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Förord 

Vi vill rikta ett stor tack till samtliga som på ett eller annat sätt bidragit till denna 
studie. Först och främst vill vi framföra ett tack till alla respondenter som ställt upp på 
intervjuer vilket gjorde denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Owe R. 
Hedström som varit till stor hjälp under arbetets gång och väglett oss genom denna 

process med hans reflektioner, konstruktiva kritik och goda råd. 

Slutligen vill vi även ge ett stort tack till våra nära och kära som uppmuntrat och stöttat 
oss under studiens gång. 
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Sammanfattning  

Uppsatsens titel:  Engagerade medarbetare – en viktig faktor i tillväxtföretag. 
 
Huvudopponering:  2013-06-05  

 
Ämne/kurs:   FEK, Umeå Universitet - Kandidatuppsats, 15 poäng  

  
Författare:   Karin Nyman  

Ida Arvidsson  
 

Handledare:   Owe R. Hedström   
 

Nyckelord:   Tillväxt, gasellföretag, styrelsearbete och strategi  
 

Syfte:  Syftet med denna studie är att analysera, jämföra och 
därigenom identifiera likheter och skillnader i styrelsearbete 
inom gasellföretag och analysera vilka faktorer som kan 
kopplas till gasellernas positiva tillväxt. Vi avser att granska 
styrelsens kommunikation, inblandning i företaget och 
vilken aktiv roll de har i företaget. Vår problemformulering 
lyder: ”Hur påverkas företagets tillväxt av styrelsens 
organisering och arbete”. 

   
 

Metod:  Med en kvalitativ undersökning vill vi skapa en djupare 
förståelse om styrelsens roll i gasellföretag i Umeåregionen.
  
 

Teori:  De teorier vi valt till arbetet inkluderar framgångsfaktorer 
såsom målsättning, intern och extern kompetens, strategisk 
kommunikation samt vision- och strategiarbete. 

 
Empiri:  Data vi använder oss av får vi fram genom kvalitativa 

intervjuer med gasellföretag i Umeåregionen.   
 

Resultat:  Vi har genom denna studie fått fram resultat som visar på 
att det finns en tendens bland gasellföretag att 
styrelsearbetet är en stark framgångsfaktor men att 
engagerade medarbetare är den gemensamma nämnaren för 
dessa gasellföretag. 
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Abstract  

Title:  Committed Employees – an important factor in high-growth 
firms. 

 
Head opposition: 2013-06-05  

 
Course:  FEK, Umeå University – Bachelor thesis in Business 

Administration, 15 credits  
  

Authors:   Karin Nyman  
Ida Arvidsson  
 

Advisor:   Owe R. Hedström   
 

Keywords:  Growth, ‘gazelle-companies’, Board of Directors work and 
strategies  
 

Purpose:  The purpose of this study is to examine, compare, and 
thereby identify the similarities and differences in Board of 
Directors work within gazelle-companies and analyses 
which factors can be connected to the firms’ positive growth. 
We intend to evaluate the Board's communication, 
involvement in the company and the active role they have in 
the company. Our research question is:  “How is the growth 
of the Gazelle-companies affected by the Board of Directors 
organizing work and strategies”.   
 

Methodology:  With a qualitative study, we intend to create a deeper 
understanding of the Board's role within Gazelle-companies 
in Umeå community.  
 

Theoretical Perspective:  The theories we have chosen to this study include success 
factors such as goal setting, internal and external expertise, 
strategic communication, and vision and strategy work. 

 
Emperical Foundation:  We will obtain the empirical foundation through qualitative 

interviews with gazelle-companies within Umeå community.
  
 

Conclusion:  We have throughout this research gather a result which 
indicate that there is a tendency that the Board’s work in 
gazelle-companies is a strong factor for success; however, 
committed employees are the common denominator for the 
high growth in these gazelle-companies. 
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1.	  INLEDNING	  
Inledningsvis ges en kort motivering varför vi valt att skriva om just detta ämne. 
Därefter ges en bild av Gasellföretag och styrelsearbete samt tidigare forskning i 
området för att klargöra varför detta ämne är intressant att studera. Därefter följer en 
problemformulering för att avslutningsvis beskriva syftet samt begränsningar med 
studien. 
 

1.1	  Ämnesval	  

Som studenter på Handelshögskolan vid Umeå Universitet har vi ett genuint intresse av 
företags lönsamhet och dess positiva tillväxt. Detta intresse förde oss in på 
Gasellföretag då dessa visar på en oerhörd tillväxtökning. Vi började senare fundera 
över likheter och samband mellan dessa företag. Varför visar dessa företag på sådan bra 
tillväxt? Vårt intresse för företagsledning gjorde oss nyfikna på styrelsens betydelse i 
Gasellföretagen och ifall deras roll kan vara en förklaring till den ökande tillväxten 
företagen upplever. Kan man påvisa likheter eller skillnader i styrelsens arbete, och om 
det skulle vara fallet vilka dessa likheter och skillnader skulle kunna vara? Vi vill 
granska möjliga faktorer som motivation, kommunikation och användandet av styrelsen 
som en strategisk resurs i tillväxtföretag och huruvida någon av dessa skulle kunna vara 
den förklarande gemensamma nämnaren för gasellernas goda tillväxt. Eller möjligtvis 
en kombination av dessa faktorer. Styrelsen i denna studie avser Vd:n samt 
styrelsemedlemmarna som sitter i styrelsen. Styrelsen kommer även att benämnas som 
ledningen där vi syftar på att samma fenomen, följaktligen är ledningen i denna studie 
refererat till Vd:n inklusive styrelsen. 
 
Kan vi genom att studera företag mer i detalj, få information om hur marknaden skulle 
kunna skapa fler snabbväxande företag? Intresset i att svara på denna fråga gjorde att vi 
ville fördjupa oss inom detta ämne i vår kandidatuppsats. 
 

1.2	  Problembakgrund	  

Idag domineras Sveriges företagsstruktur av småföretag, 99,4 procent är småföretag, det 
vill säga företag som har mindre än 50 anställda. De dominerar inte bara antalet företag 
på marknaden utan de är även viktiga arbetsgivare, där 46 procent av alla anställda i den 
privata sektorn arbetar. Tillsammans med de medelstora företagen får de en majoritet på 
60 procent (Ekonomifakta, 2012).   
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Figur 1: Ekonomifakta, 2012 
 
Fortsättningsvis så är idag små och medelstora företag lika viktiga för Sveriges BNP 
som storföretagen. Där de små och medelstora företagen står för cirka 60 procent av 
näringslivets andel och småföretagen själva står för drygt 40 procent av den totala BNP 
(Ekonomifakta, 2012). Detta visar på betydelsen av de små växande företagen och dess 
relevans för sysselsättningen och ekonomin i Sverige. Detta är en anledning varför det 
är angeläget att iaktta småföretag i Sverige mer djupgående. Där vi mer specifikt 
intresserade oss för de småföretag som visar på den största tillväxtökningen den senaste 
tiden. Varför påvisar somliga av dessa småföretag på en sådan positiv tillväxtökning? 
Samt, vilka är då dessa småföretag? Denna fråga leder oss följaktligen i sin tur in på 
gasellföretag. 
 
Det var den amerikanske forskaren David Birch som skapade konceptet gaseller, där 
han på 1980-talet visade att de flesta nya arbetstillfällena skapats av de små 
snabbväxande företagen. Gasellföretagen skiljer sig från de minsta företagen då 
”Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt”(DI, 2013). Birch kallade dessa 
snabbväxande företag för ”gaseller” i och med att de rör sig snabbt framåt (DI, 2013). 
Senare forskning bekräftar också fenomenet att Gaseller befinns vara utmärkta skapare 
av arbetstillfällen. Det är nu väl etablerat att det är litet antal företag, s.k. snabbväxande 
företag eller gaseller som skapar de flesta nya jobben (Lopez-Garcia & Puente, 2012, s. 
1029-1030). Av denna anledning är det viktigt att studera småföretag mer djupgående i 
Sverige som visar på en positiv tillväxtökning. Med syfte att lättare kunna identifiera 
tydliga karaktärer som förknippas med tillväxtföretag och på så vis kunna generera fler 
snabbväxande småföretag på marknaden. 
 
Enligt Henrekson & Johansson (2010, s. 228-230) finns det ingen allmän enighet om 
definitionen av Gasellföretag, utan det finns olika sätt att mäta dessa. Vilken definition 
som bör väljas är därför ingen självklarhet då olika definitioner leder till att olika 
företag benämns som snabbväxande företag. Därför blir Dagens Industris (DI’s) lista 
över Gasellföretag i Sverige vår forskningsdefinition av snabbväxande företag. 
 
Dagens Industri listar och belönar snabbväxande svenska företag med sunda finanser, 
genom att utse dem till Gaseller med motiveringen ”Sverige behöver tillväxt, och 
Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder” (DI, 2013). Företagen tävlar 
mot varandra i tillväxtsiffror. För att kunna utses till en Gasell finns det vissa kriterier 
som företagen måste uppfylla och det är de senaste fyra årsredovisningar som Di tar i 
beräkning. Kriterierna är hårda och Di utser färre än 0,5 % av alla Sveriges aktiebolag 
till Gasellföretag varje år. Här är de sju Gasellkriterierna företagen måste uppnått: 
 

• Ökat sin omsättning kontinuerligt varje år de senaste tre åren. 
• Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste 

räkenskapsåret. 
• Minst 10 anställda. 
• En omsättning som överstiger 10Mkr. 
• Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt. 
• Sunda finanser. 
• I allt väsentligt vuxit organiskt (inte genom förvärv, bokföringsteknik eller 

fusioner). 
(DI, 2013) 
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Vi kan se att snabbväxande företag är betydelsefulla för Sveriges tillväxt då de bidrar 
till både ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Därför är det viktigt med en ökad 
förståelse om utvecklingen och betydelsen av de snabbväxande företagen. 
 
Dock har få studier gjorts kring snabbväxande företag och trots deras betydelse så vet 
vi väldigt lite om dem. Endast 20 vetenskapliga studier över området kan identifieras, 
vilket troligtvis beror på att det är ett relativt ungt forskningsområde med få forskare 
som verkar inom området. Ytterligare kan det även bero på begränsad information om 
företagen, över deras utveckling och detaljerad företagsinformation men även att sådana 
analyser är tidskrävande och kostsamma (Henrekson & Johansson, 2010, s. 229- 230). 
 
Däremot av den forskning som har gjorts så här långt så har bland annat Teruel och de 
Wit (2011) gjort en undersökning om existensen av snabbväxande företag och vilka de 
förklarande faktorerna till detta skulle kunna vara. Där kom de sammanfattningsvis 
fram till att tillväxtmöjligheter, kvalitén på entreprenörskapet och institutionella faktorer 
var de förklarande huvudfaktorerna av snabbt växande företag (Teruel & de Wit, 2011). 
Forskningen är inte tillräcklig i detta område, varken när det kommer till gemensam 
definition av snabbväxande företag eller i att hitta nyckeln till deras tillväxtökning. Att 
snabbväxande företag (gaseller) särskiljer sig från andra företag på marknaden och 
växer snabbare är ett faktum, men vad är det som indikerar att de särskiljer sig? Den här 
frågan drev in oss på ledningen (vd + styrelsen), där vi vill undersöka om detta kan vara 
en gemensam faktor till företagens positiva tillväxtökning. Att studera möjliga 
karaktärsdrag, identifiera skillnader och likheter i gasellföretags styrelser anser vi vara 
viktigt för att nå en ökad förståelse av styrelsearbete och kunna öka antalet 
snabbväxande företag i ekonomin och stimulera tillväxten hos andra småföretag på 
marknaden.  
 
Det existerar en hel del tidigare kunskap och flertalet teorier sedan tidigare som backar 
upp styrelsens roll i ett företag. Bland annat den resursbaserade teorin, först utvecklad 
och publicerad i Edith Penroses bok (1959) men som senare blivit jämförd och 
bearbetad av många forskare. Resursberoendeteorin förklarar hur företag är beroende av 
sin omgivning för införskaffande av resurser (Gabrielsson & Huse, 2005, s. 29). Att 
utomstående styrelseledamöter kan ge företag en stor konkurrensfördel med sin 
expertkunskap och ge företag en möjlighet till ett större nätverk kan leda till de fördelar 
ett företag behöver för att nå framgång. På så vis förklarar denna teori hur personer med 
annan kompetens än vad som finns i ett företag är viktigt för en verksamhet (Chrisman 
& McMullan, 2004, s. 231).  
 
Förändringar i den dagliga verksamheten kan också vara en faktor som påverkar 
styrelsens arbete. Företag som befinner sig i sin expansionsfas har vanligtvis en kort 
historik från arbetsmarknaden därav kan erfarenhet från externa personer vara lämpligt 
att inkludera i en styrelse. Eftersom tempot ofta är högt i ett tillväxtföretag och mål och 
förutsättningar ständigt ändras är en strategisk planering A och O och ägarens vision 
står som grund för utveckling av företaget (Chrisman & McMullan, 2004, s. 230). 
Nedan följer en kort sammanfattning av styrelsens ansvar enligt lag:  
 
Enligt 8 kap. 4§ aktiebolagslagen är styrelsens ansvar att: 

• Leda företagets verksamhet. 
• Ansvara för att årsredovisningar upprättas och skickas in till Bolagsverket. 
• Ansvara för att skatter betalas in. 
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• Kalla aktieägarna till bolagsstämma.   
• Avskeda och tillsätta Vd. 

Ovanstående punkter klargör styrelsens ansvar enligt lag men utgångspunkten med 
studien i åtanke är att granska deras engagemang utöver deras lagförda 
ansvarsuppgifter. Detta för oss in på ägardirektiv. Ägardirektiv är ett frivilligt formellt 
styrinstrument för ett bolag som vi vill komma till klarhet med om gasellföretag har 
implementerat. Enligt Rune Brandinger (2010)  har ett bolag mycket att vinna på tydliga 
ägardirektiv. De klargör vilka förväntningar och krav som ställs på bolaget och bidrar 
till att renodla rollerna i ett företag. Ett bolag behöver inte ha ägardirektiv men om det 
finns ett ägardirektiv är det juridiskt bindande. Ett bra ägardirektiv behöver inte vara 
särskilt omfattande men betydelsen av en öppen dialog mellan ägare och bolag när 
direktiven arbetas fram och i den löpande verksamheten är av stor vikt (Brandinger, 
2010, s. 15-17). Några exempel på områden som kan behandlas av ägardirektiv: 

• Ägaridéer och vision. 
• Verksamhetens inriktning. 
• Ekonomiska utgångspunkter. 
• Sociala utgångspunkter. 
• Ekologiska utgångspunkter. 
• Samordning och dialog.  

 
(Brandinger, 2010, s. 17). 
 
Genom att skapa kännedom av både tillämpning av ägardirektiv och dess potentiella 
verkningsgrad ger vi oss möjligheten att identifiera roller i företag och hur dessa arbetar 
med kommunikation mellan ägare och bolag, förmedlingen av ägarens vision, samt 
styrelsemedlemmars engagemang i företaget.  
 
Fortsättningsvis kan styrelsearbetet dock vara lite annorlunda i de olika tillväxtfaser 
som företag befinner sig i under en livstid. Företag som befinner sig i tillväxtfasen kan 
kräva flera styrelsemöten under ett räkenskapsår. God kommunikation mellan 
styrelseledamöter är av stor relevans för att på ett effektivt sätt nå framgång. Frågor om 
verksamheten, marknaden och strategin behandlas i vanliga fall kontinuerligt i 
tillväxtföretag som är i expansionsfasen till skillnad från andra aktiebolag som lämnat 
expansionsfasen och uppnått en mer stabil position. I och med att den operativa 
verksamheten är signifikant för tillväxt i företag bör styrelsemedlemmarna vara väl 
insatta i verksamhetens helhet (Bolagsverket, 2013). Eftersom olika företag befinner sig 
i olika utvecklingsfaser och verkar på olika marknader ser en styrelses karaktär och 
behovet av specifika kunskaper olika ut. Formellt ska arbetet i ett tillväxtföretag inte 
skilja sig från andra företag men för att utnyttja nya möjligheter till fullo kan 
styrelsearbetet skilja sig markant för tillväxtföretag. Detta kan också betyda att en annan 
typ av styrelsemedlemmar behövs till ett tillväxtföretag (Bolagsverket, 2013).  
 
Styrelsens medlemmar ska vägleda företaget med strategiska val med hjälp av sin 
erfarenhet och kunskap. En styrelse ska hjälpa ett företag nå uppsatta mål på ett 
effektivt sätt, bidra med kontaktnät som kan utnyttjas till företagets fördel samt se till att 
redovisningssystem och organisation utformas. Av dessa anledningar anses styrelser 
vara en strategisk resurs, då den ska inneha den kompetens som behövs för att vägleda 
och stärka företag.  
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1.3	  Problemdiskussion	  

Som nämnt ovan anses en styrelse vara en strategisk resurs. Av den grund avser vi att 
granska faktorer som kommunikation, motivation, kompetens och kvalifikationer inom 
olika gasellföretags styrelser för att nå en ökad förståelse inom området. Samtliga av 
dessa faktorer har behandlats av tidigare forskning och det finns tydlig koppling 
huruvida teorier i dessa områden är väsentliga för styrelser och dess arbete. För att 
granska och identifiera dessa faktorer i gasellföretag har vi valt att fokusera på 
ovanstående fyra kategorier som grund för val av teorier.  
 
Kommunikation har länge ansetts som viktig i företags ledning (Vd + styrelse) för att 
nå framgång och en av de första att studera ”organizational communication” var W. 
Charles Redding. Redding förkroppsligar hur teknisk och pragmatisk kunskap har 
utvecklats i organisationer, såväl i ledning som i företags kommunikation (Buzzanell & 
Stohl, 1999, s. 324). Inom kommunikation har det gjorts många studier inom 
marknadsföring, PR och kommunikation med klienter. Det är ett brett fält med mycket 
gedigen forskning. På senare tid har dock mer fokus riktats mot kommunikation inom 
organisationer där det idag anses vara en del av de anställdas dagliga arbete inklusive 
ledningen. Detta är ett yngre forskningsfält som utvecklats, fått fäste och expanderat. 
(Wim, 2012 s. 69-71). Kommunikationsmönster och strategier kommer vara av stor 
vikt vid undersökningen av ledningen i Gasellföretag, för att kunna identifiera likheter 
och skillnader mellan olika respondenter och företag. 
 
Falkheimer sammanfattar i sin bok “Strategisk kommunikation” (2007) att företag är 
ständigt utsatta för påtryckningar och förändringar vilket leder till ökad osäkerhet inom 
företag och det är genom ständig kommunikation som ledningen kan skapa en 
gemensam värdegrund i företaget. Därmed blir vikten av att kunna kommunicera i ett 
företag allt viktigare. Fler forskare anser att kommunikation är ett av de viktigaste 
bidragen för att företag ska generera vinst och uppnå sina mål (Wim, 2012, s. 69). 
 
Kommunikation idag är viktig och en grundläggande faktor när det kommer till 
ledarskap i ledningen för att få en fungerande organisation, där J. Falkheimer (2011) 
sammanfattningsvis beskriver forskningsfältet strategisk kommunikation som vår 
kommunikationsteori kommer att baseras på. Falkheimer definierar strategisk 
kommunikation som ”en organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå 
sina mål” (Falkheimer, 2011, s. 13). Denna teori ska bistå oss i granskandet av den 
interna kommunikationens betydelse inom styrelsearbete och om det kan vara en 
betydande anledning av det som gör ett Gasellföretag så framgångsrikt. Dock räcker det 
inte enbart med kommunikation, utan motivation anses också vara en central del i att få 
ett företag att blomstra. 
 
Ett nytt sätt att se på motivation som det mest centrala området för ledning och styrning 
har utvecklas av Professor Robert D. Pritchard. I hans vetenskapliga artiklar visar han 
hur det går att utveckla och förbättra motivationen systematiskt i olika verksamheter. 
Tidigare förekommande teorier förklarar betydelsefulla aspekter för motivation men i 
Pritchards arbete har ett flertal teoribildningar sammanfört och en mer heltäckande 
motivationsprocess-teori utvecklats som i sin tur ökar prestationen i en verksamhet 
(Pritchard m. fl., 2008, s. 540). Utifrån denna motivationsprocess-teori har han 
tillsammans med nio forskargrupper utvecklat en dokumenterad feedback-metod kallad 
ProMES. ProMES är ett ’performance improvement-program’ som tillämpats och 
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studerats i både små och multinationella företag (Pritchard. m. fl., 2008, s. 540-542). 
Eftersom ProMES är en använd vetenskaplig metod för prestationsmätning har vi valt 
att delvis jämföra de viktigaste faktorerna i denna metod för att identifiera 
likheter/skillnader i gasellföretag. Hur fungerar feedbacksystemen i dessa företag (valda 
respondenter) eller saknas ett sådant system? Vi vill också identifiera till vilken grad Vd 
och styrelsen samarbetar, samt hur de arbetar med respons och återkoppling gällande 
hur väl de utför sitt arbete. Vi är medvetna att respondenterna är i en ledande position 
och att vi på så vis begränsar oss med att endast undersöka ’one side of the story’ (ej 
medarbetarnas synvinkel utan enbart Vds syn på samarbetet dem emellan). 
 
Tidigare forskning visar att det är upp till ledningens engagemang och uthållighet att 
utveckla och driva ett företag. Samt att ha tillit till medarbetares kompetenser och deras 
vilja att vara drivande eftersom medarbetare med en hög arbetsmoral hjälper till att 
utveckla och förbättra ett företag. Detta är även en av huvudfaktorerna inom ProMES-
metoden. Ledningens engagemang för verksamhetens samlade resultat som studeras 
utifrån framgång. En annan huvudfaktor är vikten av att ta vara på viljan hos 
medarbetare att förbättra och utveckla en verksamhet tillsammans med ett professionellt 
feedbacksystem (Pritchard m. fl., 2008, s. 545). Även dessa faktorer angående styrelsen 
arbete vill vi fördjupa oss i för att få en bättre förståelse av styrelsen arbete. 
 
Grundidén med ProMES baseras på tydliga uppsatta mål om hur en företagsledning på 
ett effektivt sätt ska kommunicera dessa mål både med varandra och anställda och på så 
vis öka produktiviteten genom att använda detta som en motivationsfaktor i företaget. 
Med hjälp av feedback och återkoppling sätts tydliga mål upp som sedan kan mätas och 
på så vis ge en klarare bild både av företagets vision men också en mer gemensam bild 
av företaget och dess verksamhet. På så vis skapar företag en konkurrensfördel 
(Pritchard m. fl. 1995, s. 3-4). I vår studie vill vi undersöka samma faktorer för att 
kartlägga våra respondenters styrelsearbete.  
 
Sammanfattningsvis har ledningen en viktig funktion i dagens företag. Detta samtidigt 
som småföretagen ökar i antal och gasellerna visar positiv påverkan på svensk ekonomi. 
Hur stor betydelse har ledningen i gasellföretagen egentligen och kan styrelsen vara en 
faktor till deras positiva tillväxt? Grundfaktorerna inom ProMES ger oss författare en 
möjlighet att kartlägga en styrelses arbete under likartade kriterier som denna metod 
använder. Fortsättningsvis kommer kommunikation, engagemang, målsättning, vision 
och strategiskt arbete, (som vi fördjupar oss i under teorikapitlet) också bistå oss i 
kartläggningen av styrelsens arbetssätt och organisering. Vilket leder oss till 
nedanstående problemformulering.   
 

1.4	  	  Problemformulering	   

Hur påverkas gasellföretag av styrelsens organisering och arbete?  
 

1.5	  Syfte	  

Syftet med denna studie är att analysera, jämföra och därigenom identifiera likheter och 
skillnader i styrelsearbete inom Gasellföretag och undersöka vilka faktorer som kan 
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kopplas till gasellernas positiva tillväxt. Vi avser att granska och utforska styrelsens 
kommunikation, inblandning i företaget och vilken aktiv roll de har i företaget. 	  
 
