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Denna magisteravhandling kommer att identifiera faktorer som påverkar ledarskapet 

vid organisk tillväxt för ett företag. Hur olika typer av ledarskapsegenskaper kan gynna 

tillväxt hos ett företag kommer att tas upp i avhandlingen. Reebok-CCM Hockey AB 

kommer att fungera som caseföretag i avhandlingen. Denna avhandling utgår ifrån 

befintliga teorier, det vill säga den deduktiva forskningsansatsen har använts. Den 

teoretiska referensramen bygger på teori berörande tillväxt och ledarskap.  

Fyra ledare hos Reebok-CCM Hockey AB intervjuades i den kvalitativa 

undersökningen.  Intervjufrågorna till undersökningen utformades baserat på de 

befintliga teorierna och resultatet gav följande faktorer. Det framkom att 

kommunikation, flexibilitet, motivation, erfarenhet och risktagande påverkar 

ledarskap vid organisk tillväxt. Transformerande ledarskap, underordnad-centrerat 

ledarskap, strategisk ledarskap och informellt ledarskap är viktigt för ledarskap vid 

organisk tillväxt.  
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1 INTRODUKTION 

I Europeiska Kommissionens tillväxtöversikt för 2015 dras slutsatsen att EU har 

”genomgått den värsta ekonomiska krisen på flera generationer”. I rapporten 

konstateras även att återhämtningen varit långsam. Det globala ekonomiska läget 

påverkar även tillväxten inom EU. (Europeiska Kommissionen 2014:3) I svåra tider har 

ledarskap haft en tendens att vara mera krävande. Organisationer världen över 

efterfrågar idag ett nytt tankesätt gällande vad som utgör äkta ledarskap. Privata, 

offentliga och frivilligorganisationer brottas alla med utmaningar. (Avolio & Gardner 

2005:316) Det finns många utmaningar som ett företags ledning stöter på idag. Därför 

är ledarskapets betydelse vid tillväxt ett aktuellt och intressant område att undersöka.  

Enligt Penrose (1966:64) påverkar risk och osäkerhet ett företags möjligheter till att nå 

tillväxt. Osäkerhet, snabba förändringar och problem förutsätter att företag har en 

flexibel organisation med ledare som är bestämda. Ledarna bör inspirera anställda till 

att engagerat jobba för ett gemensamt mål. För att lyckas med det behöver ledarna ha 

karisma och fokusera på individernas utveckling. (Bass 1991:31) Karismatiskt ledande 

kännetecknas av att individer har förtroende för samt litar på ledaren (Shamir, House 

& Arthur 1993:577). Bengt Karlöf (1994:66) konstaterar följande: ”för att fungera 

framgångsrikt som ledare krävs egenskaper som delvis står i ett motsatsförhållande till 

varandra”. Ett motsatsförhållande finns till exempel vid människointresse kontra 

verksamhetsintresse. 

Det kontinuerliga lärandet är kritiskt för att ledare ska klara av att anpassa verksamhet 

inför förändringar i omgivningen (Clarke & Clegg 2000:45). Ökade resurser 

kännetecknar tillväxt (Normann 1975:150–151). I ett skede där tillväxten avtar måste 

ledare hitta nya vägar som möjliggör tillväxt, istället för att ta en enkel utväg och sänka 

kostnader. För att det skall vara möjligt krävs ledare som är modiga och som kan leda 

förnyelse. (George 2003: 115) För ett lands ekonomiska utveckling är de små och 

medelstora företagens tillväxt betydelsefull (Coviello & Munro 1995:49).  

Ledarskap hör till ledningens uppgift. Framgången eller misslyckandet bland chefer 

kan avgöras utgående från deras ledarskapsförmåga. När organisatoriska mål skall 

uppnås krävs att ledarna kan vara banbrytare och visa vägen förbi olika hinder. Jämfört 

med tidigare är ledarskap idag viktigare för chefer, eftersom vi idag lever i en värld av 

konstant teknologisk, ekonomisk och social förändring. (Hannagan 2002:37) 

Framgångsrika ledare har en tendens att sticka ut, men det finns inget bevis på att en 
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självsäker och driven ledare kommer att bli en framgångsrik ledare (Hunsaker 

2005:422).  

