat Engineering utsågs år 2013 till det sjätte mest snabbväxande gasellföretag i Västra 
Götaland. Omsättningen ökade från 19 931 Tkr år 2011 till 69 801 Tkr år 2015. Medarbetarna 
ökade i antal från att vara 15 stycken till att idag bestå av 30 heltidsanställda. Crabat 
Engineering är en konsultfirma inom infrastruktursektorn med inriktningen järnväg/spårväg 
samt väg och anläggning. År 2013 ägdes gasellföretaget av två personer som hade ett delat 
ansvar som VD. Glader som var den nuvarande Vd:n beskrev ägarna som företagsamma 
individer med ett inre driv att utveckla företaget. År 2014 delades gasellföretaget upp till flera 
dotterbolag, personalstyrkan flyttades därmed till de olika dotterbolagen. Glader och de två 
ägarna var de enda som var verksamma i moderbolaget. Glader blev befordrad som VD efter 
att ha arbetat på Crabat Engineering som medarbetare. Den tidigare arbetsrollen bestod av 50 
% operativt arbete och resterande 50 % bestod av affärsutvecklingsarbete. Vidare beskrev 
Glader vid hans tillträde att Crabat Engineering redan hade expanderat till två kontor, men att 
respektive kontor arbetade på skilda sätt. 
 
 

Respondenter 

 
VD:     Medarbetare: 
Gustav Glader    9 stycken 
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4.2.3 Signmax 

Dagens industri placerade Signmax på plats 288 år 2014 och på plats 417 år 2015. År 2011 bestod 
företaget av sammanlagt sju anställda med en omsättning på 8505 tkr och det ökade till 19 
medarbetare samt en omsättning på 26 480 Tkr år 2015. Företaget är verksamt inom 
tillverkningssektorn, de arbetar med plast och aluminiumskyltar. Kunderna får utforma sina egna 
typer av skyltar, beställningen sker genom internet.  
 
 

Respondenter 

 

VD:     Medarbetare: 
John Eskilsson    Samtliga 
 
 

4.2.4 Infraservice Group AB 

Infraservice Group utseddes av Dagens Industri år 2015 till Sveriges mest snabbväxande 
gasellföretag. Omsättningen ökade från 1900 tkr år 2011 till 88502 tkr år 2015, under samma 
period ökade antalet anställda från två till 30 medarbetare. Infraservice Group är verksamma 
inom järnvägsbranschen, där de arbetade som partners- och underleverantörer. Infraservice har 
sitt huvudkontor i Jönköpingsregionen och fler kontor utspridda inom olika regioner. 
Infraservice Group grundades av Stenqvist och Lind där vardera parten hade stor erfarenhet 
inom järnvägssektorn. Vidare menade Stenqvist att anledningen till varför det gick bra grundade 
sig på hans tidigare erfarenheter som extern VD på ett liknande företag med snabb tillväxt.  
 
 

Respondenter 
 
VD:  HR- & Kommunikationschef: Medarbetare: 
Joakim Stenqvist  Sofie Lind  5 stycken 
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4.3 Verksamhetsstyrning & kommunikation – De fyra 
gasellföretagen 

4.3.1 Handen Assistans 

Furborg (VD) och de övriga i den nya ledningen kände varandra väl sedan innan. Mycket av 
Furborgs tidigare erfarenheter inom kvalitetsarbete hade hjälpt henne att förstå hur 
organisationer fungerar. Deras uppfattning om hur bolaget skulle bedrivas var klart innan de 
köpte företaget. Detta förenklade många arbetsprocesser då alla hade gemensamma 
värdegrunder.  Att förankra gasellföretagets gemensamma värdegrund låg på Furborgs och de 
operativa ledarnas ansvar. I takt med företagets tillväxt förändrades Furborgs arbetsuppgifter 
parallellt med en anpassad och förändrad företagsstruktur. Vid ett tidigare skede när Handen 
Assistans var ett mindre företag låg större delen av kontrollen hos Furborg. Det Furborg 
påvisade var att hon tvingats släppa en del av kontrollen i samband med en ökad tillväxt, genom 
att delegera ansvar och uppgifter till andra medarbetare. Till följd av företagets expansion fick 
Furborg ägna mer tid åt strategiskt arbete. Furborg bröt ned företagets strategikarta till mer 
konkreta vägledningar som i sin tur bröts ned hos arbetsledaren för att därefter anpassas till 
medarbetare. På så sätt implementerade medarbetarna målen i sitt eget arbete. 

 
Figur 1- Handen Assistans organisationsschema (Furborgs illustration) 

 
 
Tranemo berättade att Handen Assistans tidigare enbart hade ett månadsmöte där samtliga 
medlemmar deltog. Vidare sade Furborg att kommunikationen hade utvecklats till upprättade 
mötesstrukturer vid regelbundna tillfällen som var anpassade för varje avdelning. Med tiden 
utvecklades även formella möten mellan varje arbetsledare och dess samordningsgrupp där all 
information samlades och dokumenterades. Utöver detta brukade Handen Assistans ha 
medarbetarsamtal med samtliga medarbetare. Enkätundersökningen visade att 88,9 % av 
medarbetarna inte upplevde att kommunikationen hade förändrats i samband med företagets 
tillväxt(Bilaga 1, fråga 4). Det förklarades vidare av Furborg att hennes bransch var unik på 
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det sätt att medarbetarna på den operativa nivån arbetade helt individuellt där ingen 
kommunikation mellan dem fanns. Detta på grund av rättsliga skäl då det är tystnadsplikt 
mellan assistenten och dess assistansanvändare. Verksamheten utgjordes till största delen av 
assistenter och av den anledningen att de arbetade individuellt uppmärksammade de heller inte 
att verksamheten växte. 
 
Inom andra avseenden skedde större delen av kommunikationen på ett spontant och flexibelt 
sätt. Återkopplingen ansågs vara smidigt med hjälp av mobiltelefoner. Detta underlättade 
behovet för återkoppling vid oklarheter eller missnöjen, användandet av mobiltelefoner 
underlättade tillgänglighet och närheten på Handen Assistans. Av medarbetarna upplevde 88,9 
% att informationsflödet genom företagets olika verksamhetsområden var balanserat och 100 
% av medarbetarna använde sig av mobiltelefoner och andra personliga kommunikationssätt 
(Bilaga 1, fråga 8, 15) 

 

4.3.2 Crabat Engineering 

Glader beskrev att de tidigare styrande för Crabat Engineering fokuserade mycket på expansion 
och mindre på strategiskt arbete. Företagets organisationsschema bestod av en avdelningschef, 
som förmedlade information mellan VD och den operativa verksamheten. Kommunikationen 
visade sig vara ofördelaktig av den anledningen att avdelningscheferna hade fått en dålig 
vägvisning av den dåvarande ledningen. Tillgänglighet och tydlighet var två bestående delar 
som den dåvarande ledningen inte uppvisade mycket av, varför otydlighet etc. spreds sig vidare 
ned i organisationen. Olika lagkrav hade åsidosatts som till exempel utformning av en 
jämställdhetsplan vilket är obligatoriskt för företag med mer än vid mer än 15 anställda. Detta 
och andra brister uppmärksammades först efter revisionen, vilket tydligt indikerade på att 
Crabat Engineering var i behov av strukturell förändring. 

 
Förändringen skedde när Glader tillträdde, Glader sammankallade ägarna till ett möte, där 
tydliga riktlinjer för företaget bestämdes. Mycket abstrakt strategiarbete behandlades och 
företagets vision tydliggjordes. Därefter höll Glader ett stormöte med samtliga medarbetare där 
de nya förändringarna kommunicerades ut och förklarades. Glader förespråkade jämlikhet samt 
framkomlighet av information vilket innebar att samtliga medarbetare blev involverade att 
tillsammans utarbeta och bestämma företagets mål. Till följd av detta menade Glader att 
medarbetarna inte bara blev införstådda om målen utan även hur de skulle arbeta för att nå 
dessa. Mer konkret bestämdes även policyer, schemalagda möten och medarbetarsamtal. 
Medarbetarsamtal värderades högt av Glader eftersom det möjliggjorde förutsättningarna att 
utvärdera den enskilde medarbetarens roll och ambitioner samt ett förtydligande av 
målsättningsarbetet. Bland medarbetarna som deltog i enkätundersökningen visade 100 % att 
de kände till företagets mål och vision (Bilaga 2, Fråga 24). Glader underströk också att 
personliga möten var resurskrävande vilket bidrog till att den tidigare avdelningschefen blev 
nedflyttad till den operativa nivån i syfte att hålla direktkontakt med samtliga medarbetare. 
Operativa nivån bestod av projektledare, byggnadsledare, projektingenjörer samt 
entreprenadbesiktningsmän.  
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4.3.3 Signmax 

Redan från start hade Signmax ett långsiktigt resultatmål, vilket redan har uppfyllts. I nuläget 
berättade Eskilsson att de inte existerar några egentliga resultatmål. Vidare sade Eskilsson att 
det förekom så många tankar och idéer att företaget inte hann förverkliga alla förslag, vilket 
betydde att de istället fokuserade på det som kändes bäst för stunden. Gällande företagets 
struktur och organisationsschema var det först efter år 2014 som det förändrades. Tidigare fanns 
det inga definierade avdelningar utan alla arbetade tillsammans som en stor enhet där vissa 
medarbetares arbetsuppgifter till viss del kunde skilja sig. Eskilsson tillämpade 
direktkommunikation med sina medarbetare fram till den brytpunkt då företaget hade 10 
anställda. Då visade sig att företaget var i behov av organisationsförändring. Eskilsson fick den 
insikten i samband med att Almi Företagspartner kontaktade Signmax vilket ledde till att 
Signmax deltog i deras tillväxtprogram. 