För att uppnå vårt syfte och problemformulering har vi formulerat tre forskningsfrågor 
som kan styra vår studie.                          
 

• Vilka kompetenser och kvalifikationer har gasellföretagens styrelser? 
• Har styrelsen formulerat en vision i dessa gasellföretag? Samt till vilken grad 

delas styrelsens vision med samtliga inom företaget? 
• Är styrelsemedlemmar motiverad att göra något extra utöver vad som förväntas 

av dem i överensstämmelse med svensk aktiebolagslag? 
 

1.6	  Begränsningar	  

På grund av en begränsad tidsram för vårt uppsatsskrivande så har vi valt att enbart 
fokusera på företag i Umeå, vi får då också ett gemensamt geografiskt område som 
företagen verkar i. Vidare i vårt val av respondenter så har vi valt att begränsa oss till 
företag på gasellistan, då dessa uppfyller samma kriterier och gemensamt för alla 
företagen är att de påvisar en stark positiv tillväxtökning. Vi får likartade företag och ett 
bra urval av norrländska snabbväxande företag.	  
 
Vi begränsar även denna uppsats till aktuella företag som blivit nominerade som gasell 
2012. Vi anser att dessa har en högre relevans för vårt arbete, men även för att riktlinjer 
och rekommendationer för styrelsen har ändrats och utvecklas under 2000-talet. För att 
ytterligare begränsa vårt forskningsarbete har vi valt att inte ta med genusperspektiv 
som en variabel i denna uppsats.  
 
Studien avgränsas slutligen till att inte lägga fokus på den finansiella aspekten, då alla 
dessa företag redan visar på positiv tillväxt. Eftersom vi avgränsar oss genom att inte ta 
med den finansiella aspekten utforskar vi inte styrelsens arbete med finansiella 
strategier och ekonomiska framtidsmål. Dessa arbetsuppgifter kan även vara 
framgångsfaktorer i tillväxtföretag men på grund av tidsbrist samt inriktningen på 
studiens syfte avser vi utforska andra delar av styrelsers arbete men är samtidigt 
medvetna om dessa strategier styrelsen kan påverka och troligen påverkat studiens 
analys och resultat.  
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2.	  STUDIENS	  UTGÅNGSPUNKT	  
I följande kapitel redovisar vi vår teoretiska och praktiska förförståelse och huruvida 
detta kan komma att påverka studien. Därefter ges en beskrivning på vår vetenskapssyn, 
angreppsätt samt val av teorier. Avslutningsvis presenteras litteratursökning och en 
utvärdering av använda källor. 
	  

2.1	  Förförståelse	   	  

Forskaren ska medvetandegöra och klargöra sin förståelse genom att ”deklarera 
personliga erfarenheter som varit betydelsefulla och relevanta” (Larsson, 2005, s. 18), 
vilken vidare utmynnar i forskarens förståelse av det som skall tolkas (Larsson, 2005, s. 
18). Då ingen forskare är helt tom på kunskap i början är det viktigt att redogöra sina 
perspektiv och inte dölja dessa då det kan vara en bidragande faktor i tolkningen av data 
som läsaren bör kunna ta del av.  
 
Vi studerar båda på Umeå Universitet, Civilekonomprogrammet med Internationell 
inriktning sedan 2010, där vi läst kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, 
ekonomisk historia, juridik, samt statistik. Dessa understödjer en förkunskap till och 
teorier inom företagsvärlden. Den kurs som bistått oss till stor del i denna studie är 
Organisational behaviour (management), i företagsekonomi. Där erhöll vi teoretiska 
förkunskaper om motivation, ledning, ledarskap och kommunikation i organisationer. 
Detta är av betydelse och relevans för vår studie. Kursen inom entreprenörskap har 
också bistått oss i denna studie där vi fick förkunskaper i sunt entreprenörskap. 
 
Vi har sedan tidigare ingen större erfarenhet av styrelsearbete, då ingen av oss suttit 
med i en styrelse eller medverkat på ett möte. Emellertid har vi genom 
arbetslivserfarenhet på ett antal olika företag fått kunskap om hur olika styrelser arbetar 
mot deras medarbetare då vi själva blivit upplysta angående styrelsers beslut i vissa 
bolag. 
 
En möjlig yttring av dessa tidigare erfarenheter är att vi kan, till en del, vara ‘bias’ i vår 
studie och på så vis vara partiska och subjektiva med ursprung av våra tidigare intryck. 
Från lärare, läroböcker och teorier under studietiden samt att vi från våra tidigare 
erfarenheter som anställda möjligen fått en specifik syn på styrelser så finns möjligheten 
för förutfattade meningar. Det är viktigt att bortse ifrån sina förutfattade meningar enligt 
Larsson (2005), även om det är svårt. Dessa fördomar kan bestå av vetenskapliga teorier 
så väl som sunt förnuft (Larsson, 2005, s. 19).   
 

2.2	  Vetenskapliga	  utgångspunkten	   	  

Med en ontologisk ståndpunkt, konstruktionism, som hävdar att verkligheten eller 
aspekter av verkligheten är socialt konstruerade och att sociala företeelser och 
kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan att de också befinner sig i ett 
tillstånd med konstant förändring. Konstruktionism handlar om huruvida människan 
skapar förståelse utifrån erfarenheter och upplevelser. Detta tydliggör valet av denna 
verklighetssyn då ett tolkande av materialitet möjliggör att besvara vår 
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problemställning: - ”Hur påverkas gasellföretag av styrelsens organisering och 
arbete”? (Bell & Bryman, 2005, s. 34; Saunders m.fl., 2009, s. 110). 
 
Mot bakgrund av vår kunskapteoretiska inriktning menar vi att vi vill beskriva och tolka 
våra intervjupersoners förklaringar och därmed ansluter vi oss till interpretativistisk 
utgångspunkt. Utifrån vårt problem så är det uteslutet att utgå från en positivistisk 
vetenskapssyn eftersom denna förutsätter en beskrivning av ett fenomen med 
efterföljande förklaringar. Saunders m. fl. (2009, s. 111) menar att det är nödvändigt för 
en forskare att utforska de underliggande faktorerna som motiverar de beslut de sociala 
aktörerna åtar sig för att förstå varför beslutet fattas. I vår problemformulering tydliggör 
vi vår verklighetssyn, där vi vill studera och bilda oss en ökad förståelse bakom 
styrelsearbete. Detta genom att studera företagsledare eller styrelseordförande genom 
intervjuer. Vi anser dessa tillvägagångsätt lämpliga för att komma åt olika synvinklar 
som företagsledare kan tänkas ha på styrelsens organisering och arbete. 
 
Det finns omfattande forskning kring styrelsearbete vilket skapar förutsättningar för oss 
att utifrån teorier utveckla intervjufrågor som kan användas i vår studie vilket innebär 
att vi har en deduktiv ansats (Ahrne & Svensson, 2011, s. 19). Vi ser det som en fördel 
att kunna utnyttja denna tidigare forskning i denna studie. Alternativet till denna ansats 
kunde ha varit en mera induktivt inriktad ansats där vi startar vår studie i att kartlägga 
intervjupersonernas uppfattning och kunskap om hur tillväxt kan utvecklas i ett företag. 
Den induktiva ansatsen kan beskrivas som “upptäckandets väg” där man använt data 
från empirin och dragit slutsatser (Bell & Bryman, 2011, s. 11,; Saunders m.fl., 2009, 
s.124,; Jacobsen, 2002, s. 39). Utifrån studiens syfte så är detta inte en metod vi 
upplever relevant för att besvara vår problemformulering och väljer därför att anamma 
en deduktiv ansats.  
                                         
Utifrån studiens syfte vill vi skapa en djupare förståelse om styrelsens roll i 
gasellföretag och därmed kan studien klassificeras som en kvalitativ undersökning. För 
att nå en ökad förståelse är intervjuer det mest lämpliga tillvägagångsättet för att 
besvara vår problemformulering ”Hur påverkas gasellföretag av styrelsens 
organisering och arbete”? Dessa intervjuer ger oss möjligheter att få en förståelse för 
hur styrelsens arbete organiseras och det ger oss vidare möjlighet att identifiera 
skillnader i styrelsens roll i gasellföretagen. Med en kvalitativ ”approach” får vi ett 
flexibelt men systematiskt upplägg (Bell & Bryman, 2011, s. 388) som ger oss 
möjligheten att lägga mer vikt på det unika och/eller det eventuellt avvikande hos 
respondenterna (Jacobsen, 2002, s. 46). 
 
Vi är medvetna att det är svårt att göra någon generalisering i en kvalitativ studie 
eftersom antal respondenter är få och intervjuerna endast exemplifierar en persons bild 
av styrelsens arbete i varje tillfrågat företag. Vi är också medvetna att kvalitativa 
undersökningar kritiseras att vara subjektiva (Bell & Bryman, 2007, s. 408) och med 
detta i åtanke ökade vi medvetenheten om just denna kritik och strävade efter en 
optimal användning av valda teorier för att på ett systematiskt sätt använda den mest 
relevanta informationen samlad bland respondenterna.   
 
På nästkommande sida åskådliggör en tabell våra metodiska val:  
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Vetenskaplig	  utgångpunkt:	  kvalitativ	  undersökning	  
Huvudsaklig	  inriktning	  när	  det	  gäller	  
vilken	  roll	  teorin	  ska	  spela	  till	  forskning	  

Deduktiv	  –	  studien	  är	  utformad	  från	  redan	  
befintliga	  teorier	  

Kunskapsteoretisk	  inriktning	   Interpretativistisk	  vetenskapssyn	  –	  
tolkande	  perspektiv	  

Ontologisk	  inriktning	   Konstruktionism	  –	  tolkning	  och	  
beskrivning	  av	  material	  

Figur 2: Egen illustration – vetenskaplig utgångspunkt. 
 

2.3	  Val	  av	  teorier	   	  

Vårt arbete inleddes med en fördjupad granskning av tillväxtföretag och styrelsens 
arbetsuppgifter för att uppnå en så hög kunskapsmättnad som möjligt i detta område. 
Därefter fann vi ett antal återkommande element som relaterade till styrelsen i små och 
medelstora företag, samt olika faktorer till snabbt växande företag. Några av de ledande 
författarna här är Lopez-Garcia & Puente, Henrekson & Johansson, Teruel & de Wit, 
med flera, där samtliga åskådliggör betydelsen av att undersöka små snabbväxande 
företag närmare för att kunna stimulera tillväxten hos andra småföretag på marknaden. 
Dock finns det ett otillräckligt sammanhang då alla i praktiken inte är överens om ett 
gemensamt resultat även om det finns många bidrag till denna forskning, speciellt på 
senare tid (Bell & Bryman, 2005, s. 582). Därför är vår problemformulering viktig i 
detta forskningsfält.  
 
De huvudsakliga faktorerna som ledarskap, resurser, motivation, vision, målsättningar, 
feedback och kommunikation blev ledorden för oss efter en gedigen efterforskning. Det 
resulterade i tre huvudsakliga teorier efter informationsintagning och ett kritiskt 
granskande av flertalet artiklar. För att förenkla för läsaren har vi sammanställt dessa 
teorier i en tabell:  
 

 
TEORIER: 

 
Research based 

theory 
(resursbaserade 

teorin) 
 

 
ProMES 
+ LEM 

(Leadership 
excellence model) 

 
Strategisk 

Kommunikation 

 
Grund 

aspekter: 

 
Interna och externa 

resurser. 

 
Produktivitet & 

Motivation. 

 
Fokus på den interna 
kommunikationen (till 

medarbetarna). 
 

 
Ytterligare 

förhållanden: 

 
Flexibilitet & 
Mångsidighet. 

 
Feedback, 

samverkan & roller. 
Samt målsättning, 

visioner och 
strategier. 

 
Kommunikationsvägar 
(muntliga, skriftliga, 
via email etc.), samt 

vad som 
kommuniceras. 

Figur 3: Egen illustration – Val av teorier 
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Sammanfattningsvis valdes dessa teorier för att de har kvalifikationen och 
tillförlitligheten att bistå oss i granskningen av vad som influerar och driver ett företag 
till att åstadkomma positiva tillväxtsiffror på marknaden. Det vill säga för att kunna 
besvara vår problemformulering och vårt syfte. Detta då det är vårt åtagande att utifrån 
samlad data från empirin dra slutsatser baserat på våra valda teorier (Bell & Bryman, 
2011, s. 12,; Jacobsen, 2002, s. 29). 
 
Dessa teorier sammanflätas i varandra men har alla en viktig del i kartläggningen av 
styrelsens arbete och organisering. Den resursbaserade teorin kommer bistå oss i 
granskandet av styrelsen som en resurs i sig, men även om de använder sig av externa 
styrelsemedlemmar för att införskaffa ny kunskap utifrån. Detta förenas med styrelsens 
arbetssätt och deras motivationsgrad i arbetet och deras strävan för företagets framgång. 
ProMES på angivet sätt handlar om motivation, feedback och målsättning för att öka 
produktivitet i företag. Där har vi även kompletterat med Leadership Excellence 
Model (LEM) som visar ledningens roll i upprättandet, skapandet och delningen av 
företags vision, uppdrag, samt dess val och implementering av strategier. Dessa två 
teorier ska hjälpa oss i analyseringen av företagens vision, målsättningar och strategier 
för framtiden och hur styrelsen arbetar med detta. Strategisk kommunikation valdes 
för att kunna granska företagets interna kommunikation med medarbetarna för att få en 
närmare anblick på hur denna kommunikation går till, samt hur viktigt den anses vara i 
gasellföretagen. 
 
 
Kritik 
I vårt val att inte ta med den finansiella aspekten kan vi möjligtvis förbisett några teorier 
som kunnat bistå oss i granskningen av gasellföretag och utvidgat vår forskning. Dock 
anser vi, som tidigare nämnt, att vi valt att inte ta med den finansiella delen på grund av 
tidsbrist och att det ansågs minst relevant för vårt syfte, där de andra teorierna kändes 
mer relevanta för vår problemformulering. Följaktligen gick vi inte heller in och 
undersökte revisorn närmare då denne enbart är ett kontrollorgan. Istället riktade vi oss 
till Vd:n, alternativt en så aktiv styrelsemedlem som möjligt för insamling av material. 
 
Ovanstående teorier i tabellen kan kritiskt granskas i det avseendet att vissa områden i 
teorierna är mer relevanta för ledningsgruppen i företag och medarbetarna än för själva 
styrelsen. Emellertid i dessa småföretag så är ledningsgruppen ofta styrelsen och har ett 
ledarskap att anamma. 
 

2.4	  Litteratursökning 

Sekundärdata 
Sekundärkällor och sekundärdata är data som är insamlad av andra; en forskare 
analyserar data för en annan studie med annat syfte. Det är av stor vikt att förstå 
materialet och identifiera nyckelvariabler i olika studier för att sedan ta det till 
användning i egen studie (Bell & Bryman, 2005, s. 230-238,; Saunders m.fl., 2009, 
s.256). Denna studie bygger på litteratur som allmänt behandlar tillväxtföretag och 
styrelsearbete samt vetenskapliga artiklar om prestationsmätning, 
kommunikationsstrategier och ledarskapsteorier. Mycket tid och engagemang lades ner 
på litteratursökningen för att ta användning av intressant och relevant data som hjälpt 
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oss öka förståelse för ämnet. Det är av stor vikt att vara källkritisk när det kommer till 
insamling av data. Nedan beskrivs källkritiken närmare.  
 
 
Aktuell forskning             
Strategin bakom litteratursökningen kan variera men den bör vara logiskt bunden med 
syftet i rapporten (Frankfort & Nachmias, 1997, s. 558). Detta anser vi som en 
självklarhet då studiens syfte var en grund när litteratursökningen gjordes. Enligt 
Frankfort & Nachimas (1997, s. 557-558) finns det fyra kriterier att ta hänsyn till när 
man bedömer en källa: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. För att 
uppfylla dessa kriterier använde vi oss av källor främst från 2002 och framåt för att 
använda oss av nyare och mer aktuell forskning. Vissa källor är publicerade längre bak i 
tiden men dessa har använts för att förstärka de valda teorierna och få en mer kritisk syn 
på dessa då olika teorier är framarbetade under flera års gång. Då mer forskning är gjord 
på de valda teorierna anser vi att det får mer trovärdighet och på så vis nås ett så 
kärnfullt resultat som möjligt. 
 
 
Peer-reviewed 
Ett annat kriterium för de valda vetenskapliga artiklarna var att de kontrollerats av andra 
forskare eller en tredje part före publicering, s.k. peer-reviewed (Bell & Bryman, 2011, 
s. 32). Vi la även vikt på huruvida författaren(na) publicerat tidigare vetenskapliga 
artiklar eller arbete. Detta för att förstärka dess trovärdighet. Vi granskade även 
utgivarens syfte och objektivitet i de olika artiklarna där maximal objektivitet består av 
en kombination av självständighet, integritet och expertis. Författarna i majoriteten av 
valda teorier har publicerat ett flertal arbeten/vetenskapliga artiklar. 
 
 
Process 
Som startpunkt tittade vi på tidigare studier om tillväxt och läste ett antal 
forskningsstudier inom området för att fördjupa oss i ämnet och granska tidigare 
forskning. En studie ”Snabbväxande företag - En fördjupad analys av mått och 
definitioner” av Daunfeldt, Halvarsson och Dan Johansson som sammanfattade tillväxt 
och tillväxtföretag väldigt bra. Därifrån använde vi oss av referenser i denna 
forskningsstudie för att förstärka och förtydliga vår kunskap i området men också för att 
möjliggöra en mer kritisk granskning av teorierna. 
 
Vi använde även av Umeå Universitets databas kallad Ebsco (Academic Search Elite). 
Ebsco innehåller ungefär 2000 artiklar i fulltext från cirka 3200 tidskrifter där det är 
enkelt att göra ett avancerat sök med det huvudsakliga sökorden för att få fram relevanta 
artiklar. Vi försäkrade oss även att artiklar använda från denna databas var 
vetenskapliga artiklar. 
 
I tillägg så utnyttjade vi även av Umeå Universitetsbiblioteks egen söktjänst som är en 
samlingstjänst för bland annat artiklar, tidskrifter, böcker, e-böcker m.m. där det finns 
en funktion som filtrerar bort så endast vetenskapliga artiklar visas i en sökning. Det 
gjorde det alltså möjligt att filtrera sökningar på endast vetenskapliga artiklar vilket 
gjorde det enkelt att få fram artiklar som fyllde kriterierna för att kunna användas i 
denna studie. 
 
Som tidigare nämnt har vi delvis använt oss av teorierna bakom prestationsmätnings-
strategin ProMES för att besvara vår problemformulering. ProMES presenterades för 
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oss under en gästföreläsning via Umeå Universitet (Handelshögskolan, Umeå 
Universitet, 2013). Utifrån denna information utgick vi sedan från forskning och 
vetenskapliga artiklar bakom strategin.  
 
Nedanstående tabell sammanställer de mest använda artiklarna från problembakgrunden 
och teorikapitlet: 
 

Artikel	  &	  år:	   Författare:	   Journal:	   Databas:	  
The Redding traditions 
of Organizational 
Communication 
scholarship (1999) 

Buzzanell, 
P.M., & 
Stohl, C. 

Communication 
Studies 

Academic Search 
Elit via EBSCO 
 
Peer Reviewed 
Citerad av 6 

Outsider Assistance as a 
Knowledge Resource for 
New Venture Survival 
(2004) 

Chrisman, 
J.J., & 
McMullan, 
W.E. 

Journal of Small 
Business 
Management 

Business Source 
Premier via 
EBSCO 
 
Peer Reviewed 
Citerad av 150 

Gazelles as job creators: 
a survey and 
interpretation of the 
evidence (2010) 

Henrekson, 
M., & 
Johansson, D. 

Small Business 
Economics 

Spinger Link via 
Google Scholar 
(Fulltext Umeå 
UB) 
 
Citerat av 223 
Academic Article 

Measuring leadership 
excellence (2001) 

Kanji, G.K., 
& Moura E 
Sá, P 

Total Quality 
Management 

Academic Search 
Elit via EBSCO 
 
Peer Reviewed 
Citerad av 183 

What Makes a High-
Growth Firm? A 
Dynamic Probit Analysis 
Using Spanish Firm-
Level Data (2012) 

Lopez-
Garcia, P., & 
Puente, S. 

Small Business 
Economics 

Spinger Link via 
Google Scholar 
(Fulltext Umeå 
UB) 
 
Citerad av 7 
Academic Article 

The productivity 
measurement and 
enhancement system: A 
meta-analysis (2008) 

Pritchard, 
R.D. m. fl. 

Journal of Applied 
Psychology 

PsycARTICLES 
via EBSCO 
 
Peer Reviewed 
Citerad av 50 

A Final Word on Edith 
Penrose (2004) 

Rugman, 
A.M., & 
Verbeke, A. 

Journal of 
Management Studie 

Business Source 
Premier via 
EBSCO 
 
Citerad av 59 
Peer Reviewed 

Figur 4: Egen illustration – Artikelöverskikt 
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Relevans 
Tillväxt och prestationsmätning var de första huvudsakliga sökord vi använde för att nå 
en djupare förförståelse. Vidare letade vi efter ledarskapsteorier vilket innehöll till 
största delen målsättningar, motivation, feedback, och kommunikation. Det finns 
omfattande forskning inom just dessa områden där teorier är utarbetade. Följaktligen 
kan det vara svårt att göra en tillräcklig fördjupning av alla aspekter inom dessa 
områden vilket gör att det finns en möjlighet att mer relevanta teorier om styrelsens 
arbete skulle kunnat missas. Detta kan anses som en kritisk synpunkt då valet av teorier 
skulle kunna se annorlunda ut och möjlighet för ett mer effektivt val av teorier 
sammanställts tillsammans för att skapa en klarhet av styrelsearbete i småföretag med 
en god tillväxt. Genom att klargöra hur en källa ska användas stärker vi relevansen av 
en specifik källa. Relevansen hos en källa kan inte bedömas innan detta är klarlagt 
(Saunders m.fl., 2009, s.124). När vi valt ut teorier vi ansåg hade mest relevans för att 
svara på problembakgrunden la vi stor vikt att hitta beroendeförhållandet mellan dem. 
Genom att koppla ihop teorierna och skapa en mer heltäckande bild som kan förklara 
styrelsearbete nådde vi en större förklaringskraft hos källorna. 
 
I och med att identifiering av relevanta teorier och artiklar är grunden för en bra och 
trovärdig studie gjorde vi en grundläggande granskning av tidigare forskning och la 
grunden till val av material utifrån vårt syfte. Med ett klart syfte och ett tydligt uppsatt 
mål med studien blev det lättare att filtrera och välja teorier och relevanta artiklar.  
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3.	  TEORI	  
Teorikapitlet består av tre huvudteorier: ProMES som behandlar produktivitet och 
motivation. Den resursbaseradeteorin som granskar styrelsens interna och externa 
resurser samt strategisk kommunikation som hanterar den interna kommunikationen i 
företag. Dessa teorier kommer bistå oss i vår frågeformulering och kommer att 
användas som ett verktyg för att bearbeta och angripa empirin. 
	  
 
ProMES, strategisk kommunikation, resursbaseradeteorin, och Leadership Exellence 
Model är de fyra teorier som kommer behandlas i detta kapitel: 

	  

Figur	  5:	  Egen	  illustration.	  

	  
3.1	  Resource	  Based	  Theory	  -‐	  ‘resursbaserade	  teorin’	   	  

Edith Penroses bok, ‘The Theory of Growth of the Firm’ (1959) anses av många 
forskare vara det arbete som lade den intellektuella grunden för den moderna 
resursbaserade teorin om företag i dagens samhälle. Penrose beskrev processen av ett 
företags tillväxt genom den mer uppenbara faktorn att det är entreprenören själv som 
vill utnyttja produktiva affärsmöjligheter. Penrose mer väsentliga bidrag (vilket också 
går hand i hand med vår uppsats) är hur ett företag kan ses som en samling av utbytbara 
resurser (Rugman & Verbeke, 2002, s.769-770). Ett optimalt mönster av ett företags 
expansion kräver en balanserad användning av interna och externa resurser. Gränserna 
för ett företags tillväxt är ett resultat av bristande ledarskap, hur beteendemässiga 
faktorer påverkar företagen samt till vilken nivå lärandet i företagets tillväxtprocesser 
når upp till (Penrose, 1995, s. 9-10).   
 