1.1 Problemområde 

Med tanke på det ekonomiskt ostabila läget som råder i världen just nu är det aktuellt 

att fundera på vilken typ av ledarskap som kan gynna ett företags tillväxt. På företags 

agenda finns förändring och tillväxt (Karp 2006:3). Det finns studier som visat att 

ledarskap och organisationskultur påverkar ett företags prestanda (Xenikou & Simosi 

2006:576). Utveckling och förändring av organisationer är en central angelägenhet för 

många företagsledare idag, men dessa företagsledare är osäkra på hur utveckling och 

förändring borde göras (Karp 2006:19). Området som kommer att undersökas kan vara 

intressant för ledare med motivet att öka tillväxten för företag. Problemet är relevant 

eftersom tillväxten de senaste åren har varit låg och därmed finns det ett generellt 

intresse för ökad tillväxt just nu. Företag som planerar konkreta åtaganden för att nå 

tillväxt har bättre möjlighet att nå tillväxt än företag som inte har samma engagemang. 

(Barringer, Jones & Neubaum 2005:682). 

Definitionen av vad som menas med tillväxt varierar. Penrose (1966:215) hävdar att ett 

företag som når tillväxt har sett expansionsmöjligheter och lyckats dra nytta av dessa. 

Företag med tillväxt har klarat av att använda befintliga resurser effektivare än tidigare, 

vilket har lett till tillväxt. Företag kan ha olika definitioner av vad som menas med 

tillväxt, på ett liknande sätt som det i teorin finns olika definitioner av tillväxt. Penrose 

(1966:215) definition kring att tillväxt sker när ett företags resurser används effektivare 

kommer att användas som avhandlingens definition av tillväxt.  

Enligt Geyskens, Steenkamp och Kumar (2006:519) finns tre olika metoder som företag 

använder vid förändring. Organisk tillväxt, förvärv samt strategiska allianser. När ett 

företag saknar nödvändiga resurser kan företaget ingå strategiska allianser för att 

erhålla resurser (Brouthers, Brouthers & Wilkinson 1995:18). Ett företag med hög 

lönsamhet men låg tillväxt kan välja att växa genom förvärv (Mouzas 2006:1130).  När 

utveckling och förändring sker inifrån ett företag sker organisk tillväxt (Ansoff 

1965:167). Organisk tillväxt kommer att vara i fokus i denna avhandling. Detta eftersom 

Reebok-CCM Hockey AB som kommer att fungera som caseföretag har en strategi som 

bygger på organisk tillväxt. Enligt Karp (2006:19) kommer organisk tillväxt att vara 

viktigt för organisationer under kommande år. 
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Det är allmänt känt att ledarskapet påverkar såväl överlevnaden och tillväxten för ett 

företag. (Conger & Kanungo 1998:3) Om ett företag saknar ambitiösa ledare är det 

osannolikt att företaget kommer nå tillväxt (Penrose 1966:35). En utmaning för 

moderna ledare är att samtidigt som de jobbar med befintliga system, processer och 

strukturer initiera förändring. Förändring är också nödvändigt för överlevnaden. 

Ledare uppmanas att se över alla tänkbara möjligheter samtidigt som de inte skall 

fundera för mycket på det oförutsägbara. (Hannagan 2002:6,12) Enligt Penrose 

(1966:66) kan bristfällig planeringsförmåga hos ledningen begränsa företagets tillväxt.  

Ansvar och auktoritet präglar ledarskap. Ledare med rätten att bestämma riktningen 

kommer även att ansvara för framgången eller misslyckandet. (Hannagan 2002:37) 

Objektiv analys av vad som påverkat ledares framgång har visat att en rad komplexa 

faktorer har haft inflytande på graden av framgång. (Hannagan 2002:55) Utmanande 

för ledare är att de ofta med befintliga eller till och med färre resurser förväntas ge 

bättre resultat. I det skedet blir det avgörande för ledaren att klara av att styra de 

värdefulla resurserna som organisationen har för att lyckas. (Dutton, Spreitzer  & Achor 

2014:43) Enligt Penrose (1966:65) kommer olika hinder att vara befintliga för företag i 

en tillväxtprocess, oavsett i vilken tillväxtfas företaget befinner sig i. 