Figur 2- Signmax organisationsschema (Egen illustration) 
 
 
Det första steget var att det infördes regelbundna formella produktionsmöten samt 
medarbetarsamtal. I takt med att fler anställda rekryterades delegerades alltmer ansvar. 
Utvecklingsteamet var en av de grupper som fick sin egen avdelning i samband med formella 
ansvarstaganden. Expansionstakten hos Signmax resulterade även till att den operativa 
produktionsavdelningen effektiviserades i en ytterligare enhet. Varje enhet fick en 
gruppledare med ett formellt ansvars som rapporterade direkt till Eskilsson. Även efter 
omstrukturering till fler separata enheter vidhöll Eskilsson att Signmax fortfarande 
betraktades som en platt organisation. Detta innebar att samtliga anställda kunde föra en dialog 
med Eskilsson om så krävdes. 
 
Under tillväxtfasens gång infördes det även formella möten med de avdelningsansvariga och 
Eskilsson, detta för att kontrollera tidigare arbeten samt diskutera förbättringsmöjligheter. 
Eskilssons arbetsroll förändrades från att aktivt arbeta på den operativa nivån till att ägna mer 
tid åt strategiskt arbete.  Vid enkätundersökningen visade det sig att 85,7 % av medarbetarna 
kände till företagets mål och visioner. Vid frågan angående hur de blev vägledda mot 
företagets mål, menade vissa att det skedde via dialoger med andra medarbetare medan andra 
respondenter hänvisade till formella möten (Bilaga 3, Fråga 24, 25). 
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 Eskilsson påpekade dock att mycket tid och resurser gick åt problemlösning inom olika 
sammanhang och detta beskrevs som betungande. Medarbetarsamtal hade blivit svårare att 
följa upp vilket enkätundersökningen visade eftersom 52,4 % av medarbetarna inte brukade 
ha kontinuerliga medarbetarsamtal (Bilaga 3, Fråga 7). För att främja medarbetarsamtalen 
hade Eskilsson i åtanke att en vice VD skulle tillsättas för att delegera operativt ansvar. 
Slutligen nämnde Eskilsson att ett digitalt kommunikationsprogram var ett effektivt medel 
som användes för att möjliggöra uppföljning, granskning samt förändringar av olika uppdrag. 

 
 

4.3.4 Infraservice 

Infraservice Group var enligt Stenqvist redan från start tydligt planerat gällande 
verksamhetsstyrning och det strategiska arbetet. Stenqvist berättade vidare att han sedan tidigare 
haft erfarenheter av att driva företag som VD och menade att detta underlättade planeringen och 
struktureringen betydligt. De tidigare erfarenheterna underlättar även identifiering av olika 
potentiella problem som kan uppstå. Stenqvist och Lind styrde gemensamt upp företagets mål 
där målsättningen startade från styrelsen gällande vilka resultat som skulle uppnås. Därefter 
ansvarade ledningen för nedbrytning av målen för att medarbetarna lättare skulle kunna relatera 
företagsmål till deras eget arbete. Lind berättade vidare att kommunikationen vid företagsstart 
med samtliga anställda skedde öppet och smidigt, främst via telefon och e-post. Formella 
gruppmöten fanns dock redan från start. 
 

 
Figur 3- Infraservice Organisationsschema (Stenqvists illustration) 
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Under tillväxtfasen påvisade Stenqvist att strukturen behövde anpassas alltmer. Vid det stadiet 
var det cirka sex-sju anställda och alltmer strategiskt arbete och strukturella förändringar 
påbörjades. Nästa brytpunkt för Stenqvist uppstod när Infraservice Group hade 18 anställda 
och kommunikationsrutinerna behövde ändras. Direktkontakten mellan medarbetare och 
Stenqvist blev en belastning och därför infördes ett chefsled som syftade till att avlasta 
Stenqvist. Stenqvist menade att en strukturell förändring var nödvändig för att definiera och 
delegera ansvarsområden. Samtidigt underströk Stenqvist att det kunde dröja ett tag innan 
företaget kunde dra nytta av en sådan förändring. 
 
Med tiden menade Lind och Stenqvist att kommunikationen hade förändrats och att alltfler 
kommunikationssätt hade tillkommit. Enkätundersökningen visade att 100 % av 
respondenterna kände till företagets mål och visioner (Bilaga 4, fråga 24). Mötesstrukturen var 
uppdelad genom regelbundna styrelsemöten, ledningsmöten och operativa affärsmöten. 
Stenqvist påvisade dock logistiska svårigheter med dessa möten eftersom samtliga 
regionschefer och andra avdelningschefer var geografiskt utspridda. I samband med fler 
anställda på företaget infördes även regelbundna medarbetarsamtal där dialoger fördes med 
närmsta chef.  
 
Vidare utvecklades kommunikationssätten ytterligare, då informationsbrev skickades ut 
månadsvis till samtliga medarbetare i syfte att skapa insikt om gasellföretaget. Enligt Lind 
ansågs det som en fördel eftersom det till viss del främjade samhörighetskänslan trots att många 
medarbetare var geografiskt utspridda. Utöver detta påvisade Stenqvist att information hölls 
tillgänglig genom bland annat sociala medier såsom Facebook. Medarbetarna hade möjlighet 
att kommunicera genom bland annat e-post, telefon och andra sätt för att alla skulle kunna hålla 
sig uppdaterade i alla situationer. Till sist menade Stenqvist att tillgänglighet är något som alltid 
måste prioriteras. 
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4.4  Kommunikationssvårigheter - De fyra gasellföretagen 

4.4.1 Handen Assistans 

Furborg betonar att den svåraste utmaningen i samband med snabb tillväxtakt är att upprätthålla 
en nära och god kommunikation emellan företagets ledning och anställda. Desto fler anställda 
som tillträder i företaget, desto mer komplext och svårare blir det att leda företagets medarbetare 
mot företagets gemensamma mål. För att motverka eventuella missförstånd och för att underlätta 
för beslutsfattare att fatta rätt beslut, så måste den interna kommunikationen prioriteras. Både 
Furborg och Tranemo menar att närhet och tillgänglighet är de två mest utmärkande faktorerna 
för att upprätthålla en god intern kommunikation. Tranemo förklarar vidare att missförstånd 
minimeras om samtliga medarbetare har en nära och god relation gentemot varandra. Detta har 
också lett till att vi enklare kan tolka varandras signaler. Parterna kan ha en öppen och flexibel 
dialog med varandra. All kommunikation måste hela tiden vara tydlig, beroende på vad 
budskapet är ska kanalen vara anpassad härefter. Tranemo ger exempel på att konkret 
information som arbetsschema och liknande alltid ska ges ut via e-post. 

 

 

Trots att vi har haft en stark expansion är kommunikationen fortsatt riktigt bra, Furborg lyfter 
även fram det som ett av företagets starka framgångsrecept. Vi har lagt ner mycket resurser för 
att kunna fortsatt ha närhet, tillgänglighet och situationsanpassad information. Allt handlar om 
att “alla måste ha en känsla av hur företaget arbetar”, och därmed har inga subkulturer ännu 
skapats. Dessa subkulturer anser Furborg vara de största hoten för Handen Assistans, d.v.s. att 
nya kulturer bildas i samband med att nyanställde tillträder. Vidare menar hon att det är också 
skälet till att inget nytt kontor har öppnats trots att behovet och de ekonomiska möjligheterna 
finns. Det finns inte tid till att säkerhetsställa att verksamheten bedrivs i rätt riktning, eftersom 
det är ledningens ansvar att finnas på plats och kommunicera ut företagets värdegrund till 
medarbetare. Enligt Furborg är det alltså otillräckligt att bara kommunicera ut företagets kultur 
via dokument och andra skriftliga kommunikationsvägar. 

 
 

4.4.2 Crabat 

Crabat Engineering var i stort behov av förändring och enligt Glader återgav medarbetarna att 
företaget var ostrukturerat vilket hade skapat missnöje och oro. Tydliga 
kommunikationssvårigheter gick att påvisa där mycket av uppföljningsarbetet och integrationen 
var bristfällig. De kommunikationssvårigheter som Glader kunde uppvisa i nutid var däremot 
inte lika omfattande. Glader påstod att förmedlingen av information om företaget och dess 
förändringar till medarbetare ibland kunde förbises. Främsta anledningen till detta var att de 
anställda inte hunnit med att läsa sin e-post inkorg.  
 