Inom den resursbaserade teorin menas det att flexibiliteten och mångsidigheten av de 
egna resurserna är de viktigaste faktorerna som styr möjligheterna för expansion och är 
på så vis en källa till konkurrensfördel. I tillägg menar forskare inom teorin att det finns 
outnyttjade resurser i organisationer som tillsammans med företagsledningen kan skapa 
unika produktionsmöjligheter om dessa utnyttjas på ett effektivt sätt (Rugman & 
Verbeke, 2004, s. 206-208). 
 
Det kan vara kritiskt för företag att ta del av de fördelar som utomstående 
styrelseledamöter kan bidra med i form av expertkunskap. På så vis menar forskare 
inom den resursberoende teorin att personen med annan kompetens än Vd:ns kan vara 
till en stor konkurrensfördel för ett företag. Utomstående ledamöter kan även bidra med 
ett större kontaktnät som enligt resursberoendeteorin är en av huvudfaktorerna för ett 
företags framgång. Ett företag är beroende av sin omgivning för att distribuera färdiga 
produkter och förvärva nya resurser vilket kan nås via en individs kontakter. Detta 
innebär att ett företag bör sträva efter att rekrytera styrelsemedlemmar med kunskap och 
kontakter inom relevant område. Resursberoendeteorin förklarar också hur externa 

ProMES	  
Strategisk	  

kommunikati
on	  

Resursbasera
de	  teorin	  

Leadership	  
Excellence	  
Model	  
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styrelseledamöter kan verka som ett stöd för företagsledaren(na) (Gabrielsson & Huse 
2005, s. 28-30). Anser företagen att styrelseledamöterna har en viktig funktion? Vilka 
förväntningar har Vd (alt. företaget/ledningen) på vad styrelsen kan bidra med? I 
studiens syfte är tre fördjupningsfrågor presenterade som avses funktionera som grund 
för studien. Den första fördjupningsfrågan behandlar hur styrelsens kompetens och 
kvalifikationer ser ut i företagen som deltar i studien. Denna frågeformulering gjorde att 
resursteorin ansågs relevant för att besvara den delen av studiens syfte.    
 

3.2	  Produktivitet	  och	  motivation	  

Även om det råder enighet om att produktiviteten i ett företag är viktig så finns det 
mindre enighet om vad begreppet produktivitet innebär. Begreppet har använts för att 
förklara effektiviteten eller prestationsförmågor av individer, grupper, hela 
organisationer, branscher och nationer. Det används ibland synonymt med sådana 
begrepp som produktion, motivation, individuell prestation, organisatorisk effektivitet, 
lönsamhet, konkurrenskraft och arbetets kvalitet (Pritchard, 1995, s. 3-5). Mätning av 
produktivitet hänvisar ofta till utvecklingssamtal, informationssystem och den tekniska 
genomströmningen av ett system. För att värdera styrelsens roll i de olika företagen kan 
detta bistå oss genom att studera huruvida kommunikationen sker mellan 
styrelsemedlemmarna men även med medarbetarna och på vilket sätt kommunikationen 
sker (Pritchard, 1995, s. 52-53). 
 
Med viss begreppsmässig bakgrund om produktivitet vänder vi oss nu till en diskussion 
av kriterier för ett bra mätsystem. Som tidigare nämnts är ProMES (The Productivity 
Measurement and Enhancement system) ett sätt att mäta produktiviteten i ett företag. 
Detta anser vi vara en bra grund att använda för att undersöka och jämföra skillnader i 
några av de grundläggande variablerna som mäter produktiviteten och effektiviteten i 
styrelsen inom gasellföretag. Finns det ett tydligt mönster och samband inom 
gasellföretagens styrelse angående hur de jobbar med mål, feedback m.m.?   
 
 
ProMES 
Den teoretiska bakgrunden av ProMES kommer främst från de motiverande aspekterna 
av Naylor, Pritchard, och Ilgens teori (1980) och den nyare motivationsteorin av 
Pritchard och Ashwood (2008). Dessa teorier är ’Expectency theories’ och förutsätter 
att människor är motiverade av hur deras arbete kommer att leda till att tillgodose deras 
behov (Pritchard & Ashwood, 2008, s. 3-6). 

Grundtanken i Pritchards nyutvecklade teori är att en individ förväntar sig att hans 
arbetsinsatser ska skapa resultat. Det en individ åstadkommit kommer att utvärderas av 
individen själv, chefer och kollegor. Dessa utvärderingar leder i sin tur till att individen 
får delar av olika belöningar eller konsekvenser. Dessa belöningar eller konsekvenser 
kommer att ge individen olika grader av behovstillfredsställelse. Teorin bygger alltså på 
hur en individs handlingar kan påverka framtida positiva och negativa händelser och 
antagandet att individen motiveras av den förväntan som individen har av olika 
handlingar (Pritchard & Ashwood, 2008, s. 6-7). 
 
Pritchards grundantagande är baserat på varje individs ”energipool”, vilket förklarar att 
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varje individ har en viss mängd energi som kan användas. Hälsa och livssituation men 
framför allt vilket utbyte en individ fått av tidigare energiinvesteringar är kopplat till 
mängden energi individen har. Om en tidigare energiinvestering resulterat i ett högt 
energiflöde stärks individen psykiskt och är mer kompetent att möta nya utmaningar. I 
en motsatt situation där insatsen inte gett det önskade utbytet minskas energiflödet. 
Pritchard förklarar motivation som en process sammanlänkad med energipoolen där 
motivation påverkar och styr hur energipoolen används för att tillfredsställa behov 
(Pritchard m. fl., 2008, s. 540-542). 

Med detta antagande som grund vill vi undersöka hur ett företag upplever sina 
styrelsemedlemmars egna engagemang och vilja att hjälpa och bistå företaget. Som 
tidigare nämnts, finns ägardirektiv som styrelseledamöter ska följa och arbeta efter. 

Produktivitet är ett begrepp som har djupgående betydelse. Både på företags och 
branschnivå kan ökad produktivitet skapa mer konkurrens (Pritchard, 1992, s. 2-3). Med 
produktivitet menar vi hur effektivt styrelsens arbete är och hur de arbetar med olika 
frågor för att skapa tillväxt. I och med att god tillväxt kan kopplas ihop med 
högpresterande företag blir produktiviteten en väsentlig faktor vid värderingen av 
styrelsens arbete. 

   

               

 

 

 
Figur 6: Egen illustration - ProMES 
 
 
Feedback och målsättning 
Människor behöver generellt klarhet och måste därför ha tillgång till tydliga mål och 
förstå de viktigaste prioriteringarna i en verksamhet för att företaget ska nå framgång. 
Chefer måste ständigt förtydliga det som är viktigast och konsekvent uppmuntra 
anställda att vida åtgärder för att förbättra prestandan. Det är inte bara de mål företaget 
strävar att nå som är viktiga utan framgång förutsätter arbetsglädje, motivation och att 
ett lärande uppstår under arbetets gång. För att göra detta måste företagsledare tänka på 
hur de kan uppmuntra anställda, göra olika arbetsuppgifter mer meningsfulla och 
kommunicera hur åtgärder i olika delar av verksamheten länkas samman för nå 
framgång (Neely m. fl.,  2002, s. 3).                     
 
Feedbackmöten och feedbackåterkoppling fokuserar på att utveckla bättre 
arbetsstrategier och miljöer (Pritchard m. fl., 2008, s. 541). Denna feedback ger både 
styrelsemedlemmar och anställda över möjligheten att utvärdera hur väl de nya 
strategierna fungerar och hur de kan förbättra dem efter behov. I ett feedbacksystem är 
några av de viktigaste faktorerna att ha klara mål, hur uppföljning av mål kommer att 

Målsättnin
g/	  

Feedback	  
Samverkan	   Roller	  

Grupp-‐
re_lexivite

t	  

ProMES	  (Productivity	  
Enhancement	  system) 
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mätas och hur lösningar på olika åtgärder leder till värde för organisationen (Pritchard 
m. fl., 2008, s. 543-544). 
 
ProMES omfattar många aspekter av målarbete. En målsättningsteori presenterad av 
Locke & Latham (2002) beskriver målsättning som formella, relativt allmänna, 
överenskomna nivåer av produktion att sträva efter, men även mindre formella 
processer såsom olika intentioner att agera (Locke & Latham, 2002, s. 707-709). Att ge 
feedback med avseende på vad olika individer behöver göra, förändra eller fortsätta 
göra för att uppnå önskade prestationsmål. Feedbackmöten fokuserar på beteenden som 
är nödvändiga för att uppnå önskat slutbeteende och ska sträva efter att uppmuntra 
inställningen till inlärningsmål, upptäcka strategier eller processer för att uppnå det 
önskade resultatet (Locke & Latham, 2002, s. 708-709). 
 
Hur gasellföretagen arbetar med feedback anser vi kan vara en viktig del av styrelsens 
arbete för att driva företaget framåt. Utifrån vår utgångspunkt ger feedback relevans till 
studien då vi ämnar värdera medarbetarnas åsikter men även huruvida bolaget lyckats 
nå sina uppsatta mål. 
 
 
Samverkan 
Samverkan i grupparbete på ett effektivt sätt har konsekvenser inom ProMES-systemet. 
Tekniker för ett mer effektivt samarbete används främst med grupper eller arbetslag och 
när de används med individer innebär det normalt gruppmöten med alla individer i en 
enhet. Det framhävds tre mer väsentliga egenskaper inom samverkan: 1- om gruppen 
eller arbetslaget har tydliga mål, om medlemmarna arbetar med ett nära samarbete för 
att uppnå dessa mål, och om medlemmarna träffas regelbundet för att se över gruppen 
eller arbetslagets effektivitet och hur det skulle kunna förbättras (Pritchard m. fl., 2008, 
s. 544). 
 
Deltagande är viktigt delvis eftersom det förbättrar uppfattningen om processuella 
rättvisor men även för att det finns betydande bevis för att anställda som deltar i frågor 
av betydelse leder till en positiv effekt på prestation och attityd. Delaktighet är en viktig 
del av ProMES (Pritchard m. fl., 2008, s. 544). 
 
I en studie av Sales, Rosen, Burke, Goodwin, och Fiore (2006, refererad i Pritchard 
m.fl. 2008, s.544) granskar även dessa författare lagarbete där de identifierat egenskaper 
som gör arbetslag eller grupparbete mer effektivt. Dessa inkluderar en delad mental 
modell, vikten att ha tydliga roller och ansvar samt samarbeta och samordna med flera 
prestationskrav. Mål och indikatorer kan ses som en typ av delad mental modell av 
arbete som utvecklas av grupper och som sedan används under feedbackmöten. Kan vi 
identifiera dessa karaktärer bland styrelserna i de olika bolag som denna studie 
innehåller? 
 
 
Roller 
Tydliga roller inom ett företag är relaterat till produktivitet och därmed tillväxten i 
företaget. Ovisshet och konflikter inom olika roller är sammanlänkade med en mer 
negativ prestation. Genom att identifiera de olika rollerna som existerar inom ett företag 
och kommunicera och betona vikten av olika roller kan konflikter undvikas och chansen 
för en ökad produktivitet höjs (Pritchard m. fl., 2008, 544). Med ägardirektiv i 



	   25	  

baktanken anser vi att detta ger relevans till en styrelses arbete och om det finns tydliga 
roller inom våra respondenters styrelser. 
 
Gruppreflexivitet 
Utveckling av mätsystem och feedbackmöten är avsedda att främja ett arbetslag eller 
grupps reflexivitet. Reflexivitet definieras som "den utsträckning i vilken 
gruppmedlemmar öppet reflekterar över koncernens mål, strategier och processer, och 
anpassa dem till rådande eller förväntade endogena eller miljömässiga förhållanden" 
(West, 1996, s. 559). Hur ser gruppreflexiviteten ut i de olika styrelserna? 
 
Ovanstående faktorer främjar innovationsklimatet i ett företag genom kommunikation 
av gemensamma mål, delaktighet och möjligheten att delta i återkopplingsmöten 
(Pritchard m. fl. 2008, s. 560-562). Detta kan kopplas både till feedbackmöten med 
medarbetarna men även till hur bolagen arbetar med att utvärdera sina utsatta mål som 
styrelsen satt upp utifrån tidigare verksamhetsår. Med just gasellerna i åtanke kan dessa 
karaktärer vara de grundläggande skillnaderna i olika företags styrelser vilket vi avser 
att kartlägga. 
 
Som tidigare nämnt är de fördjupningsfrågor presenterade i syftet till grund för studien. 
ProMES metoden ger grund för hur styrelsemedlemmar är motiverade att utföra deras 
uppgifter samt till vilken grad de strävar efter att påverka de anställda att arbeta mot och 
bygga upp ett framgångsrikt företag. 

	  

3.2.1	  LEM	  (Leadership	  Excellence	  Model)	   	  

I Kanji’s Leadership Excellence Model har ledarskap den främsta rollen för att skapa 
kvalitet i ett företag. Där undersöks varför ledarskap är en av de viktigaste faktorerna 
och hur Leadership Excellence för samman grundstenarna i ett företag (Kanji & Moura, 
2001 s. 701) Har gasellföretagen lyckats med att knyta samman grundstenarna i 
företaget. Kan vi jämföra eller identifiera skillnader i detta område? Dessa kan vi också 
relatera till företagens ägardirektiv där det är viktigt att skapa tydliga roller och 
förtydliga de spår företaget arbetar efter. 
 
Ledningens roll i upprättandet, delningen, skapandet och kommuniceringen av visionen, 
att definiera uppdraget, att välja och implementera en strategi och att hantera andra 
operativa nyckelfrågor är kärnan i LEM:en (Kanji & Moura, 2001, s. 709-711). 

         
Figur 7: Ledarskaps modell  
Källa:(Kanji & Moura, 2001, s. 710). 
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LEM:en är en modell som inkorporerar ledarskapets kritiska framgångsfaktorer, 
identifierar och visar hur ledarskapet spetskompetens kopplar samman kärnvärden och 
normer från organisationen. I ledarskapsmodellen ovan framgår att en organisations 
normer och värden (values) utgör grunden för visionen, uppdraget, strategin och andra 
nyckelfrågor. Sättet de utvecklas och genomförs på kommer att avgöra kvaliteten på 
ledarskapet i en organisation och i sin tur påverka företaget i rätt riktning (Kanji & 
Moura, 2001, s. 709-711). 

Modellen framhäver rollen för ledningen i skapandet och kommunikationen av dess 
vision, förtydligande av uppdrag och mål i företaget, definiera företagets strategi för att 
nå målen samt hantera andra nyckelfrågor i företaget. En stor utmaning för ledare är 
därför att effektivt hantera förhållandet mellan organisationens strategi, uppdrag och 
vision (Kanji & Moura, 2001 s. 709-711). Ägardirektiv kan vara en hjälpande och viktig 
faktor i förtydligandet av företagets vision och vad företagets mål är, så alla i styrelsen 
är delaktiga och har ett gemensamt mål och vet vad de ska sträva efter. 

Författarna betonar vikten av att alla dessa moment ska fungera, det räcker inte att 
enbart vara effektiv i ett eller några områden. För att uppnå Leadership Excellence så 
behöver företaget effektivitet i alla områden och att dessa fyra grundstenar kommer från 
en bra grund i företaget (Kanji & Moura, 2001, s. 712-713). Vidare är det väl etablerat 
att en av de mest avgörande faktorerna vid företagsförändringar är att alla medarbetare 
är positiva till företagets nya mål och strategier (Kanji & Moura, 2001, s. 709-711). 
Utan en klar strategi, gemensamt mål och uppdrag blir det svårt för ett företag att 
lyckats. Här vill klargöra om gasellföretagen påvisar en hög motivation och ett 
strategiskt arbete med dessa punkter. Studiens syfte avser delvis att utforska ovan 
nämnda aspekter. Vilket är förtydligat under de fördjupningsfrågor som är framarbetade 
(se kap 1.5).  
 

3.3	  Strategisk	  kommunikation	  

Det finns mängder med teorier inom kommunikation och dessa sammanflätas inom en 
rad olika fält som marknadsföring, PR och en organisations kommunikation. 
(Falkheimer, 2011, s. 9) Vi har valt att enbart fokusera på kommunikationen inom 
organisationen då det är den interna kommunikationen som vi vill undersöka och inte 
den externa kommunikationen.  
 
I samband med det ökande intresset för kommunikation ställs högre krav på cheferna 
och ledningen då de ska kunna kommunicera komplexa fenomen som visioner, normer, 
värden, målsättningar, organisationskultur och identitet såväl inom som utanför 
företaget. Den strategiska kommunikationen är numera inte isolerad till enbart 
marknadsföring utan berör hela företagets ledningsgrupp och alla chefer (Falkheimer, 
2007, s. 17-18). Hur väll kommunicerar gasellföretagen exempelvis sina målsättningar 
och visioner vidare till sina medarbetare? Detta är något vi vill identifiera för att kunna 
svara på vår problemformulering. 
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Definition av strategisk kommunikation 
Det finns många definitioner av strategisk kommunikation inom företag och kallas av 
många forskare Communication management i internationella sammanhang. I svenskan 
har management blivit ett samlingsbegrepp – ”konsten att leda organisationer” 
(Falkheimer, 2007, s. 36). Falkheimer föreslår användningen av strategisk 
kommunikation som samlingsord för företags kommunikation ur ett ledningsperspektiv, 
vilket är av intresse för oss i vår granskning av ledningen i småföretag. Falkheimer 
trycker också på att tidigare definitioner varit för smala, då kommunikation berör 
samtliga i företaget, då ”kommunikation är grunden för organisationers existens” 
(Falkheimer, 2007, s. 37). Begreppet strategisk kommunikation handlar även om 
kommunikation som är relaterad till företags mål genom olika 
kommunikationsaktiviteter (Falkheimer, 2007, s. 44-45). 
 

                
Figur 8: Strategisk kommunikation och dess relation till närliggande fält. 
Källa: (Falkheimer, 2011, s. 15) 
 
Som tidigare skildrar Falkheimer strategisk kommunikation som ”en organisations 
medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål” (Falkheimer, 2011, s. 13) och 
bilden visar att strategisk kommunikation befinner sig mellan kommunikations-
/medieteorier och organisations-/managementteorier. Strategisk kommunikation 
omfattar ledning, planering och genomförande med syfte att uppnå övergripande 
verksamhetsmål (Falkheimer, 2011, s. 13-16). 
 
 
Intern kommunikation 
Sammanfattningsvis är både den interna och den externa kommunikationen viktiga i 
strategisk kommunikation (Falkheimer, 2007, s.41) men för vårt forskningsfält har vi 
som nämnt ovan valt att enbart fokusera på den interna kommunikationen när vi 
intervjuar företag, då vi vill undersöka ledningens kommunikation med medarbetarna. 
 
Den interna kommunikationen blir en allt viktigare del i företag. Stor del av tidigare 
forskning fokuserar enbart på den externa kommunikationen, då denna var lättare att 
mäta. Men det är den interna kommunikationen som gör det möjligt för en organisation 
att existera och verka, varför en av de viktigaste delarna med den strategiska 
kommunikationen är att kommunicera målen, visionen och att samordna de olika 
avdelningarna för att uppnå det gemensamma målet. I den strategiska kommunikationen 
är det även viktigt att kommunicera värderingar och normer och att dessa fästs hos 
medarbetena. Forskning åskådliggör att företag med effektiva kommunikationssystem 
får en positivare och mer behaglig arbetsmiljö och har därmed lättare att uppnå sina 
mål. (Falkheimer, 2007, s. 79) 
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Den interna kommunikationen består av tre delar: 
 

• Hierarkisk kommunikation 
• Mediekommunikation 
• Informell kommunikation  

(Falkheimer, 2007, s. 80) 
 

Vi kommer inte att gå in djupare på informell kommunikation då detta är något 
ledningen inte kan initiera eller styra över och bidrar därmed inte till vår undersökning. 
Detta är när medarbetarna träffas i olika sammanhang, t.ex. i kopieringsrummet, på 
gymmet och då diskuterar olika saker som rör företaget. Trots att detta är en viktig del i 
ett företags kommunikation går den inte att styra över (Falkheimer, 2007, s. 86-87). 
 
Hierarkisk kommunikation är traditionellt sett intern kommunikation som förflyttar 
information till personalen, och som sedan flyttas tillbaka upp till ledningen. Varav 
”alla intryck ska enligt skolan samlas i ”hjärnan! (dvs. hos ledningen) och från den 
kommer sedan väl genomtänkta beslut som sätter organisationen i rörelse mot målen” 
(Falkheimer, 2007, s. 80). Detta låter i teorin logiskt men i praktiken är beslutsprocessen 
komplex. Oavsett lever detta vidare i många verksamheter. (Falkheimer, 2007 s. 80-83) 
 
Denna del har även ursprungligen handlat om informationsspridning uppifrån och ned 
utan någon återkoppling, vilket i mindre företag kan vara framgångsrikt men i större 
mer komplexa företag är chansen mindre att det fungerar speciellt bra. Då måste 
informationen vandra fler hierarkiska steg för att nå ut vilket kan leda till att det tar 
längre tid, att informationen stannar upp på vägen eller att budskapet ändrats på vägen. 
Undersökningar på undersökningar visar att det som anställda klagar mest över är dålig 
information från ledningen och cheferna. Dock handlar det inte enbart om att nå ut med 
budskapet utan att det måste anpassas och överföras på ett engagerat sätt. Ledningen 
måste även ta ett sorterings- och tolkningsansvar och hjälpa medarbetarna sålla och 
tolka informationen då undersökningar visar på att de anställda tycker det är svårt att 
sortera bland mängden information, att det är tidskrävande och stressande (Falkheimer, 
2007, s. 80-83). Hur styrelsen når ut till sina medarbetare är minst lika viktigt som 
kommunikationen styrelsemedlemmarna emellan då deras mål och visioner ska nå ut så 
alla kan bidra och arbeta mot styrelsens mål. I avsaknad av denna del i 
kommunikationen arbetar inte hela företaget tillsammans. Det blir ett glapp som leder 
till att företaget inte strävar efter ett gemensamt mål. 
 
Det är även viktigt att cheferna rör sig ute i företaget och visar att de är intresserade av 
att skapa en bra och kontinuerlig dialog, men även av att etablera bra förtroende hos 
medarbetarna. Denna praktik kallas management by walking around, gentemot 
management by screening around då cheferna kommunicerar t.ex. via e-post och 
webbsidor (Falkheimer, 2007, s. 82-83). 
 
 
Mediekommunikation är betydelsefull inom företag och e-post, webbsidor, 
personaltidningar, möten och nyhetsbrev är bland de viktigaste i denna kategori. Här får 
man en bättre kontroll över timingen i meddelandena jämfört med 
informationsspridning via muntlig kommunikation (Falkheimer, 2007, s. 83-85). Det 
finns för- och nackdelar med båda och en kombination av dessa kan vara den bästa 
medelvägen som ledningen kan ta, vilket är ett mönster vi strävar efter att tydligare 
identifiera. 
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E-posten är idag troligvist det som används mest i svenska organisationer, även om det 
bidrar till informationsöverflöd så värdesätter man dess snabbhet. Det är en fråga om 
balans då det är viktigt att de anställda är informerade men samtidigt behöver inte alla i 
företaget veta allt (Falkheimer, 2007, s. 83-85). 
 
Mediakommunikation bidrar till: 
 

• ”Organisationen upplevs som mer transparent och förståelig av medarbetarna”. 
• “Organisationen blir mer demokratisk då medarbetarna både har tillgång till 

information och möjlighet att själva uttrycka sina åsikter och förmedla dem till 
ledningen”. 