Ökade resurser kännetecknar tillväxt (Normann 1975:150–151). Det vill säga, ett 

företag växer. Det finns många olika mått för ett företags storlek. Till exempel intäkter, 

antalet anställda eller investerat kapital kan beskriva ett företags storlek. Ökade 

investeringar, försäljning och produktion kan även vara mått för tillväxt. (Dringoli 

2011:3) Cliff (1998:538) konstaterar att tillväxt inte eftersträvas av alla företag. Företag 

kan ha en viss tröskel för hur stort de vill att företaget skall bli. Det kan leda till att 

företag begränsar sin tillväxt. Denna avhandling kommer att utgå ifrån att företag 

strävar efter tillväxt. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att identifiera faktorer som påverkar ledarskapet vid 

organisk tillväxt för ett företag. Detta område är ett intresseväckande område för ledare 

eftersom det kan ge insikt om vilka ledarskapsegenskaper som kan främja tillväxt för 

ett företag. Förståelsen för hur ledarskap kan gynna tillväxt kan vara till nytta för olika 

typer av företag. Genom att skapa medvetenhet om ledarskapets inverkan på tillväxten 

kan företag se möjligheter till att förbättra sitt ledarskap och genom det nå tillväxt. För 

att uppnå avhandlingens syfte kommer en fallstudie att göras. För att skapa förståelse 
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inom ämnet kommer intervjuer med fyra ledare på Reebok-CCM Hockey AB, ett 

medelstort företag i Solna, Sverige, att göras. Tre av ledarna ingår i företagets 

ledningsgrupp för Europa. Området kommer att undersökas genom att fastställa ifall 

befintlig teori överensstämmer med vad ledare själva tror om hur de genom sitt 

ledarskap kan påverka företagets tillväxt. 

1.3 Arbetets uppläggning 

En allmän presentation av ämnet görs i avhandlingens första kapitel. Begreppen tillväxt 

och ledarskap beskrivs. Avhandlingens syfte och uppläggning förklaras i det första 

kapitlet. Den teoretiska referensramen beskrivs i andra och tredje kapitel. I det andra 

kapitlet beskrivs tillväxt. Bland annat tillväxtstrategier, resurser vid tillväxt och tillväxt 

som förändring beskrivs. Därefter presenteras ledarskap i det tredje kapitlet. 

Skillnaden mellan chef och ledare klargörs. Olika nivåer av ledarskap och olika 

ledarskapsstilar diskuteras. Sedan förs en diskussion kring ledarskap vid tillväxt. 

I avhandlingens fjärde kapitel presenteras undersökningens uppläggning och 

genomförande. Det femte kapitlet innehåller en presentation av den empiriska 

undersökningen, med andra ord resultatet från intervjuerna. Analys av resultatet görs i 

avhandlingens sjätte kapitel. En jämförelse mellan resultatet och den teoretiska 

referensramen gör i det sjätte kapitlet. Avslutningsvis görs en sammanfattning av 

resultatet i det sjunde kapitlet. Alternativ till fortsatt forskning presenteras i det sjunde 

kapitlet. 

1.4 Reebok-CCM Hockey AB 

Reebok-CCM är ett dotterbolag i Adidas Group. Adidas Group består framför allt av 

varumärkena Adidas och Reebok men också TaylorMade golf är ett dotterbolag. Adidas 

Groups omsättning var 14.534 miljoner euro år 2014 och Reebok-CCM Hockey Europas 

omsättning var 70 miljoner euro år 2014. (Ledare B) 

Reebok-CCM säljer hockeyutrustning, bland annat skridskor, klubbor, hjälmar, skydd 

och kläder under varumärkena Reebok och CCM. Hockeylag och privatkunder är 

målgrupperna för produkterna. Reebok-CCMs huvudkontor finns stationerat i 

Montréal, Kanada och i Europa finns kontor i Solna och Esbo. Reebok-CCMs 

Europalager finns i Malung, Sverige. (Ledare B) 
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Företaget Reebok-CCM Hockey AB kommer att fungera som caseföretag i 

magisteravhandlingens empiriska del. I Solna jobbar totalt 32 personer med 

Operations, Finance, Marketing, Product och Sales. Reebok-CCM har bolag i Sverige, 

Finland och Norge. Företaget jobbar med distributörer i övriga Europa. Reebok-CCM 

Hockey AB har ingen egen tillverkning. Produkterna köps in från Asien, Kanada och 

USA. (Ledare B) 

CCM:s historia sträcker sig tillbaka i tiden till år 1899. Under åren har olika brands 

använts men CCM har funnits med hela tiden. Reebok köpte CCM år 2004 och senare 

år 2006 blev Reebok uppköpt av Adidas. Inom branschen för hockeyutrustning finns 

ett få antal stora aktörer. I och med att förvärv nyligen har skett finns det just nu inga 

planer för att Reebok-CCM skulle växa genom förvärv eller strategiska allianser. 