Komplikationer har ibland uppstått mellan ledning och medarbetare och det framkom när Glader 
berättade om deras självgående konsulter som ofta hade en ansvarsroll eller var ledare i vissa 
projekt. Dessa konsulter var vanligtvis involverade i flera projekt samtidigt, och därför har det 
ibland uppstått motstridigheter om vilka projekt som ska prioriteras i första hand. Analyser och 
andra beräkningar utfördes på projekten, men ibland prioriterades vissa projekt olika av Crabats 
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ledning och dess projektledare. Men Glader förklarade att trots detta hade ledningen ett starkt 
förtroende för sina konsulter och att de var övertygade om att konsulterna fann de bästa 
lösningarna för företaget.  
 
Vid intervjun menade Glader att kommunikationen numera var hanterbar men att det fanns 
risker med deras expansionstakt i den betydelsen att strukturförändringar skulle behöva ske i 
framtiden. Glader menade att nya nyckelpersoner och fler medarbetare kunde öka omfattningen 
av kommunikationen vilket försvårar målarbetet. 
 
Gällande medarbetarsamtalen menade Glader att det har varit ett tillvägagångsätt för att 
motverka misstolkningar, då det är lätt att avläsa varandras kroppsspråk. Medvetenhet kring 
varandras arbete främjades med hjälp av en tillgänglig share point-lista. Listan uppdaterades 
kontinuerligt med detaljerad information om samtliga medarbetares aktiva uppdrag. Detta 
syftade på att effektivt utnyttja den kompetens som funnits tillgänglig inom bolaget men även 
för att minska avståndet mellan medarbetarna och VD. Till sist tog Glader upp att snabba 
rekryteringsprocesser ibland resulterat till att arbetssökande förvrängt sanningen eller utelämnat 
viss information vid anställningsintervjuer. Glader föredrog därför att nyrekrytering skulle ske 
från sitt personliga kontaktnät.  

 

4.4.3 Signmax 

Eskilsson medgav att snabb tillväxt hade medfört vissa konsekvenser för Signmax som behövde 
bearbetas. Vissa arbetsområden bortprioriterades under intensiva arbetsperioder. Som tidigare 
nämnts hade Eskilsson påpekat att mycket tid och resurser gick åt problemlösning inom olika 
sammanhang och beskrev detta som en belastning. Medarbetarsamtal blev således svårare att 
följa upp, den tilltänkte vice VD som nämnts i tidigare avsnitt, kan avlasta Eskilsson och frigöra 
tid för medarbetarsamtal.  
 
 
Andra interna kommunikationssvårigheter under snabb tillväxt har varit att upprätthålla ett bra 
informationsflöde genom företagets avdelningar. Eskilsson förklarade vidare att det var något 
relativt nyupptäckt problem. Informationsflödet mellan de två sektionerna inom 
produktionsavdelningen fungerade bra. Däremot visade det sig att kommunikation mellan 
utvecklingsavdelningen och produktionsavdelningen var bristfällig. Ytterligare visade 
Eskilsson exempel gällande utvecklingsavdelningen där information enbart återkopplades till 
ett fåtal medarbetare, och inte till samtliga berörda medarbetare. Signmax avhjälpte detta genom 
att inleda mötet varje vecka med en kort presentation av det som övriga avdelningar arbetade 
med för tillfället. Målen var att öka förståelsen för varandras arbete och förbereda respektive 
part för eventuella förändringar på företaget. 

 

Eskilsson uppgav ytterligare problem där information som mottogs blivit alltför ospecifik och 
ostrukturerad. Detta resulterade till egna tolkningar av informationen som förmedlades. Ofta 
handlade det om processinstruktioner. Enkätundersökningen visade att 19 % av företagets 
medarbetare upplevde att informationen var alltför ostrukturerat (bilaga 3, fråga 15). 
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Ytterligare 14,3 % av företagets medarbetare upplevde det svårt att förstår vilken del av 
informationen som var mest väsentlig (bilaga 3, fråga 17). Eskilsson uppgav att en av 
framtidens största utmaning och hot är ett ökat avstånd mellan ledning och anställda, vilket 
skulle ge påverkan på ledningens interna kontroll. 

 
”Ju fler man blir desto fler kontroller måste man utföra för att se till att alla tar sitt ansvar” 

Eskilsson påpekade att kommunikationsmönstret förändras i takt med företagets expansion. 
Vidare sade han att direktkommunikationen och därmed kontrollen över de anställda hade 
minskat i samband med det nya chefsledet. Trots omständigheterna upplevde Eskilsson inte att 
kontrollåtgärder behövde införas då det fanns ett starkt förtroende mellan samtliga anställda 
och ledning. Detta styrkts tydligt i enkätundersökningen (bilaga 3, fråga 22, 23). Eskilsson 
sade att hans förtroende för sina medarbetare till viss del beror på att rekryteringen skett via 
hans personliga kontaktnät. 

 
 

4.4.4 Infraservice 

Stenqvist berättade att företag med snabb tillväxt behövde anpassa sig till detta genom att införa 
formella kommunikationskanaler. Detta för att skapa tydlighet gällande viktiga ståndpunkter 
såsom policyer och övriga rutiner som är viktiga för företaget. Vidare berättade Lind att det 
geografiska avståndet mellan deras kontor till viss del kunde skapa hinder för kommunikationen 
mellan samtliga medarbetare. Därför ansågs det viktigt att anpassa flexibla 
kommunikationskanalarer efter förutsättningarna. 
 
Huvudsakligen grundar sig kommunikationsproblemen av att någon part har varit otydlig. Vid 
kommunikationssvårigheter såsom felbedömning av information och fel prioriteringar av 
arbetsuppgifter berättade Stenqvist att det ofta kunde uppstå, men att det gällde att direkt lösa 
problemen och därmed förbättra kommunikationskanalen inom företaget. En annan 
kommunikationssvårighet som berodde på den intensiva arbetsmiljön, var att information ibland 
är en färskvara d.v.s. att information som var väsentligt igår kanske inte alls gällde dagen efter. 
Detta stärktes av Lind som berättade att ledningen har framfört till medarbetarna att vara 
tillgänglig vid sina mobiltelefoner.  
 
Stenqvist berättade att redan från företagsstart hade det lagts ner resurser för att rekrytera 
personal som överensstämde med deras värdegrund. Av den anledningen menade både Stenqvist 
och Lind att de valde och värderade särskilda personligheter före kompetens vid rekrytering av 
personal. De såg hellre att rätt personer blev anställda till företaget än att expandera för fort. 
Vidare menade Stenqvist att Infraservice Group kunde ses som ett familjärt företag eftersom 
ledning och medarbetare hade en bra relation till varandra. Enligt Stenqvist hade deras arbetssätt 
lyckats motverka de kommunikationssvårigheter som annars förekommer hos andra 
snabbväxande företag. Men han medgav dock att det blev allt svårare att motverka problemen i 
takt med att företaget växte. Risken fanns för att möjligheterna skulle försämras att upprätthålla 
nära relationer. Detta var något som främst drabbade företagskulturen och därför poängterade 
Stenqvist och Lind hur viktigt det var att uppmärksamma detta i tid. Utöver företagskultur, 
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menade Lind ytterligare att ju fler som anställs i företaget, desto fler medarbetare blir det som 
tolkar och uppfattar budskap på varierande sätt. Enskilda individer har ofta olika preferenser när 
det gäller kommunikation. Av den orsaken blir det svårare att tillfredsställa 
kommunikationsbehovet hos samtliga i takt med företagets tillväxt. Lind berättade vidare att 
Infraservice Group arbetade mot detta genom att utöka kommunikationsvägarna. Intranät var en 
av de kommunikationsvägar som diskuterades men även en blogg som Stenqvist skulle 
uppdatera för att ge medarbetare mer inblick i det dagliga arbetet.
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5. Analys 
I det här kapitlet presenteras en återkoppling mellan vårt teoretiska och empiriska kapitel. 

Likheter och skillnader mellan gasellföretagen analyseras gentemot studiens teorier. Kapitlet 

kommer att utgå ifrån två huvudområden vilka är verksamhetsstyrning & kommunikation samt 

kommunikationssvårigheter. 

 

5.1 Verksamhetsstyrning & Kommunikation 
Att vara ett gasellföretag under stark expansion innebär en stor risk att inte överleva på längre 
sikt. Gasellföretagens starka expansionstakt ger negativa organisatoriska konsekvenser i form av 
att rutiner, policyer och otydliga roller inom företaget inte hinner med att följas upp under 
företagets snabba utvecklingstakt (Gjerlov & Guenter, 2012). Detta stämde överens med Crabat 
Engineering som tidigare hade interna svårigheter till följd av dess tillväxt. Varken 
företagsstruktur eller tydlighet i form av policyer etc. hade hunnits med och det medförde 
missnöje och oro hos företagsmedarbetare. Glader (Personlig kommunikation, 2016), ansåg att 
kommunikationen var bristfällig vid hans tillträdande. 