• “Förutsättningarna för organisationslärandet förbättras” (Falkheimer, 2007, s. 
85). 

 
Fem vanliga kommunikationsstrategier är: 
 

• Spreja och bönfall 
• Berätta och sälja 
• Understryka och undersöka 
• Identifiera och besvara 
• Undanhålla och försvara  

(Falkheimer, 2007, s. 94-95) 
 

Den första tekniken går ut på att ledningen översvämmar arbetarna med all slags 
information, och antar att medarbetarna själva kan sortera ut viktig från oviktig 
information. I berätta och sälja tekniken får de anställda lite mindre information och 
ledningen informerar enbart om sådant de tror har med organisationens kärnverksamhet 
att göra. Här är det ledningen som tror att de vet bäst, säljer in utan att skapa 
meningsfulla diskussioner och återkoppling ses inte som speciellt viktig. Understryka 
och undersöka ställer stor tilltro till medarbetarna och deras åsikter anses viktiga. Vidare 
fokuserar ledningen på att begränsa informationen till några huvudidéer. I identifiera 
och besvara så är det istället de anställda som ställs i centrum och vet bäst vilka faktorer 
som påverkar företaget. Här svarar ledningen på t.ex. rykten, läckor och antydningar. 
Den sista strategin undanhålla och försvara går ut på att ledningen väntar med att 
informera tills de är tvungna vilket innebär att information anses vara makt som 
cheferna inte vill dela med sig av i första hand (Falkheimer, 2007, s. 94-95). 
 
Hur ledningen i gasellföretag arbetar med kommunikation och hur betydelsefullt de 
anser kommunikationen vara för dem är väsentlig i vår forskning då vi vill kartlägga, få 
en djupare förståelse och en diskussion kring ledningens interna kommunikation. Samt 
redogöra om denna kan vara en bidragande faktor till gasellföretagens positiva 
tillväxtökning. 
	  

3.4	  Slutsats	  av	  teorier	  

Samtliga teorier kommer tillsammans hjälpa oss att analysera empirin och svara på vårt 
syfte. Då dessa teorier kan ge en djupare förståelse och bistå oss i granskningen av vad 
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som influerar och driver ett företag till att åstadkomma positiva tillväxtsiffror på 
marknaden och huruvida styrelsens roll och arbetssätt bidrar till denna tillväxtökning. 
 
ProMES kommer hjälpa oss analysera och jämföra de olika styrelsernas målsättningar 
och hur de arbetar med feedback från sina medarbetare. Samt att vi syftar på att 
undersöka styrelsens motivation. Hur engagerad är styrelsen egentligen? Här kommer 
även Leadership Excellence Model in och granskar styrelsen i de olika respondenternas 
företag ett steg till genom att undersöka deras grad av vision och strategier. Kan vi se 
några likheter eller skillnader mellan de olika styrelserna? För att ta det ännu ett steg 
syftar vi på att se hur dessa olika faktorer (vision, målsättningar, strategier m.m.) sprids 
inom företagen och utanför styrelsen. Hur mycket information får medarbetarna ta del 
av? Samt vilken betydelse har detta för företagets tillväxt? 
 
Vi har även som syfte att analysera om styrelsen är en resurs i sig samt deras externa 
resurser, detta genom att granska deras interna och externa kvalifikationer och 
kompetenser. Har samtliga företag fått extern hjälp eller har de klarat sig på interna 
resurser? 
 
Är dessa de avgörande framgångsfaktorerna för gasellföretagen? Vilka likheter och 
skillnader kan vi få kunskap om? 
 
I nedanstående illustration har vi sammanställt en översikt av våra teorier vilka 
gemensamt bidrar till ökad produktivitet och motivation i företag vilket i sin tur bildar 
framgångsfaktorer. Vilka vi ämnar använda i kartläggningen av vår 
problemformulering.	  
	  

	  	  	  	  	   	  
Figur 9: Egen illustration – Utvecklad teoriöversikt.	    
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4.	  PRAKTISK	  METOD	  
I detta kapitel redogör vi den valda metoden då vi först beskriver urvalsprocessen och 
hur vi gick tillväga vid datainsamling för att sedan avsluta med en beskrivning över hur 
empirin bearbetades och analyserades. Detta avsnitt har för avsikt att öka förståelsen 
för hur studien genomfördes. 
	  

4.1	  Urval	  av	  företag	  och	  respondenter	  

Valet av företag i vår forskning är de snabbt växande företagen på marknaden, 
oberoende av bransch. I vårt urval av tillväxtföretag utgick vi från Di’s nominering av 
gasellföretag då alla dessa företag har samma kriterier och är snabbt växande företag på 
marknaden. Vi strävade också efter att nå ett så aktuellt resultat som möjligt varför valet 
av respondenter baserades på företag som blivit nominerade till Gaseller under 2012, 
vilket är den senaste publicerade listan. Som tidigare nämnt har vi begränsat vår 
forskning till företag i Umeåregionen, varför listor över gasellnominerade för 
Västerbottens län används. För att få en så klar bild som möjligt av styrelsens arbete 
siktar vi i första hand på att intervjua företagsledaren (Vd:n) och om han eller hon inte 
kan ställa upp använda oss av en så aktiv styrelsemedlem som möjligt. 
 

4.2	  Icke-‐sannolikhetsurval	  

Alla respondenter i denna forskning valdes ut med avsikt av den information vi behövde 
för att kunna besvara syftet (Bell & Bryman, 2011, s. 441-442). Eftersom vårt mål är att 
kartlägga styrelsens roll i gasellföretag valde vi både företag och dess respondenter 
utifrån dessa kriterier för att kunna besvara vår problemformulering. I vår studie blir 
dessa kriterier att vi vill intervjua någon i styrelsen som kan svara på frågor om hur 
deras arbete egentligen ser ut och fungerar, vilket blir svårt för någon utanför styrelsen 
att svara på. Detta är det vanligaste tillvägagångssättet (Purposive sampling) vid urval 
av informanter i kvalitativa intervjuer. Vilket är ett icke-sannolikhetsurval vid urval av 
respondenter där forskaren inte försöker samla deltagarna på ett slumpmässigt sätt, utan 
på ett strategiskt sätt för att få de svar de initierar att undersöka (Bell & Bryman, 2011, 
s. 441-442). Detta gjordes för att få de intervjupersoner och företag som vi avsåg kunna 
besvara vår problemformulering. I vårt fall gasellföretag i Umeåregionen. Vi avsåg även 
att rikta våra frågor till Vd:n alternativt någon i styrelsen som kunde ge oss den 
information vi behövde. Fortsatt i en kvalitativ undersökning sker urvalet av 
respondenter genom en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Båda 
dessa är icke-sannolikhetsurval varav bekvämlighetsurval är ett urval som används för 
att enheterna är lättillgängliga för forskaren och snöbollsurval där forskaren får initial 
kontakt med en individ som därefter med deras hjälp får kontakt med andra personer 
(Bell & Bryman, 2005, s. 349,; Ahrne & Svensson, 2011, s. 43). Båda dessa har använts 
i vår urvalsprocess. 
 
Icke-sannolikhetsurval är inte representativa för en population i en större utsträckning 
på grund av dess restriktioner. Därför måste kvalitativa undersökningar istället 
säkerställa att de får tag i en variation av individer som är väsentliga för det aktuella 
syftet. Detta för att få med så många olika perspektiv som möjligt (Bell & Bryman, 
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2005, s. 349,; Ahrne & Svensson, 2011, s. 47). Detta går hand i hand med vårt syfte då 
vi inte avser att generalisera en population utan vårt syfte med studien är att vi vill tolka 
och få en djupare kunskap i ämnet. Vilket kännetecknar den ontologiska 
vetenskapssynen och en interpretativistisk ståndpunkt som vi anammar i denna studie. 
Där vårt mål är att nå en ökad förståelse genom att kartlägga olika synvinklar 
företagsledare kan tänkas erhålla på styrelsens arbete. 
 

4.3	  Kontakt	   	  

Vid informationsintagning av gasellföretagen (styrelsemedlemmar, mailadresser, 
företagens storlek och antal anställda) så använde vi oss av hitta.se, proff.se och 
allabolag.se.  
 
Kontakt med samtliga företag togs via e-mail och totalt kontaktades 14 företag. Somliga 
företag hade ingen tillgänglig mailadress till deras Vd eller styrelsemedlemmar. Då 
skickades ett mail till företagets infomail och bad dessa att vänligen vidarebefordra vårt 
mail till Vd:n alternativt någon i styrelsen. Förfrågan mailades då vidare för att slutligen 
nå rätt person med rätt kunskap.  
 
Fyra företag tog kontakt med oss, antingen via mail eller via telefon för att fastställa ett 
datum för intervjutillfälle. Fyra av företagen mailade tillbaka att de tyvärr inte hade 
möjligheten att delta på grund av tidsbrist. Resterande företag följdes upp med ett 
telefonsamtal. Då vi fått kontakt med ytterligare fyra företag via telefon kunde två av 
dessa företag delta i studien. Ett av företagen som kontaktades hade ingen styrelse samt 
sålt sitt företag, det andra företaget kunde inte delta på grund av tidsbrist. Efter vi 
erhållit respons från dessa företag upplevde vi att vi hade tillräckligt med respondenter 
för att kunna besvara vår problemformulering.  
 
Totalt intervjuade vi sex gasellföretag i Umeåregionen, alla i olika branscher. Vi 
lyckades boka intervju med företagens Vd i samtliga företag utom i ett, där vi istället 
intervjuade företagets styrelseordförande. 

 
 
4.4	  Etiska	  överväganden	  

Etiska övervägningar kan bli sammanfattade inom fyra huvudområden: Negativa 
effekter för respondenter (’Harm to participant’), Informationskrav (’Lack of informed 
consent’), Integritetskränkning (’Invasion of privacy’) samt Inblandning av osanning 
(’Whether deception is involved)’ (Bell & Bryman, 2011, s. 128). 
 
För det första måste en forskare vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att försäkra 
att respondenterna inte på något sätt direkt skadas eller påverkas negativt som en följd 
av deras deltagande i ett forskningsprojekt (Bell & Bryman, 2011, s. 128-129).  För att 
skydda våra respondenter gjorde vi klart att alla respondenter och deras svar var 
konfidentiella och inga namn på respondenter eller namn på företag skulle nämnas i 
rapporten. Om exempel av resultat från de olika intervjuerna skulle göras så var 
användning av pseudonym en självklarhet. 
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Det är också väsentligt att forskningsdeltagaren ska ges så mycket information som kan 
behövas för att fatta ett välgrundat beslut om huruvida de vill delta i studien (Bell & 
Bryman, 2011, s. 132-133). Genom att förtydliga vårt syfte med undersökningen och 
informera hur vi strävade efter en djupare förståelse av styrelsearbete fick vi de olika 
respondenterna att ställa upp. Det var alltså viktigt att förtydliga att deltagande i studien 
var helt frivillig och att det var upp till deltagarna att bestämma om de ville medverka 
eller inte. 
 
Det är också av stor vikt att inte inkräkta i någons privatliv alternativt inkräkta i ett 
företags mer konfidentiella områden som kan anses som privata för andra utanför 
företagets verksamhet (Bell & Bryman, 2011, s. 136). När vi konstruerade frågorna var 
vi noga med att inte ta med områden som respondenterna kunnat tyckas vara obekväma 
att svara på för att undvika just detta samtidigt som förtydliga anonymiteten i 
deltagandet av studien om det skulle uppstå en situation där respondenterna möjligtvis 
inte ville svara på en fråga.    
 
Det sista huvudområdet när det kommer till etik är om studien har en dold agenda, till 
exempel om forskarnas egentliga syfte är att få tillgång till information som kan 
användas emot företaget i slutändan (Bell & Bryman, 2011, s. 137-138). Detta anser vi 
vara irrelevant eftersom vi som författare inte använt en dold agenda men för att 
förtydliga detta till företaget tog vi åtskilliga åtgärder för att försäkra deltagarna om 
samtycke både vid deltagande i studien, valet av inspelning av intervjuer samt erbjöd 
den färdiga studien när den färdigställts.         
 

4.5	  Intervjumaterial 

4.5.1	  Kvalitativa	  intervjuer	   	  

Intervjuer är den mest använda metoden i kvalitativ forskning då denna erbjuder hög 
flexibilitet (Collins & Hussey, 2009, s. 195). Vi valde att använda tillvägagångsättet 
kvalitativa intervjuer eftersom det betonar respondentens perspektiv, i detta fall 
styrelsen, och ger oss en mer djupgående förståelse av styrelsens arbete i olika företag. 
Gentemot den strukturerade intervjutekniken som inte skulle bistå oss med den insikt vi 
vill uppnå (Bell & Bryman, 2011, s. 466-467). En annan faktor som gjorde detta till det 
mest lämpliga valet var att nya frågor, som inte förberetts, skulle vara möjliga att ställa 
om tillfälle uppstod. Likaså möjligheten att kunna avvika från intervjuguiden och inte 
strikt behöva följa turordningen på intervjufrågorna, som däremot är av stor vikt i den 
strukturerade intervjutekniken. Möjligheten att kunna ställa följdfrågor i den kvalitativa 
tekniken var också av stor relevans för oss då den intervjuade kan inspirera oss att ställa 
frågor som vi inte tänkt på i förväg och därmed bidra till en mer detaljerad och 
noggrann insamling av data. Likaledes att vi ville ha fylliga och detaljerade svar då vi 
sökte en djupgående kunskap inom detta forskningsfält. I den strukturerade tekniken 
däremot, som är vanlig vid kvantitativa studier, vill man genera svar som kan kodas och 
bearbetas på ett strukturerat och systematiskt sätt (Bell & Bryman, 2005, s. 360-36,; 
Collins & Hussey, 2009, s. 194). 
 
Inom den kvalitativa intervjustrategin finns det två större huvudvägar, ostrukturerade 
och semi-strukturerade intervjuer. Den ostrukturerade intervjun är i princip helt 
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ostrukturerad och liknar ett vanligt samtal där forskaren använder sig av lösa 
minnesanteckningar som stöd. Den semi-strukturerade intervjun använder sig forskaren 
av en intervjuguide. Likaså har respondenten stor frihet i sin utformning av sina svar, 
nya frågor kan ställas och frågorna behöver inte ställas i ordning (Bell & Bryman, 2005, 
s. 362-363). Båda dessa tekniker är flexibla, men eftersom vi hade vissa ämnen och 
specifika frågor som vi ville täcka och få svar på, var den semi-strukturerade 
intervjutekniken mest lämplig. 
 
Vi ville ha en flexibel intervjuprocess med så kallade öppna frågor (Bell & Bryman, 
2005, s. 248,; Collins & Hussey, 2009, s. 144) med fördelarna av att respondenter kan 
samtala fritt om sina erfarenheter på sina egna villkor och generera en djupare 
beskrivning av det valda ämnet. 
 

4.5.2	  Utformning	  av	  intervjuguide	   	  

Oavsett vilken specifik frågeguide som valt att utföras möjliggör denna för forskaren att 
erhålla information om sina valda ämnen och frågeställningar som ska täckas men även 
generera information om respondentens verklighetsuppfattning och hur personen 
uppfattar den. Vidare vid utformningen och förberedelse av en intervjuguide är det 
viktigt att utforma en strukturerad ordning av angelägna teman. Samt att frågorna ska 
bistå undersökningens frågeställningar utan att göra dessa för specifika. Att använda ett 
begripligt språk som riktar sig till respondenterna är också viktigt (Bell & Bryman, 
2005, s. 369,; Saunders m. fl., 2009, s. 377).  
 
Vid utformningen av intervjuguiden utgick vi från riktlinjerna i Bell & Bryman’s 
forskningsmetod som åskådliggör stegen som ingår i en kvalitativ undersökning (Bell & 
Bryman, 2005, s. 371). Där vi utifrån vårt forskningsområde gjorde specifika 
frågeställningar och delade sedan upp dessa i intervjuteman för att få ett bra flöde. 
Därefter formulerades intervjufrågorna i detalj som sedan följdes upp av en granskning 
av dess ordalydelse, där formulering, stil och uttrycksätt noga kontrollerades, vilket 
ledde till att nya frågor kom till. Därnäst skickades en pilotguide ut till en Vd här i 
Umeå regionen med erfarenhet av små företag, som vi från ett tidigare kontaktnät kunde 
använda för att testa intervjuunderlaget på en utomstående. Detta för att se hur 
förståeliga frågorna skulle vara för studiens respondenter. Detta ledde till 
omformulering av vissa frågor, samt några nya frågeställningar som sedan mynnade ut i 
en slutgiltig utformning av vår intervjuguide. 
 
Vår intervjuguide bygger på 23 frågor som bistått oss i undersökningen av 
problemformuleringen och syftet. Vissa av frågorna bestod av en eller flera följdfrågor 
för att få en så djupgående förståelse som möjlig och öppna upp för en djupare dialog. 
 
Öppningsfrågorna skulle ge information om styrelsen och hur denna ser ut konkret på 
papper idag, därefter var intervjuguiden indelad i 5 teman: styrelsens arbetssätt, 
kompetensområden, vision och målsättningar, kommunikation och gasellfrågor. Dessa 
genererades utifrån våra teorier, vilket skapade grunden för våra intervjufrågor. För att 
kunna besvara vår problemformulering: Hur påverkas företag av styrelsens arbete och 
organisering. 
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Under styrelsens arbetssätt frågade vi exempelvis om respondenten kunde beskriva hur 
deras styrelsemöten utformas i detalj (se bilaga 1), därefter gick vi in på kompetens där 
vi bland annat frågade hur deras kompetensområden i styrelsen såg ut, samt om det var 
något kompetensområde de saknade. Dessa två teman kan bland annat kopplas till den 
resursbaserade teorin. Vidare gick vi in på temat vision & målsättningar, där framfördes 
frågor såsom: Vad deras affärsidé, vision, strategier och målsättningar bestod av, samt 
hur denna förmedlades till medarbetarna. Dessa teman har genererats utifrån ProMES, 
LEM:en och strategisk kommunikation. Därefter gick vi djupare in på den interna 
kommunikationen, där vi exempelvis ställde frågor om hur styrelsen arbetar med den 
interna kommunikation och hur viktigt de ansåg den vara. Dessa frågor skapades utifrån 
definitionen av strategisk kommunikation. Vi avslutade vår intervjuguide med 
gasellfrågor, för att titta närmare på motivation aspekterna samt om de erhållit tidigare 
nomineringar. Dessa kopplades bland annat till ProMES motivationsteori. 
 
Slutligen avlutades intervjuguiden med en fråga om vad de förmodade var det viktigaste 
elementet som bidragit till den positiva tillväxtökningen företagen påvisat de senaste 
åren. Detta för att få dennes synpunkt och en slutredogörelse om vad denne tror är 
viktigast, eller om det är en kombination av flera faktorer och ifall styrelsen kan vara en 
av dessa faktorer. 
 
Nedanstående illustration förklarar översiktligt huvudteorierna vi använt i 
intervjuunderlaget: 
	  

 
TEORIER: 

Research based 
theory 

(resursbaserade 
teorin) 

 

ProMES 
+ LEM 

(Leadership 
excellence 

model) 

Strategisk 
Kommunikation 

 
Grund aspekter: 

Interna och externa 
resurser. 

Produktivitet & 
Motivation. 

Fokus på den interna 
kommunikationen 
(till medarbetarna). 

 
Ytterligare 

förhållanden: 

Flexibilitet & 
Mångsidighet. 

Feedback, 
samverkan & 
roller. Samt 
målsättning, 
visioner och 
strategier. 

 

Kommunikations-
vägar (muntliga, 

skriftliga, via email 
etc.), samt vad som 

kommuniceras. 

 
Teman i 

intervjuguiden 
(5st): 

 

Styrelsens arbetssätt 
(styrelsens upplägg, 

reflektioner av 
tidigare uppsatta 

mål, samt styrelsens 
utveckling m.m.) & 
Kompetensområden 

(engagemang) 

Mål & Vision 
(samt även hur 

denna förmedlas 
vidare, strategier 

& historisk 
tillväxt) 

Gasell frågor 

Kommunikation (hur 
styrelsen 

kommunicerar med 
varandra samt hur de 
kommunicerar med 
sina medarbetare) 

 

Figur 10: Egen illustration – Teoriunderlag till intervjuguiden. 
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4.5.3	  Intervjuns	  genomförande	  

I samband med att ett datum fastställts och bokats in med varje enskild respondent för 
intervjutillfälle så mailade vi ut vårt intervjuunderlag (se bilaga 1). Respondenterna fick 
då möjlighet att titta igenom frågorna i förhand och gavs möjligheten att vara förberedd 
inför den kommande intervjun. Vidare läste vi på om företagen innan den kommande 
intervjun så vi var väl insatta i deras företag och vårt forskningsfält. Detta bidrog även 
till att vi kunde utnyttja den tid företagen kunde avvara oss till fullo.  
 
Intervjuerna varade i snitt i cirka 30 minuter, vilket även var en lagom tid för 
respondenterna att avvara för oss då många av dessa var väldigt upptagna personer. 
Samtliga intervjuer gjordes på plats hos företagen, utom en som gjordes över telefon 
därför att personen inte fanns i Umeå vid tillfället. Vi är medvetna om att det finns för- 
och nackdelar med telefonintervjuer samt att telefonintervjuer inte används i en större 
utsträckning i kvalitativa undersökningar. Däremot har telefonintervjuer några fördelar 
gentemot personliga intervjuer, så kallade “face-to-face intervjuer” (Collins & Hussey, 
2009, s. 144). Där kostnad och att intervjua svåråtkomliga personer är två fördelar med 
detta sätt. Även att fråga känsliga frågor över telefon kan vara mer effektivt då den 
intervjuade känner sig mer avslappnad då intervjuarna inte är fysiskt närvarande 
(Bryman & Bell, 2011, s. 488-489). I vårt fall valde vi att ta med telefonintervjun då vi 
inte tror att det kommer göra någon nämnvärd skillnad eftersom det endast rörde sig om 
en deltagare. Trots detta är det viktigt att notera att vi som intervjuar går miste om olika 
intryck, uttryck, gester och mimik hos respondenten via telefon. Dock är vårt syfte att 
samla kunskap så vi anser att detta inte påverkar utfallet nämnvärt i den aspekten. 
 
De personliga intervjuerna gjordes ute hos företagen, i deras kontorsmiljö där de känner 
sig trygga. Vi var båda närvarande vid alla intervjuer, där vi styrde intervjun 
tillsammans för att kunna få ut så mycket som möjligt av de intervjuade personerna. 
Samt att vi i inledningen av varje intervju beskrev mer ingående om vilka vi var och vad 
vår studie behandlar. Intervjuerna spelades in med respondentens tillåtelse, vilket 
samtliga gav sitt godkännande till. I och med inspelning av intervjuerna kunde mer 
fokus riktas mot respondenten och konversationen istället för att sitta och skriva ner 
informationen. Detta med avsikt att göra oss mer närvarande i dialogen och skapa 
möjligheten att ställa följdfrågor. Enligt Byrman & Bell så använder sig nästan alltid 
kvalitativa forskare en inspelningsapparat i någon form på grund av att de vill få en så 
detaljerad analys som möjligt och vara kapabel att ställa följdfrågor till respondentens 
svar. Annars är det lätt att många uttryck och fraser går förlorade. Emellertid så finns 
det en risk att respondenterna känner sig illa till mods och oroade över tanken att deras 
svar finns sparade på band, vilket kan leda till mer tillbakadragna svar (Bell & Bryman, 
2005, s. 370). 
 
Respondenterna i vår undersökning erbjöds emellertid anonymitet vilket bidrar till att 
respondenten vågar prata mer fritt, utan att behöva bekymra sig om att undanhålla 
information som kan skada företaget eller respondenten själv. Dock kan studiens 
trovärdighet skadas av detta då forskningen får mindre transparens, gentemot att visa 
sina primära källor i arbetet (Bell & Bryman, 2005, s. 377). 
Under intervjutillfällena använde vi oss av uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor och 
tystnad (paus) för att få respondenten att fördjupa och utveckla sina svar mycket som 
möjligt (Bell & Bryman, 2005, s. 371-372).  
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Sammanställning av respondenter: 
	  
Respondente
r	  

Position	  i	  
företaget	  

Datum	   Intervjulängd	   Hur/Var	  
intervjun	  
utfördes	  

A1	   Vd	   2013-‐05-‐10	   24m	  43s	   Personlig	  intervju	  
B1	   Vd	   	   2013-‐05-‐10	   25m	  56s	   Telefonintervju	  
C1	   Vd	   2013-‐05-‐14	   28m	  44s	   Personlig	  intervju	  
D1	   Extern	  Vd	   2013-‐05-‐14	   46m	  48s	   Personlig	  intervju	  
E1	   Vd	   2013-‐05-‐17	   24m	  36s	   Personlig	  intervju	  
F1	   Styrelseordförande	   2013-‐05-‐17	   35m	  15s	   Personlig	  intervju	  

Figur 11: Egen illustration.  
 

4.6	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  material  
Materialet transkriberades direkt efter varje intervju. Bryman och Bell åskådliggör 
många fördelar med att både spela in och sedan transkribera. Där de bland annat visar 
på betydelsen av att det möjliggör en mer noggrann granskning och analys av det som 
respondenterna diskuterat och delat med sig av. Vidare tillåter det upprepade 
granskningar av en respondents svar (Bell & Bryman, 2011 s. 481-483,; Saunders m. fl., 
2009, s. 485). Detta ger studien en större tillförlitlighet, eftersom vi noggrant granskat 
och fått med all information från samtliga intervjutillfällena. Att vi båda varit 
närvarande vid alla intervjuer förstärker också tillförlitligheten. 

Det finns två arbetssätt när det kommer till bearbetning och analys av kvalitativt 
material. Det första är att kategorisera och det andra är att skapa teman av materialet 
vilket också är den metod vi använt i denna studie (Bell & Bryman, 2011, s. 403-405). 
Bearbetningen innefattade att reducera mängden data i materialet (detta görs vanligtvis 
antingen via kategorisering eller via teman) medan analysen begripliggjorde insamlad 
data och på så vis gjorde det möjligt att identifiera likheter, skillnader, motsägelser och 
mönster i materialet. Detta gjordes med hjälp av teorierna för att kunna tolka det 
insamlade materialet. 
 
I och med att vi tematiserade materialet arbetade vi utifrån insamlad data som en helhet. 
Vi började med att noga läsa igenom hela intervjumaterialet för att få en helhetsbild 
vilket gjorde det möjligt att identifiera dessa teman. Med studiens syfte som grund sökte 
vi efter grundtankar och genomgående ämnen för att skapa oss en röd tråd i studien. 
Genom att göra oss väl bekanta med innehållet blev det en naturlig process att reflektera 
utöver det transkriberade materialet med de huvudsakliga grundtankarna som 
utgångspunkt. 
 
Det transkriberade materialet delades in i de huvudområden som används i 
intervjuguiden för att koda empirin och svara på vår problemformulering: Hur påverkas 
gasellföretag av styrelsens organisering och arbete? Med det teoretiska urvalet som 
grund använde vi delvis en öppen kodning av materialet och bröt på så vis ner det i sina 
beståndsdelar för att sedan kunna kategorisera det. Med en kontinuerlig jämförelse 
strävade vi efter att utforska relationer mellan dessa kategorier. I och med att 
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kategorierna mättades användes det teoretiska urvalet för ytterligare reflektioner över 
den samlade data för att slutligen utarbeta en sammanställning och en slutsats. 
 
Vi anser att denna metod gör det lättare genom att lyfta fram innehållet i de djupgående 
frågorna rörande företagens styrelsearbete. Samt att det ger en mer korrekt och 
överskådlig bild av respektive framgångskriterium som granskas i denna studie.  
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5.	  EMPIRI	  
Kapitel är uppdelat i sex huvudområden som presenterar den insamlade data som 
erhållits under studiens gång. Resultaten redogörs i både text samt mindre tabeller för 
att förtydliga resultatet. Vi använder oss även av pseudonym för att bevara 
anonymiteten på våra respondenter. 

 
5.1	  Bakgrund	    

Styrelsernas uppbyggnad                      
I denna del avser vi redogöra en kortare sammanfattning av de olika styrelserna, hur 
många ledamöter och suppleanter de olika styrelserna består av men även om de olika 
respondenterna tidigare blivit nominerade till gasell och hur det har påverkat företagen. 
Som tidigare framställts i metodkapitlet består våra respondenter av styrelser mellan 2-5 
styrelseledamöter exklusive revisorer (vilka verkar som kontrollorgan). Två 
respondenter hade en huvudrevisor och ytterligare en revisionsbyrå som kontrollorgan. I 
tre av de intervjuade bolagen bestod styrelsen av delägarna (exklusiva revisor). I tillägg 
så saknade samtliga respondenter styrelsesuppleanter.  
 
 
Gasellnominering 
Totalt var det fyra av respondenterna som fick sin gasellnominering för första gången. 
Ett företag var en s.k. Maratongasell (nominerad minst tre år i rad) och ytterligare ett 
företag hade varit nominerade ett år tidigare. Däremot ansåg fyra respondenter; (företag 
A1, C1, D1 och F1) att de troligen skulle få en gasellnominering kommande 
räkenskapsår med deras nyligen avslutad bokföring för föregående år som underlag. En 
av respondenterna (F1) berättade att under en av Dis gasellgalor detta år hade det 
förklaras att väldigt få företag lyckas uppfylla kriterierna för gasellnominering flera år i 
rad och fem år i rad var det endast tio företag som blivit gasellnominerad. Respondent 
F1 la även till att en anledning för detta kan vara att vissa företag köpt upp andra företag 
under årens gång vilket innebär att ett bolag inte längre är kvalificerad för en 
gasellnominering. 
 
 
Gasellnominering - påverkan på företaget                                      
Majoriteten av företagen hade en väldigt positiv inställning till Di´s gasellnomineringar. 
Respondent C1, D1 och E1 framhävde i synnerhet betydelsen för medarbetarna istället 
för bolaget i sin helhet. Vikten att kunna vara stolt över sin arbetsplats var den främsta 
positiva aspekten med gasellnomineringen. Både E1 och C1 underströk även vikten av 
skapandet av nya kontakter under Di´s galor som de nominerade deltar på. F1 tog också 
en väldigt positiv ställning till Gasellnomineringen då personen i fråga ansåg det 
’triggar en’ och ökar motivationen att sträva efter nya mål och fortsätta växa. F1 
betonade också vikten av de kontaktnät som skapades under dessa galor. I tillägg så 
ansåg F1 att det har mindre betydelse vilken bransch du driver ett företag i för att bli 
framgångsrikt och att man måste fokusera på framtiden och sträva efter nya mål för att 
bli ett start tillväxtföretag.  
 
Till skillnad från de fyra ovanstående hade respondent B1 en mer neutral åsikt huruvida 
gasellnomineringen påverkat bolaget. B1 resonerade att han varit i branschen under så 
pass lång tid att grundengagemanget och att arbetet i bolaget växt till en livsstil som 
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skapat det möjligheter företaget haft för att till slut nå en god tillväxt. Däremot la även 
B1 vikt på att det var medarbetarna som var grunden till företagets lönsamhet och att 
nomineringarna kunde ses som positivt till det ändamålet. Det var endast en respondent 
(A1) som ansåg att det fanns nackdelar med en gasellnominering och menade på att 
företaget i sig inte var lika anonymt längre vilket medföljde att andra företag försöker 
sälja in sina produkter i gasellföretaget. Med undantag av denna anledning ansåg även 
respondent A1 att det var roligt att bli nominerad men att det var mer av en ren 
tillfällighet.                              
 
Sammanfattningsvis var majoriteten av respondenterna väldigt positivt inställd till 
nomineringen och ansåg att det både skapade värde för bolagen dels för medarbetare, 
dels av möjlighet att skapa nya kontakter samt som en positiv bekräftelse på det arbete 
som lagts ner för att nå där bolagen är idag. 
 

5.2	  Styrelsens	  arbetssätt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Arbetet i styrelsen ser delvis olika ut i de olika företagen som var intervjuade i denna 
studie. Majoriteten av respondenterna förklarade vikten av styrelsens arbete och dess 
påverkan på verksamheten.  
 
Det var däremot en respondent (B1) som motsatt sig styrelsearbete. Personen i fråga 
förklarade att styrelsen finns med på papper men att han som ägare arbetade så pass 
nära verksamheten och vet allt som har med verksamheten att göra att en styrelse inte 
skulle ha någon funktion. B1 anser att styrelsearbete upplevs som ”trögt” när snabbare 
beslut ska tas och huruvida dessa beslut oftast tas av honom själv i samråd med de 
medarbetare som är närmast mot den gruppering arbetet styrs mot och den 
grupperingens kunskaper. B1 anser sig besitta vetskap om allt från personal till 
ekonomi, och ut till sista leverantör vilket har gjort att personen i fråga inte ansett att det 
funnits något behov av en styrelse. Däremot används medarbetarsamtal med de personer 
som arbetar närmast ägaren när exempelvis större investeringar ska göras. I och med att 
det inte finns något aktivt styrelsearbete arbetar inte denna respondent med ägardirektiv 
men B1 förklarar att det finns tydliga roller i ledningsgruppen (personer arbetande på 
huvudkontoret) där medarbetare har utvalda arbetsuppgifter tilldelade med deras 
kompetensområden i fokus. Även när det kommer till boksluten används interna 
medarbetare som gör i ordning alla dokument som sedan skickas till revisorn för 
bokslut. 
 
Respondent B1 berättar hur han samråder med de personer han behöver samråda med 
och hur han i övrigt bestämmer och tar alla beslut själv vilket också gör att det endast är 
han som står för följderna. B1 resonerar att en person måste ta beslut om företaget ska 
komma någonstans och huruvida han vill undvika att diskutera och älta saker fram och 
tillbaka. Han förklarar också hur han har förståelse att bolag med 100-150 anställda är i 
behov av en styrelse men i och med att B1 jobbar så nära verksamheten blir det svårt för 
en extern styrelse som inte ’följer matchen’ hela tiden att bidra med något.  
 

”De investeringar vi gör försöker vi göra med sunt förnuft och känsla. Känns det inte 
bra så kan vi backa ur, köpa eller sälja något annat. Marknaden svarar på hur stor man 

ska bli, det ser man rätt snabbt hur bra med jobb man har.” 
 – Respondent B1  
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Respondent C1 och övriga medlemmar i denna styrelse träffas 5 gånger per år varav en 
träff är en längre konferens där det arbetas med strategi och mer långsiktiga mål. 
Mötena startar vanligtvis med att gå igenom marknadsläget och ekonomin. Varje 
avdelningschef (exempelvis ekonomichefen) tar upp ’sitt område’ och går igenom det 
innan nästa område tas upp. Det tas sedan upp vilka problem och utmaningar som finns 
och hur dessa ska bemötas vilket följer av långsiktiga frågor. Detta företag arbetar med 
ägardirektiv vilket gör att olika delar av verksamheten tas upp eftersom under 
styrelsemötena. Enlig C1 gör detta att alla i styrelsen arbetar med att förstå hela 
verksamheten. 
 
Respondent C1 om Ägardirektiv: C1 förklarar hur ägardirektiven beskriver deras 
långsiktiga mål och hur de ska prioriteras, exempelvis hur företaget anser det vara 
viktigare med lönsamhet än tillväxt. När olika mål står i konflikt med varandra så är det 
också bestämt vilka som ska prioriteras. Detta ägardirektiv implementerades för några 
år sedan då det gjordes en större förändring av styrelsearbetet i verksamheten vilket 
inneburit ett mer professionellt och mer aktivt styrelsearbete senaste åren. Alla 
styrelsemedlemmar har även gått styrelseutbildningar vilket har medfört ett bättre 
perspektiv både på det juridiska ansvaret men även tips på hur man jobbar i en styrelse. 
C1 förklarar hur man inte sitter i en styrelse utan jobbar i en styrelse.   
 
Tack vare förändringen som gjorts förklarar C1 hur det aktiva styrelsearbetet har lett till 
att bolaget går i takt, alla vet vad som förväntas av var och en samt hur de är lättare att 
agera inom den långsiktiga ramen genom att sträva mot de övergripande målen. Han 
tillägger även att det blir en trygghet hos de som jobbar i företaget. C1 anser däremot att 
det finns behov av en extern styrelseledamot dels för att inte bara ägarna ska sitta med 
(så att det inte blir för stort ägarintresse) men även för att få in extern kompetens i 
företaget. 

C1 beskriver hur problem han upplevt i tidigare bolag han arbetat i varit hur de som 
sitter i ledande positioner inte arbetar långsiktigt om vad som gäller och vad man vill 
åstadkomma med bolaget.  Ett exempel är att klargöra vad som är viktigast; tillväxt eller 
lönsamhet. Frågan är om bolaget ska sänka sin vinst och växa lite mer eller om det är 
viktigare med aktieutdelning. Att reda ut frågor som just denna är av stor vikt för 
företagets verksamhet. Just det upplever C1 vara en stor skillnad gentemot andra 
styrelser han har arbetat i. Han menar att genom att varje operativ chef deltar på 
styrelsemötena och berättar, diskuterar och kommer med synpunkter i detta bolags 
styrelsearbete så blir det tydligare vart företaget står och vart det är på väg. 
 
D1 och övriga medlemmar i dennas styrelse arbetar liknande som C1. De har också 5 
schemalagda möten på ett verksamhetsår varav ett är en strategiövning som pågår 
längre tid. Däremot är det vanligt att det blir något extra styrelsemöte per år. Mötena 
hålls under en dag varav ungefär 5-6 timmar är av mer effektivt arbete. 
 
Vid varje styrelsemöte lyfts det fram ett tema som är av mer vikt. De kan exempelvis 
vara en funktion som får extra utrymme vilket innebär att styrelsen tar in chefen för en 
viss funktion och fördjupar sig inom detta område för att utveckla den delen av 
verksamheten. Annars förklarar D1att det typiska på agendan är bland annat affärsläge, 
kassaflöde, hur det går i bolaget ekonomiskt samt organisationsförändringar. Eftersom 
förtaget växer så mycket anser D1 att detta är avgörande. 
 
D1 om Utvärdering: I samband med årsredovisning sker en utvärdering av 
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räkenskapsåret, hur det gått och vad som kan förbättras. Styrelsen tittar på föregående år 
och vilka slutsatser som kan dras av det men utvärdering vid slutet av året anser D1 vara 
av större vikt vilket lägger grunden för kommande års budget. 
 
D1 om Förändring: Just denna styrelse gjorde för ett antal år sedan en totalförändring av 
styrelsen men har sedan dess sett likadan ut. D1 anser dock att i och med att företaget 
växer finns behov av att utveckla styrelsen framförallt med nya kompetensområden. 
 
D1 om Ägardirektiv: Även detta bolag arbetar med ägardirektiv, D1 menar att det är 
viktigt att ägaren får säga sitt. D1 förklarar hur han och ägaren arbetar i samma 
kontorslandskap vilket gör det väldigt lätt att resonera sig fram när problem eller nya 
möjligheter uppstår men också vad som är av störst vikt, exempelvis lönsamheten eller 
tillväxten. 
 
F1 berättar att han och de övriga styrelsemedlemmarna sammanträder minst fyra gånger 
per år men tror att det kommer bli tätare mellan mötena då företaget har tillsatt en 
extern Vd under 2012.  
 
”Tillsättningen av en extern Vd gjordes i takt med företagets utveckling vilket styrelsen 

ansåg vara ett steg för fortsatt tillväxt.” – Respondent F1 
 
F1 förklarar hur mötena vanligtvis tar 3-4 timmar och hur de strävar efter att följa 
agendan (ekonomi och utveckling är fasta punkter). F1 anser detta vara svårt ibland då 
personen i fråga är väl ansatt i hela operativa biten men förklara också hur de olika 
styrelsemedlemmarna inte har tidigare erfarenheter från bolagets bransch utan tillför 
kunskaper utanför bolaget egen verksamhet. Utöver det fasta punkterna läggs det även 
stor vikt på uppföljning och strategier. 
 
F1 förklarar hur det i början av företagets verksamhet egentligen inte fanns någon riktigt 
styrelse men att det efter en tid togs in en extern styrelseledamot med annan kompetens 
än just inom företagets bransch vilket ledde till startskottet för bolaget tillväxt. I och 
med att F1 är ensam ägare så använder sig inte bolaget av några ägardirektiv. 
 
Respondent A1 förklarar deras styrelsemöten som en väldigt ordentlig process där 
dagordningen följs noggrant där varje styrelsemöte varar 1,5-2 timmar. Styrelsen 
sammanträffar tre gånger per år och då går styrelsen igenom en översikt av marknaden, 
ekonomin, investeringar, personalfrågor samt allmän information och övriga punkter. 
De har även lagt till en punkt där Vd:n har ordet där det kan presenteras allt från idéer 
till händelser på marknaden. A1 förklarar vidare att det inte läggs ner mycket tid på 
utvärderingar under styrelsemötena men att styrelsen säkerhetsställer att arbetet 
fungerar bra. 
 
Från start var några styrelsemedlemmar från huvudkoncernen med i styrelsen men efter 
en tid tog delägarna helt över styrelsen arbete i detta företag. En av dessa delägare hade 
mer erfarenhet och en idé hur arbetet skulle läggas upp. Detta bolag arbetar heller inte 
efter ett uppsatt ägardirektiv men det finns en blandning av olika kompetenser som är 
sammansatt i styrelsen varav en har tidigare erfarenheter från revision vilket göra att 
just denna kompetens har detta företag väldigt stor användning av. 
 
Respondent E1 och övriga medlemmar i denna styrelse träffas 2-3 gånger per år (och i 
den rikstäckande organisationen sker mötena 5-6 gånger per år). E1 förklarar 
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styrelsemötena som en mer ’allmän process’ med ingen styrd dagordning utan där alla 
ledamöter tar upp de områden de anses vara aktuella att ta upp. Även fast detta bolag 
inte följer någon dagordning brukar styrelseordförande vanligtvis se till så att alla 
grundområdena tas upp så som den ekonomiska delen, investeringar, nya kunder m.m. 
Stor vikt läggs även på utvärdering av tidigare år då styrelsen tittar på vad som kan 
förbättras och göras mer produktivt så det genereras mer pengar till företaget på ett mer 
effektivt sätt. 
                   
Styrelsen består av ägargruppen och har det inte skett några förändringar utan E1 menar 
att det är ytterst sällan företaget plockar in andra människor i styrelsearbetet utan strävar 
efter att allt ska hanteras av dem själva vilket i sin tur gör att om något går fel har de sig 
själv att skylla. Om det däremot är tex. någon specifik kunskap som behövs för att lösa 
ett problem hittar företagsledningen det på annat håll. Även detta företag arbetar inte 
utifrån ett ägardirektiv men E1förklarar att arbetsroller och uppgifter är uppdelade på ett 
tydligt sätt genom vad alla har för kompetenser och intresseområden.   
 

”Det är inge trolleri med nå knän utan man anpassar sig på vad man är bra på. Så 
egentligen är det bara sunt förnuft.” – Respondent E1 

 
5.3	  Kompetens	   	  

Under detta tema frågade vi hur styrelsens kompetens och kvalifikationer såg ut. När 
det kommer till olika kompetenser inom de olika styrelser som denna studie består av 
var alla respondenter förnöjda med den kompetens och kunskaper som redan fanns i 
styrelserna. Alla deltagare i studien hade styrelsemedlemmar med betydande erfarenhet 
av arbete i styrelser.  Däremot var tre respondenter väldigt positivt inställda att anställa 
ytterligare styrelseledamöter och på så vis ta in mer extern kompetens i bolagen. I två av 
dessa bolag hade styrelsemedlemmarna gått en utbildning i styrelsearbete för att 
förbättra arbetet i den och framförallt förstå hur man bör sträva efter att jobba i en 
styrelse. Två andra respondenter har kunnat få hjälp med styrelsearbete från en 
”huvudkoncern” i början av bolagens tillväxt. 
 
 
Utbildning - När det kommer till utbildning har majoriteten av alla respondenters 
styrelsemedlemmar högskoleutbildning dock hade två av respondenterna fler 
styrelseledamöter där utbildning saknades men ersattes med en lång erfarenhet både 
från den bransch de olika bolagen verkar i men också tidigare erfarenheter av 
styrelsearbete vilket de intervjuade personerna i fråga ansåg var av större vikt. 
 
 
Ersättning - Två av respondenterna angav att de gav ut en ersättning till de 
styrelsemedlemmar som inte är verksamma i de olika koncernerna. Resterande 
deltagares styrelser gav inte ut någon ersättning eftersom det var endast delägarna som 
satt i styrelsen.  
 
 
Viktigaste aspekterna med styrelsens arbete                                   
Vi frågade alla respondenter vad de ansåg var viktigaste med styrelsens arbete vilket 
presenteras här nedan. 
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Respondent B1, som var motsträvig styrelsearbete, ansåg att han arbetar efter en 
grundfilosofi där han vet hur arbetet och strategier ska läggas fram samt hur med 
långsiktig planering och sunt förnuft nå sina mål. Han förklarar också hur han använder 
de närmaste medarbetarna som ett bollplank vid osäkerhet. Det gäller att våga samtidigt 
som man bör ha en försiktighet i åtanke, beskriver han. 
 
F1 lägger vikten vid den kritiska granskningen som sker genom styrelsens arbete i 
dennas bolag. F1 fortsätter att berätta att det inte är stor lönsamhet i företagets bransch 
att man måste arbetar på ett smart sätt med tydliga strategier. F1 betonar vikten av 
styrelsemedlemmar med annan kompetens än dennes egna. Exempelvis en person som 
fördjupar sig i olika ekonomiska rapporter för att få en förståelse hur företaget kan göra 
ändringar där det går att göra förbättringar. 
 
E1 berättar att en fullständig kontroll är nyckel till en framgångsrik verksamhet. I och 
med att han arbetar så nära verksamheten strävar han och de andra delägarna att veta 
exakt vad som bör göras.  
 

”Det här är en bransch som är väldigt ‘penningslukande’. Vi tar upp ett förslag flera 
gånger innan vi tar ett beslut och då är det oftast jag som tar det beslutet” 

 -Respondent E1 
 
En annan respondent (D1) anser att styrelsens viktigaste roll är att utveckla inriktningen 
för bolaget men också hur det blir ett bollplank där idéer om hur utvecklingen av bolag 
skulle kunna se ut. ”Jag använder gärna styrelsen för att förädla och ibland i värsta 
fall förkasta idéer”. D1 tillägger hur det ur ägarnas perspektiv säkert ser lite annorlunda 
ut då en av deras uppgifter är se till att han (som Vd) gör ett bra jobb men att det då ses 
mer som en kontrollfunktion även om ägarna naturligtvis också vill se att bolaget 
utvecklas åt rätt håll, menar D1. 
 
Respondent C1 framhäver även vikten av utformning av strategier och långsiktiga mål 
som genom en god kommunikation hela bolaget gemensamt kan sträva efter.  Han 
resonerar om fastställda ramar för hur bolaget ska se ut och växa men också hur en 
ägartydlighet är några av styrelsen viktigaste uppgifter. 
A1 har en liknande åsikt över styrelsens arbete. Att dra upp riktlinjer när det ska bli 
både en liten eller stor förändring så att det är tydligt att alla verksamma i företaget är på 
samma spår.  
 
Sammanfattningsvis ansåg intervjupersonerna att det viktigaste med styrelsens arbete 
var dess funktion som ett ’bollplank’ där idéer kan diskuteras vid osäkerhet inför 
eventuella förändringar, investeringar m.m. Att skapa riktlinjer och strategier samt 
kritiskt granska verksamheten var av stor vikt. De betonades även att en fullständig 
kontroll över verksamheten var väsentligt för att utvecklas och fortsätta växa.  
 