 

 

Ska organisatoriska problem motverkas krävs det att företagets styrning och informationsflöde 
hamnar i linje med företagets snabba utvecklingsfas (Cardinal, Sitkin & Long, 2004). Vidare 
förklarade tillväxtrådgivarna vikten av att bryta ned mål och situationsanpassa information rätt, 
riktat till respektive målgrupp (Almi Företagspartner, personlig kommunikation, 2016). Detta 
var något som styrktes vid samtliga undersökta gasellföretag, där de menade att det var särskilt 
viktigt under en stark tillväxtfas. Verksamheter ska även vara tydliga med vilka riktlinjer som 
gäller. För att kunna hamna i linje med dessa krävs ett tydligt och anpassat styrsätt (Merchant 

& Van der Stede 2007). 
 

De problem som förekom på Crabat Engineering bemötte den nya VD:n genom att arbeta fram 
företagets visioner tillsammans med styrelsen för att sedan informera ut dessa till samtliga 
medarbetare på företaget. Medarbetarna fick även möjlighet att diskutera företagets mål vilket 
stämmer överens med vad Heide, Johansson och Simonsson (2012) anser. De menar att om 
medarbetarna får information och har insyn i företagets angelägenheter ger detta upphov till ett 
ökat inflytande för medarbetare samt bättre insikt kring företagsmålen. Att VD för Crabat 
Engineering diskuterade målen tillsammans med medarbetarna indikerade att medarbetarna har 
fått större inflytande hos Crabat Engineering. Medarbetarna har genom personliga 
medarbetarsamtal fått mål nedbrutna, tydliggjorda och är införstådda med vad som krävs för att 
uppnå företagsmålen. 

 

Vid mål och strategiskt arbete fanns likheter mellan Signmax och Crabat Engineering. Signmax 
förhöll sig till målplanering utifrån ett flexibelt förhållningssätt där mycket arbete utgick utifrån 
det som kändes bäst för tidpunkten (Eskilsson, personlig kommunikation, 2016). Varför det har 
stämt bra med Crabat Engineering har berott på att samtliga parter förespråkar medarbetarnas 
demokratisering och inflytande i verksamheten. Detta styrks av Ax, Johansson, Kullvén (2002) 
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som även menar att medarbetarnas inflytande är typiska kännetecken för informell styrning. 
Handen Assistans och Infraservice Group är även de tydliga gällande medarbetarinflytande. 
Enligt Strid (1999) är kommunikationen mellan ledning och medarbetare avgörande för hur väl 
medarbetare vägleds mot företagsmålen. Hos de båda gasellföretagen har det strategiska arbetet 
syftat till att bryta ned företagsmålen anpassat för olika enheter eller grupper. Anledningen till 
varför Infraservice Group och Handen Assistans har valt att arbeta med mål på detta vis är på 
grund av att målen skulle bli situationsbaserade samt att medarbetare tydligare skulle relatera 
sitt arbete till målen. (Stenqvist & Furborg, personlig kommunikation, 2016). Vidare framkom 
det att samtliga undersökta gasellföretag tydligt kommunicerade fram strategier och lade stor 
vikt på att medarbetarna skulle vara införstådda kring företagsmål och riktning. Detta är 
överensstämmande med Johansson och Skoog (2007) som menar att förståelse av verksamhet, 
medarbetarsamtal och kommunikation är viktiga inom verksamhetsstyrning. Gemensamt för 
verksamhetsstyrningen hos de undersökta gasellföretagen har varit att de fokuserat på att 
implementera formaliserade system i samband med tillväxt. Samtliga gasellföretag har påvisat 
att formella drag i styrningen har varit nödvändigt för att de ska styras i rätt riktning på ett 
effektivt sätt och detta styrks av Achtenhagen et al., (2014). 

 

Styrningen i alla undersökta gasellföretag var från början av informell karaktär. Handen 
Assistans förespråkade en stark och tydlig företagskultur där stor vikt lades på medarbetarnas 
beteende och sociala interaktioner vilket överensstämmer med Bruzelius och Skärvard (1995) 

som behandlar företagskulturens betydelse i företag. Däremot uppvisades även formella drag 
hos Handen Assistans såsom strukturerade möten och andra nödvändiga rutiner. De informella 
och formella dragen hos Handen Assistans igenkänns i beskrivningen från Falkheimer och 
Heide (2013) som menade att formell kommunikation sker bland annat genom olika uppstyrda 
möten som är nödvändiga för att företagen ska kunna fungera. 

 

Likt Handen Assistans föreligger drag av informell och formell styrning hos Crabat 
Engineering. Informella kännetecken kunde till exempel hittas i företagets värdegrund eller med 
den direktkommunikation som infördes mellan VD och medarbetare. Formella styrsätt kunde 
uppvisas såsom införande av planerade och tätare möten samt medarbetarsamtal. Hos Signmax 
skedde mycket kommunikation mer informellt genom direktkontakt mellan medarbetare och 
VD. Enligt Forslund (2013) anses detta vara ett tydligt tecken på informell styrning. I takt med 
att Signmax expanderade indelades företaget i olika avdelningar med olika formella 
ansvarsroller. Bruzelius och Skärvard (1995) anser att tydliga riktlinjer och grupperingar 
samordnar de anställda så att rätt information når rätt medarbetare. På liknande sätt har 
Infraservice Group behövt anpassa den strukturella konfigurationen efter företagens snabba 
expansionstakt. Infraservice har på kort tid expanderat och övergått från att ha en öppen 
kommunikation med samtliga medarbetare till att införa mer formella styrsätt, innebärande att 
strukturerade avdelningar med flera chefsled och formella ansvarsområden införts.  
 
Eskilsson ansåg att fördelningen eller begränsningen mellan olika arbetsuppgifter föll naturligt, 
eftersom Signmax var verksamma inom tillverkningsbranschen. För Infraservice Group 
handlade det mer om tydlighet och tillgänglighet bland annat genom att införa 
organisationsscheman för att främja effektiviteten. Ouchi (1979) menar att avståndet mellan 



Examensarbete, ENE13 
Carlund, A & Tavakoli, A 
 

 42

olika avdelningar och medarbetare ökar i samband med att företag växer. Av dessa skäl har det 
funnits större anledning hos Signmax och Infraservice Group, för fler separata möten inom 
bolaget för att integrera avdelningarna med varandra. Att formella styrmedel bidrar till en ökad 
effektivitet stärks av Merchaunt och Van Der Stede (2007). 
 
Samtliga undersökta gasellföretag har alltså tillämpat en alltmer formell styrning i samband med 
tillväxten. Ledningens styrsätt bör utformas med en kombination av formell och informell 
styrning Morgan (2006). Detta ansåg även tillväxtrådgivarna som menade att styrningen var 
direkt kopplad till företagets effektivitet. De undersökta gasellföretagen har numera infört en 
blandning av formella och informella styrmedel. Det som skiljt gasellföretagen åt är snarare hur 
de har anpassat styrningen. 

 

5.2 Kommunikationssvårigheter 
Gemensamt hos de undersökta gasellföretag som genomgått en tillväxtfas har varit att kontroll 
och kommunikation blivit alltmer svårhanterligt i samband med att fler medarbetare anställts. 
Att vägleda samtliga medarbetare i en gemensam riktning under en förändringsfas har varit en 
stor utmaning (Smith et al., 1994), vilket har ett tydligt samband med relationen mellan agent 
och principal. Ledningen hos företag betraktas som principalen medan agenten ses som 
medarbetarna som ska genomföra principalens arbetsuppgifter och mål (Hendrikse, 2003). 
 
Vid intervjutillfället framkom det att kontrollsvårigheter kunde uppstå hos Crabat Engineering 
mellan deras självgående konsulter och ledning under pågående uppdrag. Det påvisades att det 
ibland kunde uppstå motstridigheter mellan ledning och konsulter om vilka konsultuppdrag som 
behövde prioriteras. Detta överensstämde delvis med Hendrikse (2003) som menar att det kan 
uppkomma problem när medarbetaren åsidosätter ledningens preferenser framför sina egna. 
Vidare ansåg Glader att förtroende var viktigt mellan VD/ledning och medarbetare. Hendrikse 
(2003) menar att ledningen får förlita sig på att medarbetare arbetar utefter ledningens intresse 
vid de fall som arbetsinsatserna inte är möjliga att kontrollera.  
 
Samtliga gasellföretag prioriterade rekrytering som en väsentlig process för att säkerställa att 
medarbetaren följde företagets värderingar och kultur. Rekrytering prioriterades som en viktig 
del hos Handen Assistans, och Infraservice Group. Många kompetenta arbetssökande blev inte 
tilldelade tjänsten eftersom personligheten inte följde företagets värderingar. Eskilsson såg hellre 
att rekrytering skedde via ett personligt kontaktnät, detsamma gällde för Crabat Engineering med 
det tillägg att Glader påpekade att arbetssökande många gånger har förvrängt sanningen eller 
utelämnat väsentlig information vid anställningsintervjuer. 
 
Gemensamt hos de undersökta gasellföretagen var att företagskultur och mål var något som 
ansågs viktigt. Signmax och Crabat Engineering menade båda att det största hotet vore ett ökat 
avstånd mellan ledning och medarbetare vilket skulle minska möjligheten att kontrollera och 
vägleda medarbetarna i rätt riktning. 
Hos Handen Assistans prioriterades företagets värderingar. Furborg menade att värderingarna 
kommunicerades ut till samtliga medarbetare genom informella kommunikationssätt. Vidare 
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berättades det att möjligheten att öppna ett nytt kontor hellre valdes bort om inte värderingarna 
kunde kommuniceras på ett personligt sätt till medarbetarna. Furborg menade att värderingarna 
kunde äventyras om de inte förmedlas genom personlig kommunikation. Vidare kunde 
förutsättningarna försämras att vägleda medarbetarna på ett tryggt sätt. Handen Assistans 
menade att tillgänglighet och närhet bör prioriteras för att gynna relationer mellan ledning och 
medarbetare. Därmed påvisade Tranemo att samtliga parter i sin tur ingivit mer förtroende för 
varandra. Av den anledningen pekade Furborg på samma argument som Phelps, Adam och 
Bessant (2007) framförde, nämligen att företag som formaliserats i alltför hög grad riskerade att 
bli opersonliga. Vidare berättade att värdegrunder bör förmedlas genom personlig 
kommunikation såsom muntlig kommunikation för att det ska ske på ett hållbart sätt. Detta var 
förenligt med Jacobsen och Thorsvik (2014) som antydde att muntlig kommunikation har gjort 
det smidigare att tolka och återkoppla information. 

 

 

Infraservice Group skiljde sig från Handen Assistans genom att formella strukturer infördes vid 
ett tidigare skede. Det som överensstämde mellan Infraservice Group och Handen Assistans var 
att både Stenqvist och Lind pekade på risken att inte kunna vägleda medarbetarna i rätt riktning 
i samband med ökat antal anställda. 

 
Elektronisk kommunikation och elektroniska informationsbrev infördes som är ett medel för 
att underlätta insikt och närhet inom Infraservice Group som var geografiskt utspritt. Enligt 
Jacobsen och Thorsvik (2014) är det en fördel att använda sig av elektroniska kanaler när 
medarbetare arbetar på geografiskt skilda områden. Vidare uttryckte Lind att dessa 
kommunikationssätt till viss del främjade samhörighetskänslan inom Infraservice Group. 
Likheten mellan Infraservice Group och Handen Assistans var att båda gasellföretagen 
prioriterade relationen mellan medarbetare och ledning. Det som skilde de åt var deras skilda 
arbetssätt mot bildandet av nya subkulturer. Woodward (1965) visar att om sociala 
interaktioner och anpassning av struktur sker på rätt sätt har detta en positiv inverkan på 
företags effektivitet.. Detta styrktes och påvisades av Almi företagspartner varierande 
branscher behövde anpassa kommunikation efter rätt förutsättningar. 
 
Crabat Engineering och Signmax hade också utnyttjat elektroniska kanaler (bilaga 3, fråga 
21). Detta visade att respektive VD hos Crabat Engineering, Signmax och Infraservice Group 
använde elektroniska kommunikationskanaler i hopp om att smidigare återkoppla till varandra 
för att motverka kommunikationssvårigheter. Cornelissen (2014) beskrev att elektroniska 
kanaler minskar risken att information missuppfattas eller förvanskas. Lind beskrev vidare att 
elektronisk kommunikation innehöll varierande kommunikationsformer vilket effektivt kunde 
förhindra misstolkningar eftersom individer hade olika preferenser vid tolkning av 
information. 

 

På Signmax upplevde 14,3 % av medarbetarna att det kunde vara svårt att förstå vilken 
information som varit mest väsentlig (bilaga 3, fråga 17). Informationen tedde sig alltför 
ostrukturerad och diffus i vissa fall vilket enligt Eskilsson gjorde det svårt för medarbetare att 
tolka informationen rätt. En typisk faktor till varför information utelämnades kunde vara för 
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att information enbart förmedlades till de som bedömdes behöva informationen för att 
genomföra en viss uppgift (Harschman & Harschman, 1999). 
 
På Signmax ansågs det som ett problem att samtliga medarbetare inte kände till varandras 
arbetsuppgifter (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Ledningen hos Signmax motverkade 
detta genom införande av möten som strävade efter att öka förståelsen för varandras arbete. För 
Crabat Engineering och Infraservice Group var medvetenhet mellan varandras arbete något 
som prioriterades. Skillnaden mellan Crabat Engineering och Infraservice Group var att Crabat 
Engineering inte infört formell information om medarbetarnas arbetsuppgifter. Handen 
Assistans uppfattning om denna information skiljer sig, främst genom att vårdföretag innefattas 
av tystnadsplikt.  
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6. Slutsats och Diskussion 
I följande kapitel redogörs uppsatsens resultat som är tolkat utifrån vårt analyskapitel. 

Resultatet av frågeställningarna kommer att besvaras var för sig, vilket kommer att efterföljas 

av en diskussion om slutsatserna. Författarna av den här studien kommer att avsluta arbetet 

med att ge förslag till fortsatta studier. 

 

6.1 Slutsats 
Syftet med den här studien är att beskriva och förklara hur de undersökta gasellföretagen arbetar 
internt för att uppnå ett optimalt information- & kommunikationsflöde. Studien avser även att 
identifiera de kommunikationsproblem som kan uppkomma vid förändrade 
organisationsstrukturer. 
 

Hur arbetar de undersökta gasellföretagen med sin interna kontroll med avseende 

på kommunikation & information, för att anpassa styrningen efter tillväxttakt? 
 

Respektive VD hos samtliga undersökta gasellföretag har upplyst oss om att styrning ofta är av 
informell karaktär under företagens tidigare skeden. Under gasellföretagens expansionsfas har 
det visat sig att styrning måste formaliseras för att främja tillväxten på ett effektivt sätt. Ju fler 
anställda, desto svårare blir det att koordinera verksamheten genom informella styrsätt. Vid 
formaliserad styrning krävs det att gasellföretaget fastställer tydliga värderingar, riktlinjer och 
mål för att leda hela gasellföretaget i en gemensam riktning. Det är ledningens ansvar att utöka 
kommunikationssätten för att underlätta och främja det interna kommunikations- och 
informationsflödet. 
 
Studien visar att VD och ledning tidigt måste inse när eventuella strukturförändringar behöver 
genomföras. Alla de undersökta gasellföretagen är eniga om att intern kommunikation är 
centralt i verksamhetsstyrningen. Det viktiga är att göra medarbetarna införstådda med 
företagets mål och att relatera detta till sitt eget arbete. Undersökningen visade att ledningen 
antingen diskuterade företagsmålen tillsammans med samtliga medarbetare eller genom att bryta 
ned och situationsanpassa målen. 
 
Vid gasellföretagens expansion kan det innebära att ansvar och kontroll måste fördelas genom 
fler nivåer i företaget. Nya avdelningar och därmed nya chefstjänster kan behöva införas. 
Organisationsscheman ses som ett hjälpmedel för att delegera ansvar, men även för att få en 
tydligare helhetsbild över gasellföretagen. I samband med att nya avdelningar bildas och att 
ansvarsfördelningen förändras, underlättas samordningen genom utökade kommunikationssätt. 
Undersökningen har visat att vissa kommunikationskanaler är bättre lämpade för vissa 
branscher, medan andra kommunikationskanaler är mer optimala för andra 
verksamhetsområden. Valet av kommunikationskanal beror även på om företaget är lokalt eller 
geografiskt utspritt. 
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Sammanfattningsvis visar studien hos de undersökta gasellföretagen att styrning bör kombineras 
med formella och informella styrmedel för att nå en effektiv styrning och kommunikation. 

 

Vilka kommunikationsproblem kan uppkomma i samband med förändrade 

organisationsstrukturer? 
 
Undersökningen visar att kommunikationssvårigheter oftast uppstår som en konsekvens av 
styrning som inte utförs väl. Anpassas inte verksamhetsstyrningen efter tillväxt kan detta 
medföra negativa komplikationer. Ledningens styrning med avseende på intern kontroll 
bestämmer förutsättningarna för kommunikationen inom gasellföretag. I undersökningen 
framkom det tydligt att kontroll över verksamheten och kommunikation blivit alltmer 
svårhanterligt under en tillväxtfas. Samtliga gasellföretag upplevde kontrollsvårigheter och 
menade att kommunikationsproblem kunde uppstå som en följd av förändrade 
organisationsstrukturer. Ledningen hos Crabat Engineering var ibland oense om medarbetarnas 
beslut vid olika uppdrag. Detta indikerade på att ledningen inte alltid kunde kontrollera 
medarbetarnas val, vilket i viss mån innebar att parterna inte alltid arbetade i fas med varandra. 
En slutsats är att kommunikationen inom företaget beror mycket på ledningens sätt att kontrollera 
gasellföretaget. 
 