5.4	  Aktivitet	  och	  engagemang	  	  

Alla respondenter ansåg sig ha väldigt aktiva styrelsemedlemmar, varav styrelser där 
endast delägarna satt med var aktiva medlemmar en självklarhet (enligt respondenterna) 
då alla var väl insatt i verksamheten. De två bolag som hade flera externa 
styrelsemedlemmar (personer inte verksamma i koncernen) ansåg att engagemanget var 
stört närmast styrelsemötena men om stöd, hjälp eller rådfrågning behövdes mellan 



	   45	  

mötena var det aldrig några problem att fråga om hjälp då bägge dessa hade ett nära 
samarbete med olika styrelsemedlemmar.  
 
CSR/värdegrund 
Tre av respondenterna (A1, B1 och E1) har en hög miljöpolicy vilket omfattar en del i 
respektives bransch. Respondent A1 använder sig av en huvudkoncern där allt från 
internutbildningar, centralavtal, miljöfrågor och kvalitetcertifiering behandlas. De andra 
tre respondenterna (C1, D1 och F1) arbetar betydande mindre med miljöfrågor främst 
på grund av typen av bolag de driver och de olika marknader de är aktiva på. Däremot 
arbetar dessa respondenter med företagsvärdegrunder. Dessa tre har ett 
värdegrundsarbete som definierar bolagens anda, kultur och dess värderingar. 

 
”Vi strävar efter en öppenhet och ärlighet och har nyligen anammat ett nytt begrepp 

som lägger grunden vad företaget ska stå för inför sina kunder. Denna inställning 
innebär att sträva efter att leverera mer än vad kunden förväntar sig” 

 – Respondent D1 
 

5.5	  Vision,	  målsättningar	  &	  Strategi	  

Mål och visioner              
Under detta tema frågade vi vad företaget hade för vision, mål och affärsidé samt hur 
viktigt de ansåg det vara. Fyra av företagen hade en utstakad vision och ett tydligt mål. 
Exempelvis; respondent F1 berättar att deras vision är att omsätta en kvarts miljard 
kronor inom fem år med bättre lönsamhet än idag. E1s vision handlar inte om att tjäna 
pengar utan har en vision om att försöka få in fler medarbetare på sin arbetsplats vilket 
gör att han sover ”desto godare om nätterna”. Samtliga respondenter menar däremot att 
de strävar efter att leverera 110 % till sina kunder vilket är en målsättning alla siktar 
mot. 
De andra två företagen hade inte en lika planerad vision. Respondent A1 ansåg att de 
inte haft en specifik affärsidé till en början utan förklarade hur de skulle hålla ekonomin 
under uppsikt och bygga upp företaget successivt, sakta och säkert.  
 

“Aktieutdelning kommer senare och bör inte tänkas på i första hand.”  
– Respondent A1  

 
Under företagets expansionsfas breddades deras affärsidé till fler fält i och med att 
företaget växte. De är i dagsläget aktiva inom flera områden. Även fast A1 inte har 
någon formell vision eller mål som företaget arbetade efter anser han ändå att det kan 
vara viktigt för företag att implementera dem. Däremot så framkom det att bolaget 
strävade mot miljö- och kvalitetscertifieringar som ett gemensamt mål för företaget.  
 
Respondent B1 arbetar heller inte efter några större mål utan deras målsättningar är att 
”ta sig framåt och inte bakåt”. Fortsättningsvis beskriver B1 arbetet med företaget som 
en livsstil där pengar inte är orsaken till varför han driver verksamheten utan bolaget har 
fortsatt växa och blivit så pass stort som det är idag genom ett gediget intresse och 
kunskap i branschen. B1 förklarar hur han försöker bedöma hur marknaden ser ut och 
anpassa sig efter den bilden, exempelvis hur framtida investeringar ska se ut. 
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Förmedling av vision  
På frågan hur företagen förmedlar sin vision och målsättningar var det ett samstämmigt 
svar. Här förmedlade alla företagen sin vision och målsättningar vidare till sina 
medarbetare varav en respondent ansåg att detta var något som kunde förbättras på 
deras företag.  
 
Företagens vision förmedlades i största grad muntligt via personalmöten eller på golvet 
där några av respondenterna spenderade stor del av arbetstiden. Personalmötena hade ett 
brett spann där respondenterna hade allt från 1 och 12 personalmöten per år. 
Exempelvis berättar C1 att de kommunicerar företagets mål och hur det går för företaget 
en gång per månad på personalmöten där de även går igenom hur företaget ligger till 
ekonomisk. Vidare beskriver C1 att varje avdelning i sin tur har avdelningsmöten. 
Deras företag har också som policy att varje medarbetare minst ska ha ett coachsamtal i 
månaden (oftast har de fler) där mål förmedlas och följs upp. C1 har även 
ledningsgruppmöten veckovis där samtliga avdelningschefer deltar. Avdelnings-
cheferna följer upp med resterande medarbetare. En annan respondent (A1) lägger 
större vikt på miljö- och kvalitetsfrågor eftersom branschen har större krav i dessa 
områden. Detta förmedlas vidare till personalen på deras personalmöten. De har 3 
möten per år, där de även tar upp saker de vill informera medarbetarna om.  
 
Även D1 ansåg att det är extremt viktigt att förmedla företagets mål och vision till 
medarbetarna, då de annars ”kan dra åt olika håll” samt att det ökar risken att ledningen 
fattar beslut som inte är begripliga för samtliga medarbetare om dessa beslut inte 
kommuniceras vidare på ett bra sätt. Han beskriver att om ledningen inte får acceptans 
för besluten i praktiken ”springer folk ändå åt olika håll fast de inte ska göra det”. D1 
berättar att deras vision, ”exceeding expectation”, myntades tillsammans med 
medarbetarna.  Fortsättningsvis har de personalmöten en gång i månaden, där D1 som 
företagets Vd håller en presentation för samtliga anställda. Där beskriver han hur 
bolaget går, vad de ska göra härnäst och vilka utmaningar de har framför sig. När han 
beskriver dessa utmaningar tycker han det är viktigt att förklara varför de tagit vissa 
beslut i styrelsen då beslut kan te sig märkliga om man inte vet sammanhanget. Då är 
det viktigt att man förmedlar sammanhanget och inte bara beslutet, påpekar D1. 
 
D1 berättade exempelvis om en lönediskussion på vad ett sådant styrelsebeslut skulle 
kunna vara. När styrelsen accepterat en lönepolicy som även de anställda varit med att 
arbete fram implementeras den i bolaget. D1 förklarade sedan för hela personalen hur 
lönesättningsprocessen går till. Han beskriver att tanken är att samtliga ska förstå hur 
mycket pengar företaget har att röra sig med för årets lönerevision, dvs. för årets 
lönehöjningar eller sänkningar. Detta gör att medarbetarna ökar förståelsen för 
eventuella höjningar/sänkningar vilket gör det betydligt lättare för D1 att kliva in i ett 
lönesamtal. D1 försöker även förmedla hans bild av bolaget och inte bara gå in på den 
siffermässiga aspekten under personalmötena. 
 
Respondent B1 förmedlar sina mål kontinuerligt genom ett samspråk med medarbetarna 
i och med att han arbetar på kontoret halva dagen och jobbar som utesäljare och gör 
uppföljningar av projekt resterande tiden. Det nära samarbete på golvet och i hela 
verksamheten gör att han kontinuerligt har dialoger med medarbetarna. Utöver 
kommunikationen som sker dagligen har företaget även personalmöten en gång per 
halvår.  
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Även E1 arbetar nära sina medarbetar och på samma sätt som ovanstående får en 
kontinuerlig dialog med sina medarbetare, samt att de har personalmöten löpande under 
verksamhetens gång. Endast en deltagare (F1) ansåg att personalmöten hölls för sällan 
men att deras nya Vd är bättre på detta och att den bilden skulle komma att ändras. F1 
ser sig själv mer som en visionär än en ledare. 
 

Motivation 
Alla respondenter försökte på olika sätt motivera sina anställda där en respondent ansåg 
att förbättringar kunde göras. Vid samtalet med E1 framgick det att han strävar efter att 
medarbetarna ska känna sig så delaktiga som möjligt i företaget genom att exempelvis 
göra en person huvudansvarig för en kommande investering. Respondent A1 försöker 
motivera sina anställa genom att vid vissa tillfällen dela ut extra bonusar till personalen. 
Deras styrelse undersökte även idéer om huruvida de kan ge nyckelpersoner en bonus 
när de utvecklar företaget. Respondent B1 motiverar däremot sina anställda genom 
”företags-kickoffer” men även genom att anordna firmafester emellanåt för att erhålla 
god gemenskap. C1 delger att deras anställda motiveras av att de utöver sina löneavtal 
betalar ut provisioner för goda försäljningssiffror. De satsar även mycket på friskvård 
med bland annat gymkort till alla anställda. C1 har som strategi att försöka vara schysst 
med personalen. Vid samtalet med D1 framgick det inte hur man motiverade sina 
anställda. 

 
5.6	  Strategi 

För att komma till insikt med deltagarnas syn och arbete inom strategi ställe vi frågor 
kring detta ämne. Respondenterna arbetade olika mycket med strategiarbete. I B1s 
företag exempelvis är det han som lägger upp en planerad strategi. Samtidigt tar B1 
hjälp av sina medarbetare där han samspråkar med dessa och rådfrågar de medarbetare 
han tycker har den kunskap som saknas innan han tar sina slutliga beslut. Detta 
beskriver B1 som en löpande styrelseverksamhet. Eftersom de erhållit sådan bra 
ekonomi ser B1 ingen idé i att ändra konceptet då han anser att det fungerar bra. 
 
C1 beskriver att de arbetar med långsiktiga, övergripande strategier som tillväxt och 
lönsamhetsmål samt vilka marknader de ska vara verka i. C1 gillar uppdragsstrategier, 
dvs. ledningen sätter ett mål, ger resurser och sen bestämmer den som har uppgiften hur 
uppdraget ska utföras. T.ex. marknadschefen får ett tillväxtmål och resurser från en 
budget men personen bestämmer själv hur målet ska nås. C1 anser även att det är viktigt 
med externa kompetenser när det kommer till strategiarbete. C1´s företag har likaså ett 
extra styrelsemöte varje år där de tar en längre konferenser och arbetar med långsiktiga 
strategier. 
 
D1 berättar det vanligtvis är han som kommer med strategiska förslag men att det även 
kan också komma från avdelningschefer och ibland kommer det även förslag från 
styrelsen. Den strategiska utvecklingen av bolaget sker huvudsakligen mellan 
avdelningschefer och Vd för att sedan förankras och förädlas av styrelsegruppen för att 
slutligen implementeras i bolaget. D1 anser att det är viktigt att ha en öppen och tydlig 
kommunikation om vad bolaget står för och åt vilket håll de ska så att samtliga 
verksamma inom bolaget har en gemensam bild. Ett sätt de arbetar mot detta är att de 



	   48	  

varje vecka har ledningsgruppsmöten där dessa frågor diskuteras samt hur detta ska 
hanteras. 
 
Enligt F1 är deras företags historiska tillväxt slumpmässig. De var tre delägare som 
startade företaget som utan att riktigt veta hur det fungerade fullt ut. Fortsatt hade de 
inte pratat igenom vad visionen och målen med företaget var. Det visade sig att de hade 
olika mål för framtiden där någon inte ville sträva att utveckla bolaget medan F1 ville 
förnya och låta företaget växa. Han är nu ensam ägare efter att löst ut de andra två 
delägarna under tidens gång. Han hade aldrig kunnat ana att det skulle gå så bra som det 
gjort. Efter 1,5 år fick han tillfälle att expandera i en ny stad och därefter i 2 städer till 
och tog då chansen. Detta anser F1 som otroligt viktigt, att man tar chansen när man får 
den då den förmodligen inte kommer igen. F1 avslutar med att berätta hur han upplevt 
ett successivt växande som något positivt där företagets väg inte behövt vara alltför 
utstakat. 
 
E1 strategiska arbete ligger i hur de har en utvecklingsfas där de siktar 10 år framåt i 
tiden. Han fortsätter med att det är viktigt att alla medarbetare är beredda att ”göra 
arbetet för att nå målen och att samtliga ska kunna kavla upp ärmarna”. Därigenom är 
det viktigt att få tag i bra medarbetare summerar E1. Respondent A1s strategi var att de 
skulle upprätthålla ekonomin under uppsyn och bygga upp företaget successivt, sakta 
och säkert, vilket de arbetade utifrån under deras tillväxtfas. 
 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det var varierande svar på graden av vision och 
målsättningar hos de tillfrågade företagen men att de alla tyckte det var viktigt. Samtliga 
tyckte det var viktigt att förmedla den syn och mål de hade till medarbetarna.  Detta togs 
oftast i tillfälle att göras på personalmöten eller ute på golvet där vissa respondenter 
träffade sina medarbetare och kommunicerade med dessa dagligen. 
 
Samtliga respondenter (utom D1 där det inte framgick exakt vad han gjorde för att 
motivera sina anställda), försökte på olika sätt motivera deras anställda. Det var 
varierande metoder med allt från att få medarbetarna att känna gemenskap till bonusar i 
form av provisioner. 
 
Under frågan om deras strategiska planering fick vi varierade svar men samtliga anser 
sig själva som initiativtagare till de strategiska förslag och den person som agerar som 
besluttagare dock i samråd med sina medarbetare eller styrelsemedlemmar.  
 

5.7	  Intern	  Kommunikation 

Feedback 
För att få mer information om respondenternas syn på den interna kommunikationen så 
frågade vi hur styrelsen arbetar med kommunikation till medarbetare. Samt hur aktivt 
den interna kommunikationen arbetas med och hur viktig den anses vara. 
 
Intern kommunikation var något samtliga respondenter värderade väldigt högt för att nå 
resultat. En del av den interna kommunikationen är möjligheten för medarbetarna att 
dela med sig av sina synpunkter och komma med förslag på förbättringar där vi ställde 
frågor angående hur feedback fungerar i respondenternas företag. 
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Respondent A1 ser gärna att medarbetarna kommer med feedback. De har en idélåda 
som medarbetarna kan lämna förslag i. Medarbetarna får vara anonyma men A1 ser 
gärna att de lämnar namn då han uppmuntrar med chokladask eller något liknande när 
han får en bra idé från medarbetarna. Ibland finns det ganska mycket i lådan och ibland 
är den tom, förklarar A1. Oftast är de flesta idéer som kommer in bra anser A1 och 
uppskattar att 95 % av alla idéer som kommit in har de förverkligat.  
 

”Det är inget vi väntar på att utföra, har det kommit in en bra idé så ska det hända 
direkt”. – Respondent A1 

 
Respondent B1 är också öppen för feedback där medarbetarna gärna får komma med 
förslag. De går oftast till B1 direkt som försöker vara lyhörd. Ibland kan det dock vara 
medarbetare som inte vill samspråka direkt med B1. Emellertid anser B1 att ”man hör i 
kulisserna vad som är på gång”, speciellt när han är så nära verksamheten. B1 berättar 
att de inte har några fastslagna möten med personalen utan att de sker strövis. På dessa 
möten får de gärna komma med feedback men även under arbetsdagarna då B1 arbetar 
stor del ‘på golvet’ vilket han anser öppnar för ett kontinuerligt samtal med 
medarbetarna där de kan komma med förslag och feedback. 
 
För respondent C1 är feedback också något som anses väldigt viktigt och hans 
uppfattning är att som ett litet bolag har de möjlighet att på då denna punkt slåss med de 
större aktörerna genom att vara bättre. De måste vara mer lyhörda och alerta än sina 
konkurrenter. Alldeles utanför konferensrummet där styrelsen har sina möten sitter en 
stor del av medarbetarna så de arbetar nära varandra menar C1. Ledningsgruppen går 
ofta ut och frågar medarbetarna vad kunder efterfrågar. Vidare uppmanar de till en tät 
och bra dialog med personalen där de också har andra kanaler ifall medarbetarna vill 
vara anonyma när de kommer med feedback. T.ex. kan de via ett konsultföretag (som 
arbetar med medarbetares hälsa och välmående) lämna förslag som sedan ger ledningen 
feedback om någonting kan förbättras. 
 
D1 berättar att medarbetarna ibland kommer med förslag på specifika investeringar men 
kunde inte ge något exempel på när medarbetena kommit med feedback eller förslag 
angående vilken väg företaget bör gå, då det inte är så vanligt förekommande enligt 
honom. Han fortsätter att de fortfarande är ett litet bolag så alla kommunikationsvägarna 
har varit väldigt informella så här långt.  ”Alla springer kors och tvärs” och alla kommer 
till honom, förklarar D1. Han betonar att de måste strukturera och göra det skalbart 
samtidigt som företaget växer.  Han anser att det kommer till ett skede där det inte 
längre fungerar att alla ska diskutera med alla. Dock vill D1 inte bygga några pyramider 
men att medarbetarna ska gå till sin chef istället då ”det inte är effektivt om alla 
springer till alla”.  
 
F1 arbetar också mycket med feedback och att medarbetarna ska komma med förslag på 
förbättringar. Detta är något de hela tiden försöker lyfta upp då det möjliggör att 
företaget går framåt anser F1. Dock att det är svårt att få ett bra flöde på feedback vilket 
är något de ska arbeta vidare med. 
 
	  
Delgivning av styrelsebeslut 
I frågan om hur mycket av informationen som diskuteras på styrelsemötena 
medarbetena får ta del av så skildrade respondenterna likartade svar. D1 beskriver att 
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det som tas upp på styrelsemötena kommunicerares sedan ut av alla funktionschefer 
som är representerade i ledningsgruppen till deras anställda. Detta sker verbalt i sin tur 
på veckomöten då de förmedlar vad som beslutat och sagts i ledningsgruppen. De 
skickar inte ut så mycket av det som diskuteras på styrelsemötena utan tar upp det 
muntligt på veckomötena och månadsmötena där medarbetare får ta del av det som har 
med verksamheten att göra. 
 
Respondent A1 delger att medarbetarna får ta del av den information som berör 
verksamheten. Detta tas upp på personalmötena ifall ett sådant beslut fattas av 
ledningen. Ledningen lämnar även ut ekonomiska rapporter så att medarbetarna vet att 
företaget går bra. A1 förmodar att det kännas roligare att jobba på företaget då. 
Respondent B1 berättar att medarbetarna får ta del av den information som berör dem, 
och det som har med kärnverksamheten att göra. Då de lever i konkurrens med andra 
företag kan inte all informationen släppas ut innan de vet med säkerhet att saker och 
ting är färdiga. T.ex. om de läggs in priser på stora projekt finns risken att det börjar 
läcka ut.  
 
C1 berättar att deras företag har som motto att alltid vara så öppna som möjligt. Därför 
får alla avdelningschefer ta del av protokollet och se vad styrelse samtalat om på 
styrelsemötena. Det som berör respektive avdelning kommuniceras sedan ut till dessa. 
F1 anser att medarbetarna inte får ta del av styrelsen arbete speciellt mycket endast de 
stora besluten. Däremot har den nya Vd:n valt att lägga fram det på ett annat sätt så F1 
tror det kommer bli förändringar inom detta område. Att uppnå ändringar var vitsen 
med att ta in en extern Vd förklarar F1. Även E1 delar med sig av beslut angående 
större investeringar och beslut som tas i ledningen. 
 

Mediekommunikation    	    
Överlag så kommuniceras det mestadels muntligt och med e-mail i företagen som 
tillfrågades. Enlig respondent A1 skickas e-post hela tiden vilket är den bästa 
kommunikationsvägen enligt honom. B1 beskriver att de varje månad skickar ut, 
tillsammans med lönespecifikation, ett utskick där de skriver vad som hänt i bolaget. 
T.ex. vem som har fått barn och andra roliga saker.  

C1 berättar att de kommunicerar till medarbetarna på ett top-down approach. De har ett 
ägardirektiv som är fastställt av styrelsen. Det ägardirektivet är sedan nedbrutet i 
övergripande bolags-mål där avdelningschefen och marknadschefen bryter ner de 
övergripande målen till delmål på sin avdelning. På så sätt finns det en röd tråd hela 
vägen upp genom muntlig kommunikation. C1 berättar även att då de är ett litet företag 
och sitter på två våningar nära varandra så kommuniceras det verbalt mestadels med alla 
medarbetare, samt hur de strävar att kommunicera så mycket som möjligt. 

D1 anser att muntlig kommunikation är viktig men att e-post är den vanligaste 
kommunikationsvägen. F1 beskriver att den interna kommunikationen mestadels består 
av veckobrev och email, i och med att Vd:n sitter i Umeå. Vilket enligt F1 är en nackdel 
med att sitta på fyra olika orter då de inte kan träffas lika ofta. Men hur de med dagens 
teknik löser detta på ett bra sätt. 

Sammanfattningsvis så anser samtliga respondenter att den interna kommunikationen 
är viktigt och redogör för ett bra företagande och möjligheten att växa på marknaden. 
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Där de arbetar kontinuerligt med feedback och försöker hitta olika vägar att förbättra 
kommunikationen. E-post och muntlig kommunikation är de två vanligaste interna 
kommunikationsvägarna i de tillfrågade företagen. 
 
När det kom till hur mycket information medarbetarna fick ta del av från styrelsemötena 
så gav de flesta enbart ut det som hade med verksamheten att göra medan andra 
respondenter höll inne på mer information och delgav enbart stora förändringar eller 
beslut som tagits. 
 
 
Gasellföretags positiva tillväxt 
Vad känner du är den viktigaste faktorn som gjort att ert företag visat på en sådan 
positiv tillväxt ökning de senaste åren? Kom att vara vår slutfråga till respondenterna 
där deltagarna fick samtala fritt om vilka faktorer det skulle kunna röra sig om. 
 
Respondent A1 ansåg att engagerade medarbetare är den viktigaste faktorn för att 
lyckas. För att nå framgång ska ansvar kunna fördelas och samtliga medarbetare ska 
hjälpas åt inom företags verksamhet, förklarar A1. B1 resonerade att ett driv och rätt 
medarbetare är viktigast. Där anser han att utan bra personal så är det svårt att driva 
verksamheten framåt.  
 
”Det gäller att hålla ihop gruppen, så det blir så lika för alla, men samtidigt att det blir 

bra för alla” – Respondent B1 
 
C1 har arbetat i många företag världen över vilket gett honom stor kunskap och 
erfarenhet. Han anser sig vara duktig på att gå in och lösa problemen som företagen stått 
inför. Men C1 anser att det egentligen är samma framgångs koncept i alla bolag. Nr. 1: 
sätta ihop en väl fungerande ledningsgrupp, Nr. 2: att flytta besluten in i 
ledningsgruppen och Nr. 3: se till att besluten kommuniceras och att de genomförs. 
 
”En väl fungerande ledningsgrupp som tar hand om organisationen, fungerar bra ihop, 

där besluten tas av den som är mest lämpad och man diskuterar igenom och man 
kommunicera beslut där man verkställer.” – Respondent C1 

 
C1 fortsätter förklara hur han anser att många idag vill bli ”App-miljonärer” där man är 
kreativ och kommer på en briljant idé.  Dock menar C1 att alla framgångsrika personer 
han känner oavsett inom vilken bransch så arbetar de väldigt hårt. C1 lyfter upp att det 
hårda arbetet är underskattat och en viktig faktor för att lyckas. Dock tror C1 inte att det 
är ett väl fungerade styrelsearbete som varit det viktigaste utan att de andra nämnda 
faktorerna är mins lika viktiga. 
 

”Det är bra att vara kreativ men man måste lägga ner hårt arbete och vara uthållig 
också. Det är också viktigt att styrelsen arbetar aktivt och inte bara sitter av tiden.”  