VD för Signmax menade att kommunikationen hade blivit alltmer påfrestande eftersom det 
endast förekom direktkommunikation med medarbetarna. Ytterligare 
kommunikationssvårigheter som togs upp var att information som förmedlades tenderade bli 
alltför ospecifik och ostrukturerad. Detta ledde i sin tur till att det uppstod svårigheter med att 
förstå och tolka det väsentliga i informationen hos Signmax. Handen Assistans och Infraservice 
Group hade båda upplevt att kommunikationssvårigheter kunde uppstå på grund  av uppkomna  
subkulturer, om företagets kultur och värderingar inte kommunicerades ut tydligt. 
 
Någon mer utmärkande trend som har varit gemensamt hos företagen har varit svårt att finna. 
Däremot arbetade Infraservice, Crabat och Signmax mycket med att informera sina medarbetare 
om varandras arbetsuppgifter. De tre gasellföretagen såg det som ett problem för verksamhetens 
effektivitet om denna medvetenhet saknades. Signmax hade märkt, sedan de formaliserade 
verksamheten och delade upp företaget i olika avdelningar, att de börjat tappa kontakten med 
varandra. VD:n hos  Signmax lyfte även fram att informationen sinsemellan tenderade att bli 
alltför ospecifik och ostrukturerad. Till följd av detta uppkommer även andra 
kommunikationsproblem som handlar om att tolka och förstå det mest väsentliga. 
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6.2 Diskussion av slutsats 
En av slutsatserna visade att varje gasellföretag måste inse att formalisering kommer att krävas 
om möjligheten ska existera för fortsatt expansion. De undersökta gasellföretagen 
implementerade formaliserade styrsätt på varierande sätt, men under olika skeenden. Respektive 
gasellföretag som undersöktes har rangordnats av Dagens industri. Vår personliga uppfattning är 
att de undersökta gasellföretagens styrning och kommunikation haft inverkan på den placering 
som Dagens Industri har listat.  

 
Gasellföretaget Signmax hade den lägsta placeringen i Dagens Industi:s lista. Vi tror dock att om 
de hade anpassat styrningen efter tillväktakten i ett tidigare skede hade de haft en högre placering. 
Det strategiska arbetet faller naturligt på ledningens ansvar, ju större medvetenhet och arbete de 
lägger ner på detta tror vi kan ha stora effekter på hur snabbt företaget kan lyckas expandera utan 
några oönskade bieffekter. Insikten hos Signmax ledning, för att förändra styrsättet och 
kommunikationskanalerna kom först efter att det hade blivit kontaktade av Almi Företagspartner. 
 
Handen Assistans som blev utsedda till Västra Götalands snabbast växande gasellföretag  anser 
vi bero på starka kopplingar till ledningens styrsätt. Informell styrning användes främst under 
utvecklingsfasen. Tydliga indikationer på deras anpassning till tillväxt visades då formaliserade 
styrmedel användes för att effektivisera gasellföretaget. Däremot skilde sig förhållningssättet 
gentemot styrning på Handen Assistans och Infraservice Group. Det som skiljde Handen 
Assistans från Infraservice Group var att formella styrmedel infördes i ett tidigare skede för 
Infraservice Group, vilket vi anser ha stor påverkan till varför de blev utsedda till årets 
gasellföretag i Sverige. 
 
En gemensam nämnare hos Handen Assistans och Infraservice var att VD för respektive 
gasellföretag hade tidigare erfarenheter av verksamhetsstyrning och strategiskt arbete. Vi fick 
intrycket att både Handen Assistans och Infraservice Group var medvetna om riskerna som kunde 
uppkomma vid snabb tillväxt. De hade lagt ner tid och resurser för att sträva efter att alla 
medarbetare skulle vara införstådda med företagets mål samt hur de relaterades till det dagliga 
arbetet. VD för båda gasellföretagen hade goda insikter av vilka åtgärder som behövdes göras och 
varför. Omarbetning av mål och delegering av befogenheter utfördes vid rätt tillfällen. 
 
Crabat Engineering var ett mer unikt fall eftersom nuvarande VD tillträdde vid en fas då 
gasellföretaget var i stort behov av förändring. Verksamhetsstyrningen hade skett på ett sätt vilket 
ledde till ett tydligt missnöje bland medarbetarna. När tydligare riktlinjer och mål utformades 
visade det sig att mycket av de uppkomna problemen hämmades som resultat av de formella 
styrmedlen. Vår egen uppfattning av detta är att gasellföretagen måste prioritera att implementera 
formella styrmedel då företagen expanderar i snabb takt.  
 
När organisationsstrukturen förändras innebär detta också att den interna informationen och 
kommunikationen förändras. Vilket leder oss in på vår andra frågeställning, som rör vilka 
kommunikationsproblem som kan uppkomma i samband med förändrade 
organisationsstrukturer.  
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Vi hade personligen inte förväntat oss vissa aspekter vid inledningen av undersökningen.  Med 
detta syftar vi främst på hur viktiga begreppen värdegrund och företagskultur var för företagen. 
En stark företagskultur och tydlig värdegrund visade sig för vissa företag vara mer 
utslagsgivande än ett mer omfattande kontrollsystem. Den teoretiska bakgrunden och den 
empiriska undersökningen visade att en stark företagskultur som upprätthålls inom 
gasellföretag innebär mindre behov av implementering av kostsamma kontrollsystem.  Därmed 
ges även möjligheten för andra investeringar. De gasellföretag som arbetar med genomgående 
tydlighet minskar formaliseringsbehovet. Detta gör att informell styrning främjas och som 
Morgan (2006) ansåg att en kombination av informell och formell styrning ger en effektiv 
konfiguration för en verksamhet. Vidare minskas tidsåtgång för onödig kommunikation när 
medarbetarna redan har tydliga riktlinjer och en stark företagskultur. Därmed ligger 
medarbetarnas  insikter kring vilka beslut som bör tas i överenstämmelse med gasellföretagets 
ledning. Det var enbart Handen Assistans och Infraservice Group som nämnde begreppet 
företagskultur, men enligt vår personliga uppfattning av Signmax och Crabat Engineering var 
begreppet företagskultur underförstådda i svaren. 

 

 
Efter att ha studerat och jämfört den teoretiska referensramen med det empiriska resultatet fick 
vi uppfattningen att problem med kommunikation tenderar att förekomma inom alla företag. 
Det som skiljer sig åt är snarare hur ofta dessa problem förekommer, men även i vilken 
utsträckning och till vilken grad de förekommer. Mycket av kommunikationsproblem bygger 
på mänskliga och sociala aspekter som i sig består av en rad olika faktorer.  

 
Enligt vår uppfattning förekommer vissa kommunikationsproblem oftare hos gasellföretag än 
för övriga företag eftersom de ständigt finner sig i en intensiv och föränderlig miljö. 
Kommunikationsproblem har uppvisats på olika sätt hos de undersökta gasellföretagen. Ett av 
de redovisade kommunikationsproblemen var att för lite information förmedlats. Detta innebär 
att information ofta behöver uppdateras och kommuniceras. Detta för oss till nästa problematik, 
vilket enligt oss är hur informationsflödet styrs, dvs informationskanaler och dess mottagare.  
En del medarbetare tenderar att få mycket och för dem oväsentlig information som tar mycket 
tid i anspråk. Att kunna förstå och tolka det mest väsentliga i informationen blir därmed svårare 
för berörda parter. 
 
Vi finner det därför viktigt att ledningen främst arbetar med att integrera olika avdelningarna 
inom ett gasellföretag för att inte förlora kontakten mellan samtliga medarbetare, men även för 
att främja medvetenheten om varandras arbete.  Det är viktigt att ta hänsyn till att olika 
branschtyper fungerar på olika sätt. Hos Handen Assistans var exempelvis medarbetarna inte 
medvetna om varandras arbete av den anledningen att tystnadsplikt rådde mellan varje 
medarbetare. Till sist finner vi det svårt för företag att peka och identifiera orsaken till varför 
kommunikationen har brustit. Vi tror personligen att mycket av de kommunikationsproblem 
som uppstår i ett gasellföretag resulterar i en kedjereaktion eftersom information berör vanligen 
mer än en medarbetare.
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6.3 Förslag på fortsatta studier 
Den här studien gav en bild av hur gasellföretagen hanterade den interna kommunikationen 
anpassat efter styrning. Studien riktade sig dock mot olika typer av branscher. Förslagsvis skulle 
det vara intressant att jämföra gasellföretag, med avseende på verksamhetsstyrning och 
kommunikation, inom samma bransch.  

 
Det hade även varit intressant att studera vilka karaktärsdrag som krävs av en ledare för att på 
bästa sätt driva ett gasellföretag. Möjligtvis kan olika former av ledarskap lämpa sig bättre vid 
olika tillväxtstadier. En utvärdering kring detta hade varit intressant att se eftersom vår 
undersökning visade att styrningen måste förändras i samband med tillväxt. 
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8. Bilagor 
 

 
 

8.1 Bilaga 1 – Enkätundersökning Handen Assistans 
 
Frågor 
1. Vad har jag för tjänst på företaget? 
 