– Respondent C1 
 
D1 anser att ett sunt entreprenörskap i kombination med en fantastisk kompetens inom 
deras område här i Umeå är en viktig framgångsfaktor. Han förtydligar att det inte 
enbart räcker med kompetens och branschförståelse inom sitt verksamma 
industrisegment, utan det måste kombineras med sunt entreprenörskap. 
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D1 tror inte heller att styrelsen är den störst bidragande faktorn, även om styrelsen får 
en succesivt viktigare roll desto längre företag kommer i sin utveckling. Styrelsen 
behöver individer med erfarenhet från andra arbetsplatser som kan förmedla deras 
erfarenheter. I ett företags tidiga skede anser D1 att det handlar om en och annan 
affärskontakt eller kundkontakt som kan förmedlas istället. Men också att Vd:n och 
ledningsgruppen definierar vad som är viktigast, t.ex. ”att hålla blicken på 
kassaflödet”. Medan i ett senare skede lägga mer vikt på strukturer, processer och göra 
dessa mer skalbart. 
 
E1 anser att det avgörande framgångskriterium är starta upp ett företag i rätt tid och 
verka i rätt stad. Samt att ha rätt kontakter och ett gediget samarbetar med dessa.  Dock 
är det många delar som ska passa in menar E1 och tror att deras försiktighet kan vara en 
viktig orsak till varför det gått så bra för dem. Med andra ord förklarar E1att man inte 
rusar iväg för fort utan är noga med att ”plocka ner rätt boll i taget” för att påvisa en 
sådan god tillväxt. 
 
F1 anser att en av de viktigaste faktorerna är att hela tiden tänka nytt och konstant vara 
nyfiken.  Att ”aldrig stanna upp”. Men också känna sin egen verksamhet väl, sina 
konkurrenter och läsa på om vad som händer i omvärlden för att bilda sig en uppfattning 
för att kunna ta egna beslut. F1 fortsätter förklara huruvida information i tidningar 
angående andra företag kan vara till stor hjälp vilket F1 menar är en bra drivkraft.  
 

”Är de här ett företag som är en förebild för oss? Om de har den här lönsamheten, 
varför skulle inte vi kunna ha det”? – Respondent F1 

	  
På nästföljande sida sammanfattas ovanstående teman i en översiktlig tabell. [++] är det 
högsta betyg som kan erhållas, [0] symboliserar neutralitet och [X] betecknar de företag 
som påståendet stämmer in på. Där tabellen visar [-] stämde inte ett påstående in och 
erhöll därför ett blankt fält. Tabellen ligger även som grund för den kvalitativa analysen 
och de resultat som presenteras i studien. Där vårt mål var att nå en ökad förståelse 
genom att kartlägga olika synvinklar företagsledare kan tänkas erhålla på styrelsens 
arbete. 
 
Med en interpretativistisk vetenskapssyn som anammas i denna studie har vi som mål 
att tolka och därpå beskriva det insamlade materialet. Denna tabell är skapad med 
intentionen att förtydliga för läsaren den tolkning som gjorts av det insamlade 
materialet. Följaktligen är tabellen indelad i fyra olika huvudkategorier som i sin tur är 
kopplade till teorier använda i studien. Som tidigare nämnts utgår vi från en deduktiv 
ansatts där redan befintliga teorier ligger som grund för studien. För att få en tydligare 
överblick av materialet har vi tolkat respondenternas förklaringar och presenterat dessa 
med denna ”betygsättning” (se nedan). Där högsta betyg har erhållits [++] har 
respondenternas förklaringar tolkats som ett starkt engagemang i hänsyn till de olika 
områden styrelserna arbetar med. I jämförelse med betyg [+] har de intervjuade 
personerna responderat med otillräckliga förklaringar där responsen har tolkats som ett 
delvis tydligt och aktivt styrelsearbete men inte till samma grad som betygsättning [++]. 
Betyg [-] har erhållits där aktivt styrelsearbete saknas. Där betyg [0] erhållits, har en 
neutral ståndpunkt tagits av respondenten. Där vi tolkat olika frågeställningar som 
viktiga för företagen men att det inte förekommer aktivt arbete inom de specifika 
områdena i företagens styrelser.  
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Ytterligare så har vi valt att begränsa betygskalan till dessa alternativ [++], [+],[0] och [-
]. Detta för att genom en noga tolkning av materialet skapa en översiktlig bild av 
empirin samtidigt som vi strävade efter att inte göra skalan mer komplex än vad vi 
ansåg nödvändigt. 
 
Respondenter:	  

	  
A1	  
(Vd)	  

B1	  
(Vd)	  

C1	  
(Vd)	  

D1	  
(Extern	  
Vd)	  

E1	  
(Vd)	  

F1	  
(Styrelse-‐
ordförande)	  

Antal	  möten	   3st	   0st	   5st	   5st	   3st	   4st	  
Antal	  styrelse-‐
medlemmar	  	  

3	   2	   4	   5	   3	   5	  

Ägardirektiv	   	   	   X	   X	   	   	  
Tidigare	  
Gasellnormering	  

	   X	  
	  
	  

	   	   	   X	  
	  

Arbetssätt	   	   	   	   	   	   	  
Aktivt	  styrelsearbete	   +	   -‐	   ++	   ++	   +	   ++	  
Följer	  dagordningen	   ++	   -‐	   ++	   ++	   +	   +	  
Utvärdering	  av	  
tidigare	  uppsatta	  
mål	  

++	   +	   ++	   ++	   ++	   +	  

Ersättning	  
	  

	   	   	   X	   	   X	  

Mål	  &	  Vision	   	   	   	   	   	   	  
Styrelsens	  Mål	  &	  
Vision	  

+	   0	   ++	   ++	   ++	   ++	  

Strategi	   +	   0	   ++	   ++	   +	   0	  
Intern	  
kommunikation	  
	  

+	   +	   ++	   ++	   ++	   0	  

Kompetens	   	   	   	   	   	   	  
Roller/	  kompetens	  i	  
styrelsen	  

++	   -‐	   ++	   ++	   ++	   ++	  

Ansatt	  externa	  
styrelseledamöter	  

	   	   X	  (idag	  
delägare)	  

X	   	   X	  

Framtida	  
förändringar	  i	  	  
Styrelsen	  
	  

0	   -‐	   ++	   ++	   0	   ++	  

Motivation	   	   	   	   	   	   	  
Aktiv/Engagemang	  i	  
styrelsen	  	  

++	   ++	   ++	   ++	   ++	   ++	  

Feedback	  från	  
medarbetarna	  

++	   ++	   ++	   +	   ++	   +	  

Motivation	  av	  
medarbetare	  

++	   +	   ++	   +	   +	   +	  

Figur 12: Egen illustration – Översikt av insamlat material. 
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6.	  ANALYS	  
I detta kapitel redogörs en analys av empirin där vi delat upp kapitlet i de 
huvudområden vi tidigare använt i studien: mål och vision, kommunikation, strategi, 
motivation och feedback. Vi har valt att presentera analysen tematiskt utifrån empirins 
huvudområden för att svara på vår problemformulering: Hur påverkas gasellföretag av 
styrelsens organisering och arbete? Detta för att göra analysen av empirin mer 
överskådlig samt för att slutligen frambringa ett logiskt resonemang beträffande en 
slutsats i studien. 
 

6.1	  Målsättningar	  och	  Vision	  	  	  	  	  	  

Resultatet visar hur majoriteten av respondenterna anser att arbetet med en gemensam 
bild av företagens mål och vision är en väsentlig del i både företagets verksamhet och 
styrelsens arbete. Det framkommer även att det är viktigt att uppmuntra och förmedla 
detta till samtliga medarbetare eftersom dessa har en betydande roll både för företagens 
historiska tillväxt men även för företagens framtid. Endast en respondent arbetade 
delvis annorlunda både när det kom till styrelsearbete men även hur företaget satte upp 
tydliga mål för hela verksamheten att sträva efter. Denna respondent motsatte sig (som 
tidigare nämnt) styrelser i sin helhet. Däremot betonade även han vikten av engagerade 
medarbetare, hur dessa var grunden till sitt framgångsrika företag. 
 
Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  
Styrelsens	  Mål	  	  
&	  Vision	  

+	   0	   ++	   ++	   ++	   ++	  

 
I vår teorianknytning menar Pritchard (2008, s 543-544) att människan behöver ha 
tillgång till tydliga mål och förstå de viktigaste prioriteringar i en verksamhet för att 
företag ska nå framgång men även hur framgång förutsätter en arbetsglädje, motivation 
och att ett lärande uppstår under arbetets gång. På så sätt krävs det ett starkt 
engagemang från ledningen men även att företagen satsar på att motivera sina 
medarbetare. Detta bekräftas i vårt resultat eftersom samtliga respondenter beskrev 
medarbetarna som en betydande faktor för företagens framgång.  
 
Resultatet visar hur majoriteten av respondenternas positiva inställning till 
nomineringen ansågs skapa värde för bolagen dels genom nya kontakter men framförallt 
som en positiv bekräftelse och motivationsfaktor för medarbetare. Med ProMES-
metodens antagande huruvida en persons (de anställdas) energiflöde ökar och blir mer 
kompetent att möte nya utmaningar. På så vis ökar motivation på arbetsplatsen vilket 
positivt kan påverka produktiviteten hos de anställda. 
 
Även Kanji och Moura (2001, s. 701) menar hur en företagsledning effektivt hanterar 
förhållandet mellan organisationen, strategin, uppdragen och visionen är kritiska 
framgångsfaktorer. Ett sätt att skapa tydliga riktlinjer för ett företag är implementering 
av ägardirektiv. Verksamhetens inriktning och dess ägaridéer och vision är några 
exempel på områden som behandlas av ägardirektiv. I resultatet i undersökningen 
framgår det att endast två respondenter hade ägardirektiv implementerat, varav tre 
respondenter var ovetande vad begreppet ägardirektiv innebär. Efter ett förtydligande av 
begreppet framgick det att samtliga respondenter arbetar med tydliga roller inom 
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styrelsen och har kartlagt förväntningar och krav på bolaget genom en öppen dialog 
styrelsemedlemmar sinsemellan. Detta är kvalifikationer av ett bra ägardirektiv men 
även kategoriserar de fyra grundstenarna i ’Leadership Excelence Model’ (LEM) vilket 
Kanji och Maura (2001, s.701) betonar vara avgörande för ett företag. Genom att skapa 
effektivitet i alla dessa områden når företag framgång. Vi kan på så vis göra det 
antagandet att samtliga respondenter anammar ett effektivt ledarskap. Det som tyder på 
det effektiva ledarskapet baserar vi främst på först och främst på den kommunikation 
som sker mellan ledning och medarbetare och för det andra på den delaktighet gentemot 
medarbetare dessa respondenter strävar att uppnå. 
 
I resultatet klargörs bilden av målsättningsarbete hos de olika företagen vilket är en av 
grunderna i produktivitet-mätningssystemet (ProMES). Samtliga respondenter lägger 
stor vikt vid medarbetares synpunkter och åsikter (några anser sig kunna förbättra detta 
ytterligare). 
 
Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  
Feedback	  från	  
medarbetarna	  

++	   ++	   ++	   +	   ++	   +	  

 
Detta indikerar på en god kommunikation i samtliga företag vilket kan förklaras av 
förmedling av allt från strategier, målsättningar och visioner. Denna kommunikation 
sker i största grad via personalmöten alternativt på ’golvet’ där hälften av 
respondenterna befinner sig stor del av arbetstiden. Detta görs för att ta del av 
aktiviteten på arbetsplatserna med mål att skapa ’fullständig kontroll’ över hela 
verksamheten. Detta menar Falkheimer (2007, s. 36) är strategisk kommunikation vilket 
han bedömer bli en allt mer viktigare del i företags tillväxt. I och med att strategisk 
kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av målsättningar för att 
nå övergripande verksamhetsmål kan vi dra den slutsatsen att majoriteten av 
respondenter har en god intern kommunikation, vissa bättre/mer tydlig samtidigt som 
vissa ansåg att detta var något som kunde förbättras. 
 
Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  

Intern	  
kommunikation	  

+	   +	   ++	   ++	   ++	   0	  

 

6.2	  Strategi	   	  

Samtliga respondenter anser att de i dagsläget arbetar efter långsiktiga och övergripande 
strategier. Det var endast en representant där strategiarbetet inte utfördes av styrelsen 
utan blev utarbetat tillsammans med Vd och de avdelningschefer som verkade inom 
bolaget. Det ska förtydligas att denna respondents bolag har en styrelse som inte består 
av endast ägargruppen. Här var styrelsens huvuduppgift att förankra och förädla dessa 
strategier för att sedan implementera dem i bolaget. Detta skiljer sig från de andra 
respondenterna där den strategiska utvecklingen sköttes av ledningsgruppen. 
 
Resultatet visar även att respondenterna själva anser sig vara initiativtagare till 
strategiska förslag samt vara den person som likaså tar det slutgiltiga besluten även fast 
det ofta är i samråd med medarbetare eller medlemmar i styrelsen. Detta anser vi 
intressant huruvida initiativtagande till företagets framgång troligtvis har stor betydelse 
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för de anställdas motivation och drivkraft i sitt arbete vilket enligt Pritchard (1995, s. 3-
4) är en av framgångskriterierna för ett framgångsrik företag. 
 
Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  
Motivation	  av	  
medarbetare	  

++	   +	   ++	   +	   +	   +	  

 
Historisk sett har respondenterna vuxit fram på delvis olika sätt. Ett företag hade en mer 
omedveten och slumpmässig strategi som följaktligen lett fram till dess framgång. Detta 
motsäger den teoretiska ansatsen förklarat i denna studie vilket dels motbevisar vissa 
framgångsfaktorer men på så vis indikerar på att andra faktorer än ett tydligt 
strategiarbete ligger till grunden för (detta) företags framgång.                 
 
Ett annat företag hade historiskt sätt en mer kompetensinriktad strategi då branschen i 
sig kräver specifika kunskaper för framställandet av bolagets produkter. Denna 
respondent betonande vikten av god kompetens av själva utvecklandet av produkter 
men även betydelsen av personer med ett affärssinne vilket därigenom kan förklara 
bolagets tillväxt. En blandning av dessa är alltså betydelsefull för ett företags framgång. 
Den resursbaserade teorin stärker denna förklaring om huruvida bolaget både i 
dagsläget och historiskt sätt tar del av både externa och interna kompetenser för vidare 
utveckling av verksamheten. 
 
Två respondenter hade i företagens tidiga expansionsfas fått stor hjälp av (vad vi i 
denna studie kallar) en huvudkoncern för utvecklandet av strategier. Liknande strategier 
som huvudkoncernen använt kunde på så vis anammas. Två respondenter hade byggt 
upp bolaget succesivt med noggranna planerade strategier. De förklarade även att 
orsaken till deras framgång dels berodde på hur marknaden tett sig senaste åren och hur 
Umeås tillväxt som växande stad gynnat bolagen. Dessa externa orsaker för ett företags 
tillväxt är delar av de begränsningar vi gjort i denna studie. Vi ämnar inte inkludera 
detta som en bidragande faktor för den positiva tillväxt dessa bolag har visat men anses 
vara värt nämnas. När vi granskar LEM:en i jämförelse med den förklaringen av 
strategiarbete som bolagen anammat finns tydliga indikationer huruvida dessa stämmer 
överens. Majoriteten av respondenterna ansåg sig anamma ett tydligt strategiarbete där 
företagets målsättningar låg i focus. Endast en respondent hade en mer slumpmässig 
strategi (till att börja med) men har under årens gång arbetat fram ett mer tydligt 
strategiarbete och planering för huruvida företaget ska fortsätta att växa.   
 

6.3	  Arbetssätt	  

Samtliga deltagare frånsett en av respondenterna hade ett aktivt styrelsearbete där de 
följde dagordningen och diskuterade specificerade punkter. Ytterligare var samtliga 
respondenter som hade ett aktivt styrelsearbete duktiga på att utvärdera och följa upp 
tidigare uppsatta mål. 
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Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  
Aktivt	  

styrelsearbete	  
+	   -‐	   ++	   ++	   +	   ++	  

Följer	  
dagordningen	  

++	   -‐	   ++	   ++	   +	   +	  

 
Vi ämnade undersöka styrelsen arbetssätt för att på så vis kunna besvara vår 
problemformulering. Inom detta område visar tidigare forskning och teorier (ProMES 
och ägardirektiv) på att tydliga roller inom företag är av stor vikt för ett företags 
framgång. ProMES åskådliggör att tydliga roller inom ett företag är relaterat till 
produktivitet genom att identifiera och vara medveten om dessa roller samt betona 
vikten av dessa. Detta leder delvis till att konflikter undviks (Pritchard m. fl., 2008, s. 
544). Ägardirektiv kan vara ett komplimenterande styrinstrument till detta då 
ägardirektiv förtydligar förväntningar och roller i ett företag (Rune, 2010, s. 15-17). 
 
Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  
Ägardirektiv	   -‐	   -‐	   X	   X	   -‐	   -‐	  
Ansatt	  externa	  

styrelseledamöter	  
	   	   X	  (idag	  

delägare)	  
X	   	   X	  

 
Emellertid som tidigare nämnt är det enbart två företag av de tillfrågade respondenterna 
som frambringat ett ägardirektiv. Detta kan möjligtvis bero på att dessa två företag hade 
externa styrelseledamöter vid en tidpunkt (C1 kom in som delägare i ett senare skede i 
företagets verksamhet), där vikten av att tydliggöra företagets förväntningar och mål 
samt redogöra och renodla rollerna blir av större vikt (Rune, 2010, s. 15-17). Gentemot 
de andra företagen där enbart ägarna själva satt med i styrelsen och därmed inte haft 
samma behov av ett ägardirektiv. Dock hade en av respondenterna som tagit in en 
extern Vd inte sammanställt ett ägardirektiv. Emellertid är denna respondent ensam 
ägare och sitter med aktivt i styrelsen och på grund av detta använder sig bolaget inte av 
några ägardirektiv.  
 
Hur viktiga kan då dessa ägardirektiv vara ifall enbart två av de sex tillfrågade 
respondenterna verkställt ett sådant direktiv? Eftersom samtliga tillfrågade företag visar 
på en snabb tillväxtökning på marknaden kan det te sig som att det fungerar minst lika 
bra utan ett ägardirektiv. Dock hade de andra företagen ändå tydliga roller och samtliga 
i företagen visste vad som förväntas av dem, även utan ett ägardirektiv. Exempelvis 
beskriver en respondent att det finns tydliga roller i ledningsgruppen samt att 
medarbetare har utvalda arbetsuppgifter tilldelade med deras kompetensområden i 
fokus. Detta harmoniserar med ProMES-teorin som betonar vikten av att klargöra roller 
(Pritchard m. fl., 2008, s. 554). 
 
Avslutningsvis, från vår empiri kan vi se att samtliga respondenter arbetade med att ha 
tydliga roller i företaget men att när externa styrelsemedlemmar tillkommer är det extra 
viktigt att klargöra dessa med ett ägardirektiv där Brandinger även poängterar 
betydelsen av en öppen dialog mellan ägare och bolag (Brandinger, 2010, s. 17). 
 
 
CSR 
När det resoneras om ägardirektiv så samtalas det också ofta om SCR och värdegrund. 
SCR ser vi inte som någon betydande grund i vår studie då de respondenter som 
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arbetade aktivt med CSR gjorde de på grund av att det i vissa branscher var ett krav på 
miljö & kvalitet bemärkelser. Även om två av respondenter tyckte det var väldigt viktigt 
att arbeta för miljön är detta inget vi kan dra några slutsatser av eller styrka vår 
undersökning med.  
 

6.4.	  Kompetens	  

Vi ämnade även att genom den resursbaseradeteorin granska huruvida styrelsen i sig 
själv är en resurs (intern) samt om de erhållit hjälp av externa resurser. I tidigare 
forskning av Rugman och Verbeke (2004, s. 206-208) beskrivs betydelsen av 
flexibiliteten och mångsidigheten av företags egna resurser som de viktigaste faktorerna 
som styr möjligheterna för expansion. Som en del av den resursbaseradeteorin som 
innebär att ett företag är en samling av utbytbara resurser krävs en balanserad 
användning av interna och externa resurser. Vidare visar den tidigare forskningen av 
Gabrielsson och Huse (2005, s. 28-30) hur externa styrelseledamöter kan vara ett stöd 
för företagsledaren (na). 
 
Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  
Roller/	  kompetens	  

i	  styrelsen	  
++	   	   ++	   ++	   ++	   ++	  

Ansatt	  externa	  
styrelseledamöter	  

	   	   X	  (idag	  
delägare)	  

X	   	   X	  

 
Resultaten visar hur samtliga respondenter har en bred kompetens i respektive styrelse 
varav endast tre har ansatt externa styrelseledamöter. Detta indikerar på att företagen 
har hittat en god sammansättning med kunskaper från olika områden och kan vara en 
förklaring för bolagens goda tillväxt.   
 
Emellertid hade majoriteten av de övriga bolagen erhållit extern kompetens varav en 
respondent erhållit stor hjälp av sin revisor som med lång erfarenhet från tidigare 
företag bistått dem med kunskap och hjälpsamma råd. En annan respondent anställdes 
som en extern resurs när den dåvarande styrelsen behövde ny kompetens i företaget 
vilket blev en vändpunkt för företaget som tidigare inte presterat vidare bra på 
marknaden men i dagsläget påvisar god tillväxt. Detta samspråkar med 
resursberoendeteorin som fastslår att ta del av utomstående styrelseledamöter och hur 
dess kunskap kan vara kritisk för ett företags framgång (Gabrielsson & Huse, 2005, s. 
29). Även om denna respondents företag inte har några externa styrelsemedlemmar i 
företaget i dagsläget (då han samtidigt blev delägare vid anställning) så har de över ett 
historiskt perspektiv erhållit hjälp av externa personer för att ta del av avsaknad 
kompetens. Vidare fungerade personen i fråga på att utvidga och förändra deras 
nuvarande styrelse då han inser vikten i differentierad kompetens, vilket den 
resursbaseradeteorin förespråkar. 
 
Av resterande respondenter har två av företagen erhållit hjälp från en ”huvudkoncern” i 
början av bolagens tillväxt. En annan av respondenterna (ett företag utan externa 
styrelsemedlemmar) framställde:  
 

”Om det däremot är t.ex. någon specifik kunskap som behövs för att lösa ett problem 
hittar företagsledningen det på annat håll”. 
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Detta kan vara en orsak till varför företagen inte haft behovet att ta in externa 
styrelsemedlemmar när de redan biståtts med externa resurser på annat håll. Möjligtvis 
besitter redan styrelsen den mångfald av kompetens de behöver. Vi vill betona att 
graden av resurser och kompetens möjligtvis varierar över olika branscher vilket kan 
vara en förklaring av ovanstående argument. 
 
Majoriteten av respondenterna hade en balanserad användning av interna och extra 
resurser samt att samtliga visade en mångsidighet i styrelserna. Detta beskrivs av 
Rugman och Verbeke om en av de viktigaste funktionerna som styr möjligheten till 
expansion (Penrose, 1995, s. 9-10,; Rugman & Verbeke, 2002, s. 769-770). Till synes 
så indikerar styrelsen vara en viktigt intern resurs för företag. Däremot visar resultatet 
att styrelsen inte anses vara den viktigaste funktionen som bidrar till företags 
utveckling. De externa resurserna verkar vid vissa tillfällen varit den bidragande faktorn 
till fortsatt sunt företagande och bistått företag med kunskap när sådant saknats i 
företaget. Vi kan se att alla företag utom ett (respondenten som motsatt sig 
styrelsearbetet) använt sig av externa kunskaper vid något tillfälle, om än inte som 
externa styrelsemedlemmar. 
 
Hälften av respondenterna angav att det kommer att ske förändringar i styrelsens 
sammansättning kommande år vilket ses som ett steg i dessa tre bolags fortsatta 
utveckling. Detta kan ge en indikation på att antingen 1 - branschen dessa företaget 
verkar i har ett större behov av utveckling och förnyelse och på så vis är i behov av ny 
kompetens. 2 - dessa företag har nått en mättnad och för att fortsätta utvecklas och växa 
erfordras ny kompetens i dessa företag som kan effektivisera verksamheten, erbjuda nya 
kontakter, utveckla nya strategier m.m. Bolagen som anser att de inte är i behov av 
extern kompetens kan antingen vara ovetande av vad externa styrelsemedlemmar kan 
tillföra alternativt att detta har tagits hänsyn till detta men att bolaget i fråga helt enkelt 
har den kompetens som krävs. 
 
Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  

Framtida	  
förändringar	  i	  
Styrelsen	  

	  
0	  

	  
-‐	  

	  
++	  

	  
++	  

	  
0	  

	  
++	  

 
 

6.5	  Engagemang	  &	  motivation	  	  	  	  	  

En av huvudfaktorerna i ProMES-metoden menar att det är upp till ledningens 
engagemang och uthållighet samt deras tillit till sina medarbetares förmåga och vilja att 
med hög arbetsmoral utveckla och förbättra företaget som leder till ett bolags framgång. 
Pritchard (2008, s. 540) beskriver hur varje individs energiflöde och vilja att prestera 
påverkas huruvida en energiinvestering gett ett positivt energiflöde tillbaka och på så 
vis ökad motivationsnivån hos en person att prestera ytterligare. Vidare förklarar 
Pritchard (1995, s. 3-4) hur ett engagemang från ledningen och ett effektivt 
kommunikationssystem av företagets vision ökar produktiviteten genom att använda 
detta som en motivationsfaktor.  
 
Enligt vår uppfattning gör en positiv syn på företagens framgång att det skapas 
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motivation och intresse att fortsätta utvecklas både inom ledningen (styrelsen) och hos 
det anställda. Vi vill betona att fyra företag i studien bestod av den egna ägargruppen i 
företagets styrelse vilket vi tar hänsyn till men menar också att deras personliga intresse 
i både branschen och bolaget i sig blir en drivande faktor och ökar motivationen för 
företagets framgång. I resultatet visas de huruvida samtliga respondenter ansåg sig ha en 
väl engagerad styrelse (ledningsgrupp). Deras personliga intresse är med andra ord 
viktigt för deras motivation till företagets tillväxt. 
 
Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  

Aktiv/Engagemang	  
i	  styrelsen	  	  

++	   ++	   ++	   ++	   ++	   ++	  

 
 
6.6	  Internkommunikation	  

I vår studie avsåg vi också att som en del av kartläggningen av styrelsen arbete granska 
deras kommunikation med medarbetarna. Då den interna kommunikationen är grunden i 
ett företag för att den ska kunna existera enligt Falkheimer (2007, s.79). Detta var något 
som samtliga respondenter ansåg vara av högsta vikt då de ansåg att bra medarbetare 
var A och O för ett bra företagande. 
 
Då samtliga respondenter verkade i små företag så var det ingen hierarkisk 
kommunikation. I många större företag är risken stor att budskapet hinner ändras eller 
stannar upp på vägen samt att det kan ta längre tid (Falkheimer, s.80-83). Detta var 
inget problem som våra respondenter upplevde då samtliga respondenter 
kommunicerade personligen med sina anställda. Fortsättningsvis så arbetade samtliga 
respondenter genom den så kallade management by walking around, vilket verkar 
bidragit till att respondenterna etablerat ett bra förtroende mellan medarbetarna. Detta är 
något Falkheimer anses vara av sto vikt för ett företags framgång (2007, s.80-83). Dock 
blir det troligen mer naturligt med management by walking around på mindre företag då 
de sitter i små lokaler och arbetar tätt ihop med varandra. Även om detta inte är någon 
banbrytande för enbart tillväxtföretag så visar majoriteten på ett stort engagemang och 
angelägenhet av att föra en ständig och bra dialog med sina medarbetare. 
 
Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  

Intern	  
kommunikation	  

+	   +	   ++	   ++	   ++	   0	  

 

Delgivning av information 
På frågan om hur mycket medarbetarna får ta del av vad som diskuterats på 
styrelsemötena så gav de flesta enbart ut det som hade med kärnverksamheten att göra 
medan andra respondenter höll inne på mer information och delgav enbart större 
förändringar eller beslut som tagits. 
 
Följaktligen hamnar de under en mix av Falkheimers kommunikationsstrategier, 
nämligen berätta och sälja och understryka och undersöka. Medarbetarna får ta del av 
organisationens verksamhet (berätta och sälja) eller några få huvudidéer (understryka 
och undersöka). Dock i ’berätta och sälja’-tekniken så beskriver Falkheimer denna som 
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att ledningen tror att de vet bäst och inte vill skapa meningsfulla diskussioner och att 
återkoppling inte anses vara viktigt (Falkheimer, 2007, s. 94-95). Detta ansåg vi inte 
stämde överens med de svar vi fick fram. Majoritet verkade vilja att sina medarbetare 
skulle förstå varför de tagit de beslut de tagit och medarbetarna fick gärna komma med 
feedback till ledningsgruppen. Falkheimers kommunikationsstrategier är aningen för 
smala och distinkta för att kunna placera respondenterna under en kategori. 

Feedback 
En del av den interna kommunikationen och möjligheten för en positiv tillväxt är att 
styrelsen arbetar med feedback. Locke & Latham (2002, s. 707-709) demonstrerar att 
feedbackmöten är nödvändiga för att uppnå det önskade slutresultatet samt att feedback 
ger medarbetare möjligheten att utvärdera såväl företaget, deras strategier och mål, samt 
komma med förslag hur de kan förbättra dem (Pritchard m. fl. 2008, s. 541). 
 
Respondenter:	   A1	   B1	   C1	   D1	   E1	   F1	  
Feedback	  från	  
medarbetarna	  

++	   ++	   ++	   +	   ++	   +	  

 
Här visar resultaten en tydlig tendens från samtliga medarbetare att de värdesätter 
feedback och har ett gediget engagemang för detta. T.ex. respondent A1 hade skapat en 
förslagslåda och C1 öppnade upp möjligheten för medarbetare som vill vara anonyma 
att fortfarande kunna komma med feedback, genom att lämna feedback via ett 
konsultföretag som behandlade medarbetares hälsa. Detta i kombination med en bra 
intern kommunikation är möjligtvis är en av huvudfaktorerna och en bidragande faktor 
till varför dessa företag gått så bra. Eftersom detta i sin tur medför att de får engagerade 
och involverade medarbetare då de känner sig delaktiga och väl bemötta. Eftersom 
samtliga deltagare lyfte fram vikten av bra medarbetare kan detta inte enbart vara en 
slump huruvida alla dessa erhåller engagerade medarbetare, utan att hur styrelsen skapar 
arbetsmiljön även skapar engagerade medarbetare som är villiga att göra det lilla extra. 
 
Mediakommunikation är av stor vikt inom företags interna kommunikation vilket 
Falkheimer skildrar (2007, s.83-85). Företag bidrar till att medarbetarna upplever 
organisationen mer transparent och förståelig. En av respondenterna var i framkanten 
och förklarade i detalj varför styrelsen tagit de beslut de tagit. Förutsättningarna i en 
organisations lärande förbättras (Falkheimer, 2007, s. 83-857), vilket åter igen kan 
kopplas till feedback. När medarbetarna är väl införsatta i verksamheten så är 
möjligheten större att de kan komma med förslag på förbättringar vilket i högsta grad 
kan vara en av orsakerna till varför dessa företag påvisat sådan bra tillväxt eftersom det 
leder till engagerade medarbetare.  
 

6.7	  Styrelsen	  

Vi granskade även vad respondenterna ansåg vara det viktigaste deras styrelse bidrar 
med. Majoriteten av respondenterna beskrev relevansen av styrelsearbete och dess 
påverkan på verksamheten där uppgifter som långsiktig strategiarbete, sunt förnuft, 
erhålla hjälp av medarbetarna, kritiska granskningar och uppföljningar, externa 
kunskaper, tydlig rollfördelning, utveckling av företaget, ägartydlighet, långsiktiga mål 
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samt att dessa genom en god kommunikation sprids till hela bolaget så de gemensamt 
strävar efter de uppsatta målen.  

”Alla måste vara ombord för att företaget ska kunna gå vidare och fortsätta utvecklas”. 

Här kan vi se en koppling och mix av samtliga teorier som nämnts ovan: 
Resursbaserade, LEM, ProMES och strategisk kommunikation där man kan se att det 
erfordras en blandning framgångskriterier utvecklade i dessa teorier: Att bolag skapar 
ett gemensamt mål och vision genom ett strategiskt arbete där alla vet sina roller och 
som kommuniceras ut i hela organisationen.  
 
Dock när vi frågade deltagarna vad de ansåg var den viktigaste bidragande faktorn(erna) 
till varför deras bolag påvisat sådan positiv tillväxtökning så var inte styrelsen viktigast 
i samtliga respondenters svar. Engagerade och drivna medarbetare, en väl fungerande 
ledningsgrupp och hårt arbete.  

”Man sitter inte i en styrelse, utan man arbetar i en styrelse” 

Även faktorer som sunt entreprenörskap i kombination med kompetens, hur Vd:n och 
styrelsen definierar vad som är viktigast för bolaget, att beslut inte tas för hastigt och 
”man rusar iväg”, samt att ständigt vara nyfiken och vilja utveckla företaget var 
ytterligare några av de faktorer deltagarna nämnde.  
 
Samtliga respondenter påvisar att de har ett engagemang, driv och varierad kompetens 
(såväl intern som extern) i styrelsen. Detta i samband med engagerade medarbetare 
verkar vara ett vinnande koncept för dessa gasellföretag. Vi har svårt att tro att en 
oengagerad styrelse som inte på någon nivå försöker skapa ett samband med sina 
anställda skulle få lika drivna medarbetare. Med största sannolikhet har styrelsens sätt 
att arbeta hjälpt till att skapa detta arbetsklimat och medfört tilltro till sina medarbetare 
som haft en bidragande effekt till ett välmående företag. Ingen av respondenterna 
utnämner sin styrelse som den ledande framgångsfaktorn utan indikerar att de värnar 
om hela verksamheten och de anser att de inte skulle kunna påvisa denna positiva 
tillväxtökning utan sina medarbetare. 
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7.	  FÖRFATTARENS	  REFLEKTIONER	  
Detta kapitel redogör de slutsatser vi kommit fram till. Vi presenterar en 
sammanfattning i form av en slutdiskussion samt reflekterar inför vidare forskning. 
 
	  
Syftet med vår studie är att granska, jämföra och därigenom identifiera likheter och 
skillnader i styrelsearbetet inom gasellföretag och undersöka vilka faktorer som kan 
kopplas till gasellernas positiva tillväxt. För att besvara på vår problemformulering: - 
Hur påverkas gasellföretag av styrelsens organisering och arbete? Har vi använt oss av 
en egenkonstruerad modell innehållande teorier som behandlar framgångsfaktorer i 
företag för att granska styrelsearbetet och tillväxten i dessa gasellföretag.  Denna modell 
sammanfattar vår teoretiska utgångspunkt och har använts som utgångspunkt studien 
igenom. 
 
Vi vill sammanställa analysen genom att lyfta fram två huvudområden som generats 
från analysen vilken vår slutsats baseras på. 
 
Den första punkten vi vill lyfta fram är: 

1.             Medarbetarnas engagemang: Samtliga respondenter argumenterade för 
medarbetarnas betydelse i bolagen vilket styrelsen möjliggjorde med 
gedigen och konstant kommunikation med medarbetarna genom ständig 
förmedling av vision och mål, samt kontinuerligt arbete med feedback. 

 
Den andra punkten är:  

2.                 Styrelsen strategiarbete: Gasellföretagens arbete med mål och vision, samt 
deras långsiktiga arbete och engagemang för dessa frågor är en viktigt 
bidragande faktor till deras ledande plats på marknaden bland småföretag. 
Likaså att gasellföretagen skapat tydligt definierade roller i sina bolag är 
grundläggande för att kunna skapa ett bra strategisk arbete samt hur dessa 
bolag nyttjat både intern och extern kompetens för att nå den tillväxt de visat 
de senaste åren. 
 

Dessa två är de framgångsfaktorer vi tydligt kunde identifiera och gemensamt påträffa 
hos samtliga Gasellföretag. Det är med förvåning vi anser att den första punkten 
(medarbetarnas engagemang) är mer signifikant för en förklaring av dessa bolags 
positiva tillväxt. Detta baseras på att samtliga respondenter uttryckt oberoende av 
strategier, mål, vision och deras styrelsearbete i sin helhet hur den främsta 
framgångsfaktorn var engagerad medarbetare. 
 
Även om denna faktor var den mest betydande så är vår slutsats att det i slutändan är en 
kombination av ovan nämnda faktorer som möjliggör och frambringar ett väl 
fungerande företag med den positiva tillväxtökning som gasellföretagen visat. Därför är 
vår slutsats att ett välfungerande styrelsearbete i kombination med engagerade 
medarbetare är ett viktigt framgångskriterium. Vi anser att andra småföretag på 
marknaden skulle gynnas av ett mer aktivt och strategisk styrelsearbete. 
 
Vi kan däremot bedöma styrelsens arbete mer väsentligt i vissa branscher där andra 
småföretag på marknaden troligen skulle gynnas av både den kompetens en styrelse kan 
medföra, hur en styrelse kan etablera gemensamma riktlinjer samt huruvida en styrelse 
kan agera som ett bollplank vid utveckling av verksamheter.  
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7.1	  Vidare	  studier	  

Det skulle vara intressant att göra en studie från medarbetarnas perspektiv huruvida 
dessa anser företagsledningen motiverar sina anställda, samt vad skapar medarbetares 
motivation? Detta baseras på ett av de huvudområden som genererats av denna studie. 
Anser medarbetarna att företagen motiverar sina anställd och skapar engagemang 
genom olika ledarskapsegenskaper? En fördjupning från medarbetarnas synvinkel 
skulle kartlägga och tydliggöra hur ledningsgruppens egna engagemang och kompetens 
att motivera sina anställda påverkar ett företag. Denna inriktning på vidare studie skulle 
även klargöra huruvida slutsatsen i denna studie överensstämmer. Vi har även funderat 
kring relevansen av ägarens specifika egenskaper och hur dessa påverkar ett 
tillväxtföretag vilket skulle vara av intresse att utforska vidare i ny studie. 
 
Dessa förslag på vidare studier baseras från den bakgrund och de val vi gjort under vår 
studiegång på handelshögskolan i Umeå. Vi som författare har båda valt en 
Management- och entreprenörskapsinriktning för vidare studier. Eftersom en finansiell 
inriktning inte är vald anser vi att ovanstående förslag på vidare studier är av mer 
relevans och av större intresse även fast en studie från ett finansiellt perspektiv hade 
varit av intresse för att ytterligare fördjupa sig i området.   
 
 

 

 

 

 
  



	   65	  

8.	  STUDIENS	  TILLFÖRLITLIGHET	  
I detta avslutande kapitel presenteras fyra olika kriterier som värderar tillförlitligheten 
i studien samt etiska överväganden. 
 
	  
I en kvalitativ studie så värderas validitet och reliabilitet delvis annorlunda jämfört med 
en kvantitativ studie (Bell, Bryman, 2005, s. 304). Eftersom en kvalitativ studie inte 
skaffar tillförlitlighet med siffror ligger vikten att beskriva studiens tillförlitlighet 
genom att beskriva hur man samlat in och bearbetat data på ett hederligt och 
systematiskt sätt. För att förtydliga denna studies tillförlitlighet bryter vi ner det i tre 
huvudområden. 
 
Trovärdighet (Credibility), vilket också är kallat inre validitet, är en utvärdering om 
forskningsresultat utgör en trovärdig konceptuell tolkning av uppgifter ur deltagarnas 
ursprungliga data, med andra ord hur bra studiens fokus överensstämmer med val av 
kontext, datainsamling m.m. Här är det viktigt att data inte slumpmässigt eller 
systematiskt uteslutits eller att irrelevant data inte ingått i bedömning av resultatet (Bell 
& Bryman, 2011, s. 395-397) 
 
Innan arbetet startades hade vi begränsad kunskap om styrelsen arbete överlag. Genom 
att först grundligt skaffa förståelse hur styrelsearbete är förklarat av svensk lag gick vi 
sedan vidare och fördjupade oss i styrelsearbete i småföretag. Genom att skaffa oss en 
bra förförståelse genom att läsa ett antal artiklar/böcker/tidskrifter la vi grunden för en 
bra förförståelse och för att i störst möjliga grad undvika fördomar i ämnet. Ingen av oss 
har tidigare varit aktiv eller arbetat med styrelsearbete från tidigare erfarenheter vilket 
vi anser positivt med tanke på att vi troligtvis når en högre objektiv ställning under 
arbetets gång. Objektivitet (Conformability) omfattar även validiteten i en kvalitativ 
studie, som tidigare nämnt strävade vi i största mån att vara objektiva och undvika 
fördomar som möjligtvis kunnat påverka resultatet under arbetets gång. 
 
Pålitligheten (Dependability) är en bedömning av kvaliteten på den integrerade 
processen av datainsamling och data analys, alltså till vilken grad data förändras över 
tid (Bryman & Bell, 2011, s. 398). I och med att pålitligheten rör frågan huruvida 
resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen skulle genomföras på 
nytt gäller det att bedöma huruvida respondenterna skulle kunna ge avvikande svar på 
frågorna vid andra tillfällen (Bell & Bryman, 2011, s. 395). Respondenter kan vara 
påverkade av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar under intervjutillfället, på 
grund av detta är det av stor vikt att bedöma tillförlitligheten i svaren men också kunna 
uppskatta huruvida en annan forskare skulle få ut ett överensstämmande resultat från 
respondenterna vid ett senare tillfälle (Bell & Bryman, 2011, s.395-396).   
 
Det är svårt att veta om respondenterna skulle ge samma svar i ett senare tillfälle då 
människan ständigt präglas av nya värderingar och intryck (Bell & Bryman, 2005, 
s.312) men i och med att intervjuerna är konfidentiella och respondenterna är anonyma i 
vår undersökning anser vi att det ökar pålitligheten i undersökningen då de deltagande 
troligen svarar vad det tycker utan att behöva vara oroliga att de svar som lämnas ska 
kunna sammankopplas till dem. Vi konstruerade även frågorna så att de troligen inte 
upplevdes som för personliga eller känsliga för de olika företagen vilket torde ge 
tillförlitliga svar och stärka pålitligheten. 
 
Utöver dessa tre tillförlitlighetskriterier är det även viktigt att ta hänsyn till studiens 
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äkthet vilket innebär att ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns med 
i den grupp som studeras samt huruvida de som medverkat i studien kommit fram till en 
bättre förståelse av sin sociala situation och av den sociala miljö de lever i (Bell & 
Bryman, 2005, s. 309). Detta anser vi kan styrka genom den nyfikenhet som upplevdes 
från deltagarna och hur de antal motfrågor som ställdes dels angående en del nya 
koncept som tidigare varit okända för respondenterna men även hur mer öppna 
funderingar påbörjades huruvida andra företag arbetade inom styrelser. 
 
För att styrka och konfirmera validiteten i denna studie skickade vi tillbaka en 
sammanfattning av det transkriberade materialet till respondenterna (s.k. 
respondentvalidering) så att dessa fick möjlighet att bekräfta den beskrivning vi gjort av 
deras respons (Bell & Bryman, 2005, s. 309). Med andra ord försöker vi säkerhetsställa 
att vi inte medvetet låtit personliga värderingar eller vår teoretiska inriktning påverkat 
utförandet och slutsatser i studien. 
 
Som tidigare nämnt är det svårt att göra en generalisering i en kvalitativ undersökning 
genom att ha för få respondenter, men är det för många deltagande finns risken att 
forskaren inte är lika djupgående och inte tolkar allt material (Bell & Bryman, 2005, s. 
304-305). För att svara på vårt syfte har vi i denna undersökning 6 företag varav alla 
intervjuade är i en ledande position i de olika företagen. Vi anser att detta är för få för 
att mäta med andra grupper eller göra någon generalisering (vilket heller inte var syftet 
med studien) men samtidigt tillräckligt många för att besvara vårt syfte med studien. 
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Bilaga	  1:	  Intervjuunderlag	  
 
1. Hur ser er styrelse ut idag? 
 
2. Har ni suppleanter?  
 
3. Sitter huvudägaren/Ni med i ledningen? (Huvudägare är en person/familj som äger 
mer än 50 procent av aktierna i företaget) 
 
	  
Styrelsens	  arbetssätt:	  	  
4. Hur ofta sammanträdde styrelsen i snitt per/år mellan 2010-2013? (protokollförda 
möten) 
 
5. Hur ser era styrelsemöten ut?  

Ø Hur länge håller mötena på? 
Ø Vilka frågor tas upp? Hålla Ni er till dagordningen? 
Ø Hur mycket tid läggs ner på olika frågor, t.ex. (Allmänt, framgångsfrågor, 

utvärdering av tidigare arbete + tidigare resultat (feedback) etc.) 
Ø Hur mycket tid läggs ner på att reflektera över hur det gått det gångna året? -Vad 

kan förbättras, ändras etc. - Har företaget uppnått uppsatta mål? Vad händer om 
de uppsatta målen inte nås?  

Ø Finns det resonemang om CSR? 
 
 
6. Har ni ett ägardirektiv ni arbetar efter? 

Ø När implementerades det? 
Ø Tror du det har bidragit till företagets framgång? (Förtydligande av vilka 

förväntningar och krav som ställs på bolaget, bidragit till att renodla roller m.m) 
Ø Om inte, finns resonemang om ägardirektiv? 

 
 
7. Har ni under senaste tiden (3 år) utvecklat er styrelse? Förändringar, t.ex. tagit in 
externa styrelseledamöter? (Med extern styrelseledamot avser vi en ledamot som inte 
har anställning i företaget, inte är ägare och inte är släkt med ägare.)  
  Om Ja: 

Ø Varför?   
Ø När skedde förändringen(arna)?     
Ø Har förändringen(arna) uppnått målet/gjort skillnad? (Resultat?)  

 
 
8. Upplever Ni att det finns ett behov för fortsatt förändring?  
 
 
	  
Kompetensområden:	  
9. Hur ser kompetensområdena ut i styrelsen? - Något ni saknar? (Eg. externa kontakter, 
ekonomisk kunskap, marknadskompetens, hjälpa ledningen med allmänna 
ledningsfrågor, internationell handel etc.) 
 
10. Utbildningsnivå hos ledamöter? 
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11. Vad anser Ni är det viktigaste styrelsen bidrar med? Hur aktiv/engagerad anser Ni 
andra styrelsemedlemmar är? 

12. Ersättning för att sitta i styrelsen? årligen/per styrelsemöte 

	  

Vision	  och	  målsättningar: 
13. Vad har ert företag för affärsidé, mål & vision? Hur viktigt anser Ni det är att sätta 
upp mål och vision för företaget? 

14. Hur förmedlar ägaren sin vision och målsättningar till styrelsen? Hur förmedlar 
styrelsen dessa vidare till medarbetarna? 

15. Hur ser Ni på företagets historiska tillväxt? (Planerad strategi, växte fram successivt, 
alt. slumpmässigt) 

16. Strategier? Vem är initiativ tagare till dessa? 

	  
Kommunikation: 
17. Hur arbetar styrelsen med intern kommunikationen? Är det något som arbetas aktivt 
med (hur viktigt anses den vara)? 

18. Hur arbetar ni med informationsspridning till era medarbetare? (E-post, webbsidor, 
personaltidningar, möten och nyhetsbrev) 

19. Hur mycket information skickar ledningen ut till medarbetarna? (Allt, det som har 
med organisationen kärnverksamhet att göra, begränsa till några huvudidéer, eller så lite 
som möjlig/undanhålla information) 

20. Hur involverad är personalen i styrelsens arbete? (eg. kommer med förslag, 
feedback m.m.) 
 
	  
Gasell: 
21. Har Ni varit nominerade som Gasellföretag tidigare?  

22. Hur har Gasellnomineringen påverkat företaget? - Mer/mindre motiverad? 

23. Vad känner Ni är den viktigaste faktorn som gjort att ert företag visat på en sådan 
positiv tillväxtökning de senaste åren? Tror du styrelsen kan vara en anledning till 
detta/hur anser du styrelsen har bidragit till detta? 
	  
	  
	  
	  
	  
Tack	  för	  medverkan!	  
 