2. Hur länge har jag varit anställd? 
 
3. Det har tillkommit många nya anställda från det att jag blev anställd 
100% 
 

4. Jag har upplevt att kommunikationen inom företaget har förändrats i samband med att 
företaget har växt. 
 
5. När jag märker förbättringsmöjligheter i mitt dagliga arbete, väljer jag att informera detta 
vidare 
 
6. När det uppstår en situation på min arbetsplats där jag inte vet hur det ska lösas. 
Vet jag då vem jag alltid ska vända mig till 
 
7. Hur kommunicerar jag med högre uppsatta 
 
8. Jag upplever att det är en bra balans på informationsflödet genom företagets olika 
verksamhetsområden 
 
9. Vid avsänd information till högre uppsatt, upplever jag att informationen inte alltid tolkas 
rätt. 
 
10. Jag upplever att jag kan få för mycket information 
 
11. Jag upplever ibland att informationen till mig blir utelämnad i vissa hänseenden 
 
12. Jag upplever rädsla/nervositetet över att ta kontakt med högre uppsatta 
 
13. När jag ska informera något negativt från mitt dagliga arbete, händer det då att 
jag bortser från detta på grund av oro att det kan påverka min ställning på företaget 
 

14. Vilken kommunikationsväg använder jag flitigast vid kontakt av någon på företaget 
 

15. Hur håller jag mig uppdaterad på företaget 
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Antal respondenter: 9 
 
Svar: 
1. Personlig assistent: 100 %. 
2 

.  
 

Frågor Ja Nej 

3. 100 % 0 % 

4. 11 % 89 % 

5.  100 % 0 % 

6.  100 % 0 % 

7. Direkt med VD: 55,5 % Via mellanchef: 44,5 % 

8.  89 % Sådär: 11 % 

9.  0 % 100 % 

10.  0 % 100 % 

11.  0 % 100 % 

12.  0 % 100 % 

13.  0 % 100 % 

14.  Samtal: 100 %   

15.  Samtal: 78 % E-post: 22 % 
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8.2 Bilaga 2 - Enkätundersökning Crabat  
 
Frågor 
1. Vad har du för tjänst på företaget?  
 
2. Hur länge har du varit anställd? 

 
3. Det har tillkommit många nya anställda från det att jag blev anställd 
 
4. Jag har upplevt att kommunikationen inom företaget har förändrats i samband med att 
företaget har växt. 
 

5. Jag håller mig uppdaterad om mina medarbetares arbete från andra avdelningar 
 
6. All information på företaget är lättillgängligt 
 
7. Jag brukar kontinuerligt ha medarbetarsamtal 
 
8. Jag har tydliga riktlinjer över vad jag får/inte får besluta på företaget 
 

9. När jag märker förbättringsmöjligheter i mitt dagliga arbete, väljer jag att informera detta 
vidare 

 

10. När det uppstår en situation på min arbetsplats där jag inte vet hur det ska lösas. Vet 
jag då vem jag alltid ska vända mig till? 

 

11. Hur kommunicerar jag med högre uppsatta? 

 

12. Jag upplever att det är en bra balans på informationsflödet genom företagets olika 
verksamhetsområden. 
 

13. Vid avsänd information till högre uppsatt, upplever jag att informationen inte alltid 
tolkas rätt. 
 

14. Jag upplever att jag kan få för mycket information 

 

15. Jag tar emot information som ibland kan vara otydlig eller ospecificerad 

 

16. Jag upplever ibland att informationen till mig blir utelämnad i vissa hänseenden 

 

17. Jag upplever ibland att det kan vara svårt att förstå vilken typ av information som är 
mest väsentlig 

 

18. Jag upplever rädsla/nervositetet över att ta kontakt med högre uppsatta 

 



Examensarbete, ENE13 
Carlund, A & Tavakoli, A 

 

 58

19. När jag ska informera något negativt från mitt dagliga arbete, händer det då att jag bortser 
från detta på grund av oro att det kan påverka min ställning på företaget 
 

20. Vilken kommunikationsväg använder jag flitigast vid kontakt av någon på företaget 
 

21. Hur håller jag mig uppdaterad på företaget 
 

22. Jag har förtroende för min arbetsgivare 

 

23. Jag anser att min arbetsgivare litar på mig 

 

24. Jag känner till företagets mål och vision 

 

25. Blir du vägledd mot företagets mål och vision, hur? 

 

26. Om du har några övriga kommentarer och åsikter kring kommunikation/information för 
ert snabbväxande företag, tar vi gärna emot era svar här! 

 
 
 
Antal respondenter: 4 

 
Svar: 
1. Projektledare: 100 % 

 
2.  
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Frågor Ja Nej 

3. 100 % 0 % 

4. 50 % 50 % 

5.  75 % 25 % 

6.  100 % 0 % 

7. 100 % 0 % 

8.  75 % 25 % 

9.  75 % Sådär: 25 % 

10.  100 % 0 % 

11. Direkt med VD: 100 % Via mellanchef: 0 % 

12. 100 % 0 % 

13.  0 % 100 % 

14.  0 % 100 % 

15. 25 % 75 % 

16.  0 % 100 % 

17. 0 % 100 % 

18.  0 % 100 % 

19. 0 % 100 % 

20. Telefon: 50 % E-post: 50 % 

21.  Telefon & direktkontakt med 

kollegor/chef: 50 % 

E-post: 50 % 

22.  Hög tillit: 100 % Låg tillit: 0 % 

23.  100 % 0 % 

24. 100 % 0 % 

25.  100 % Hur: Policy, medarbetarsamtal, 

grupparbeten med mål 

26.  - - 
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8.3 Bilaga 3 – Enkätundersökning Signmax 
 

Frågor 
1. Vad har du för tjänst på företaget?  
 
2. Hur länge har du varit anställd? 

 
3. Det har tillkommit många nya anställda från det att jag blev anställd 
 
4. Jag har upplevt att kommunikationen inom företaget har förändrats i samband med att 
företaget har växt. 
 

5. Jag håller mig uppdaterad om mina medarbetares arbete från andra avdelningar 
 
6. All information på företaget är lättillgängligt 
 
7. Jag brukar kontinuerligt ha medarbetarsamtal 
 
8. Jag har tydliga riktlinjer över vad jag får/inte får besluta på företaget 
 

9. När jag märker förbättringsmöjligheter i mitt dagliga arbete, väljer jag att informera detta 
vidare 

 

10. När det uppstår en situation på min arbetsplats där jag inte vet hur det ska lösas. Vet 
jag då vem jag alltid ska vända mig till? 

 

11. Hur kommunicerar jag med högre uppsatta? 

 

12. Jag upplever att det är en bra balans på informationsflödet genom företagets olika 
verksamhetsområden. 
 

13. Vid avsänd information till högre uppsatt, upplever jag att informationen inte alltid 
tolkas rätt. 
 

14. Jag upplever att jag kan få för mycket information 

 

15. Jag tar emot information som ibland kan vara otydlig eller ospecificerad 

 

16. Jag upplever ibland att informationen till mig blir utelämnad i vissa hänseenden 

 

17. Jag upplever ibland att det kan vara svårt att förstå vilken typ av information som är 
mest väsentlig 

 

18. Jag upplever rädsla/nervositetet över att ta kontakt med högre uppsatta 

 
19. När jag ska informera något negativt från mitt dagliga arbete, händer det då att jag 
bortser från detta på grund av oro att det kan påverka min ställning på företaget 
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20. Vilken kommunikationsväg använder jag flitigast vid kontakt av någon på företaget 
 

21. Hur håller jag mig uppdaterad på företaget 
 

22. Jag har förtroende för min arbetsgivare 

 

23. Jag anser att min arbetsgivare litar på mig 

 

24. Jag känner till företagets mål och vision 

 

25. Blir du vägledd mot företagets mål och vision, hur? 

 

26. Om du har några övriga kommentarer och åsikter kring kommunikation/information för 
ert snabbväxande företag, tar vi gärna emot era svar här! 

 
Antal respondenter: 21   
 
Svar: 

1. Produktion   57 %. 
Kundtjänst   9,5% 
Verkställande direktör 4,7% 
Tillsvidare  4,7% 
Arbetsledare   4,7% 
Vd   4,7% 
Affärsutvecklare   4,7 % 
Ekonomiansvarig   4,7% 
Grafisk Designer   4 % 
 

2.  
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Frågor Ja Nej 

3. 100 % 0 % 

4. 67 % 33 % 

5.  90 % 10 % 

6.  90 % 10 % 

7. 48 % 52 % 

8.  76 % 24 % 

9.  76 % Sådär: 24 % 

10.  100 % 0 % 

11. Direkt med VD: 57,2 % Via mellanchef: 42,8  

12. 81 % Sådär: 19 %. 

Respondenters egna svar: 

- Finns ingen tydlig rutin för 

informationen som förs vidare 

- Behöver förbättras och 

tyddliggöras 

13.  10 % 90 % 

14.  10 % 90 % 

15. 19 % 81 % 

16.  10 % 90 % 

17. 14 % 86 % 

18.  0 % 100 % 

19. 0 % 100 % 

20. Telefon: 20 % 

Möten: 17,4 % 

Arbetsträff: 2,8 % 

E-post: 22,8 % 

Chatt: 28,5 % 

21.  Telefon: 21,6 % 

Möten: 21,6 % 

Personliga samtal: 27 % 

E-post: 19 % 

Chatt: 10,8 % 

22.  Hög tillit: 100 % Låg tillit: 0 % 
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23.  100 % 0 % 

24. 86 % 14 % 

25.  50 % Hur: Personliga samtal, möten 

26.  - - 
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8.4 Bilaga 4 – Enkätundersökning Infraservice Group 
 
Frågor 
1. Vad har du för tjänst på företaget?  
 
2. Hur länge har du varit anställd? 

 
3. Det har tillkommit många nya anställda från det att jag blev anställd 
 
4. Jag har upplevt att kommunikationen inom företaget har förändrats i samband med att 
företaget har växt. 
 

5. Jag håller mig uppdaterad om mina medarbetares arbete från andra avdelningar 
 
6. All information på företaget är lättillgängligt 
 
7. Jag brukar kontinuerligt ha medarbetarsamtal 
 
8. Jag har tydliga riktlinjer över vad jag får/inte får besluta på företaget 
 

9. När jag märker förbättringsmöjligheter i mitt dagliga arbete, väljer jag att informera detta 
vidare 
 
10. När det uppstår en situation på min arbetsplats där jag inte vet hur det ska lösas. Vet jag 
då vem jag alltid ska vända mig till? 
 
11. Hur kommunicerar jag med företagsledningen? 
 
12. Jag upplever att det är en bra balans på informationsflödet genom företagets olika 
verksamhetsområden. 
 
13. Vid avsänd information till högre uppsatt, upplever jag att informationen inte alltid 
tolkas rätt. 
 
14. Jag upplever att jag kan få för mycket information 
 
15. Jag tar emot information som ibland kan vara otydlig eller ospecificerad 
 
16. Jag upplever ibland att informationen till mig blir utelämnad i vissa hänseenden 
 
17. Jag upplever ibland att det kan vara svårt att förstå vilken typ av information som är 
mest väsentlig 
 
18. Jag upplever rädsla/nervositetet över att ta kontakt med företagsledningen 
 
19. När jag ska informera något negativt från mitt dagliga arbete, händer det då att jag 
bortser från detta på grund av oro att det kan påverka min ställning på företaget 
 

20. Vilken kommunikationsväg använder jag flitigast vid kontakt av någon på företaget 
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21. Hur håller jag mig uppdaterad på företaget 
 

22. Jag har förtroende för min arbetsgivare 

 

23. Jag anser att min arbetsgivare litar på mig 

 

24. Jag känner till företagets mål och vision 

 

25. Blir du vägledd mot företagets mål och vision, hur? 

 

26. Om du har några övriga kommentarer och åsikter kring kommunikation/information för 
ert snabbväxande företag, tar vi gärna emot era svar här! 

Antal respondenter: 5  
 
Svar: 
1. Arbetsledare 20 %. 
Banmontör 20 %. 
Ekonomichef 20 % 
Regionschef 20 % 
Produktionschef 20 % 
 
2. 

  
 

Frågor Ja Nej 

3. 100 % 0 % 

4. 100 % 0 % 

5.  80 % 10 % 

6.  60 % 40 % 

7. 40 % 60 % 
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8.  100 % 0 % 

9.  100 % 0% 

10.  100 % 0 % 

11. Direkt med VD: 60 % Via mellanchef: 40 % 

12. 100 % 0 % 

13.  0 % 100 % 

14.  0 % 100 % 

15. 20 % 80 % 

16.  20 % 80 % 

17. 20 % 80 % 

18.  0 % 100 % 

19. 0 % 100 % 

20. Samtal: 40 % 

Möte: 20 % 

E-post: 40 % 

21.  Samtal: 40 % E-post: 60 % 

22.  Hög tillit: 100 % Låg tillit: 0 % 

23.  100 % 0 % 

24. 100 % 0 % 

25.  100 % Hur: Möten 

26.  - - 
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8.5  Bilaga 5-Frågor till chef/ledning 
Inledning: 
Ge en beskrivning om dig själv och ditt gasellföretag. 

– Varför har ni lyckats bli ett gasellföretag? 
 
 
 

1.   När man ser tillbaka till när ni var nya på marknaden, hur såg utformningen 
på företaget ut? (organisationsstrukturen) ← → (antal anställda) 

 
2. Vad hade du för mål vid företagets start? 
– Känner du att du har uppnått målet med din vision? 
– Vilka strategier gick du tillväga med för att få dina anställda att 
följa din vision? (kommunikation/styrning?) 

 
3. Hur har er verksamhetsstyrning förändrats i takt med att antal anställda ökar? 
– Ser ni några risker med att antalet anställda ökar? 
– Hur har ni anpassat er interna kommunikation vid er tillväxtfas? 
– Vilka kommunikationskanaler användes? 

 
 

4. Hur ser utformningen på företaget ut idag? (organisationsstrukturen) <–>(antal 

anställda)  

(Hur många avdelningar går det under dig som VD och hur många anställda 

finns det under varje avdelning) 

 
5. Från att din verksamhetsstyrning förändrades: 
Hur har din egen arbetsroll förändrats på företaget? D.v.s. din arbetsfördelning, 
vad ägnade du dig åt mer/mindre innan? Och vad ägnar du dig åt nu? Vad beror 
detta på? 

 
6. Hur ser kommunikationen ut idag? På vilka sätt kommunicerar ni idag? 
(kommunikationskanaler) 

 
 

7. Hur definierar du en bra och effektiv kommunikation? Varför? 
 
 

8. Om inte 6-7 är i enlighet: Vad krävs det för ditt företag för att du ska uppnå 
detta? 

Resurser/svårt att interagera med varandra/tid? 
 
 

9. Upplevde du några svårigheter med kommunikationen inom företaget 
när ert företag genomgick en strukturförändring? 

 
10. Vid vilket stadie skulle du kunna anse att du litar på en anställd från det 
stadie han/hon blivit anlitad? 

 
11. Har det ibland förekommit att du har litat på ”fel person”? 
Vad hände? Varför tror du att det hände? 
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12. Har vissa uppgifter prioriterats fel av anställda, på grund av felbedömning av 
information? 
– T.ex. att anställd trott att visa arbetsuppgifter varit viktigare än de 

arbetsuppgifter ni ansåg viktigare 
 

13. Har det hänt att en anställd har missuppfattat information och därmed agerat 
fel? 

 
 

14. Har medarbetarna som arbetar inom samma/olika avdelningar koll på 
varandras arbete? 
om ja: Hur håller de sig uppdaterade om varandra? 
om nej: varför? 
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8.6 Bilaga 6-Frågor till HR/mellanchefer 

•    Berätta lite om din roll på företaget samt lite kort om dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter 

 
 

1.   Hur såg kommunikationen ut från början av er verksamhet? 
– Utmärkande kommunikationssätt från den tiden? 
– Hur förändrades kommunikationen inom er verksamhet i takt med ert företags 
snabba tillväxt? 
– Förändrades kommunikationsmönstret/kommunikationssätt på några utmärkande 
sätt? 

 
 

2.   Hur ser kommunikationen ut idag? 
– Några utmärkande kommunikationssätt? (Högsta chef, övriga arbetsledare, fler 

avdelningar) 
– Vilka formella möten har ni (samt med vilka)? 
– Hur går ni tillväga med kommunikationen emellan samtliga sektioner? 
– Hur ofta håller du kontakt med respektive grupp 
– Har du medarbetarsamtal idag? Hade ni det förr också? 
– Till dig som är avdelningschef över HR & Kommunikation, hur 
kommunicerar du främst inom företaget? 

 
3.   Uppstår det några kommunikationsproblem eller svårigheter idag? Varför? 

– Har du tidigare upplevt några kommunikationssvårigheter i samband med 
företagets snabba expansion? Vilka? 

 
4.   Hänt någon gång att du misstolkat ett budskap uppifrån som du därefter 

förmedla vidare till dina medarbetare? 
 

5.   Hänt någon gång att du misstolkat ett budskap från någon underifrån 
som du därefter förmedlat vidare till din högsta chef? 

 
6.   Har du någon gång känt att du haft alldeles för mycket information att delegera 
vidare? 

 
 

7.   Har det hänt att en anställd har missuppfattat information och därmed agerat 
fel? 

Vad kan det berott på? 
 
 

8.   Tror du det kan finnas några framtida kommunikationsproblem som kan 
uppstå på ert företag i samband med att Infraservice växer? Varför/Varför inte? 

 
9.   Hur definierar du en bra och effektiv kommunikation? Varför? 
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