Företaget siktar för tillfället på att växa organiskt och är därför ett relevant företag att 

undersöka. (Ledare B) 
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2 TILLVÄXT 

I följande kapitel kommer begreppet tillväxt att diskuteras. Snabb och långsam tillväxt 

kommer att jämföras. Därefter kommer tre olika tillväxtstrategier att presenteras: 

Ansoffs produkt- och marknadsmatris, horisontell expandering och vertikal 

integration. Sedan kommer en beskrivning av Porters femkraftsmodell att göras. 

Tillväxt som förändring kommer att beskrivas. Efter det kommer resurser vid tillväxt 

att presenteras. I det sista avsnittet kommer vad som kännetecknar organisk tillväxt att 

förklaras.  

Det finns olika typer av miljöer där organisationer är befintliga. En organisation finns i 

den sociala och kulturella strukturen som hör till samhället i sin helhet. Organisationer 

är även befintliga i relationer till konkurrenter, ägare, kunder och anställda. En 

organisation bör fylla en viss typ av funktion för att organisationen skall ha en 

möjlighet att överleva. Förmågan att upprätthålla en kontinuerlig nytta för de viktigaste 

mottagarna gör att en organisation kan vara verksam. För organisationens överlevnad 

är det även viktigt att människorna i organisationen integreras och hålls motiverade i 

arbetet. (Schein 1988:33–34) 

Skapandet av nya processer och produkter blir ofta aktuellt för företag som vill växa 

och förbättra sin konkurrenskraft. Det är människor som kommer med idéerna som 

leder till nya processer och produkter. Därför blir det avgörande att organisationen 

skapar en miljö och policyer som bidrar till att de primära uppgifterna sköts effektivt. 

Dessutom borde organisationen uppmuntra till innovation och kreativt tänkande. 

(Schein 1988:33–35) För att tillväxt skall vara möjligt krävs det att företaget har ledare 

som klarar av att sköta tillväxtprocessen. Det är osannolikt att ett företag kommer att 

växa ifall ledarna i företaget saknar höga ambitioner. Det finns exempel på många 

företag som haft kompetenta ledare som jobbat framgångsrikt men som ändå avstått 

från att fullt utnyttja alla möjligheter för att nå tillväxt. (Penrose 1966:66,34–35) 

Penrose (1966:85–86) hävdar att för att ett företag ska kunna växa bör företaget 

utnyttja de unika resurser som företaget har i sin tillväxtprocess. Penrose poängterar 

även att företag som vill skapa tillväxt bör se möjligheterna som finns på marknaden 

och även hur företaget kunde utnyttja dessa. Möjligheter till tillväxt avtar i det skede då 

ett företag inte längre ser tillväxtmöjligheter. Det kan även konstateras att 

tillväxtmöjligheterna avtar då ett företag ser tillväxtmöjligheter, men inte vill agera för 

att nå dem eller när företaget helt enkelt inte kan svara på de möjligheter som finns. 
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(Penrose 1966:32) Enligt Hill och Jones (1995:186) jobbar företag ständigt med att 

upprätthålla företagets position på marknaden. Målet med tillväxt för ett företag är att 

expandera på en marknad. Ett företag skulle inte investera i att växa om avkastningen 

för investeringen skulle vara negativ (Penrose 1966:30). 

På en växande marknad kan ett företag dra nytta av det rådande läget och växa i takt 

med marknaden. För att ha möjlighet att öka sina marknadsandelar kan företag se över 

sina befintliga marknadsandelar och avgöra vad de kan satsa på för att ytterligare öka 

sina marknadsandelar. (Hill & Jones 1995:186) Wiklund (1998:69) beskriver tillväxt 

som en process där storlek ändrar. 

Det kan finnas hinder som bromsar tillväxt. Brist på tillräckliga resurser kan till 

exempel bromsa ett företags tillväxt. (Penrose 1966:66) Normann (1975:153) har 

analyserat olika förutsättningar som främjar tillväxt. Han hävdar att en lyckad 

tillväxtprocess bygger på långsiktiga och kortsiktiga mål. Enligt Normann finns det fyra 

delprocesser i tillväxtprocessen: 

 Skapandet av drivkrafter 

 Resursutveckling 

 Kunskapsutveckling 

 Hantering av ”status quo krafter” 

2.1 Tidsperspektivet för tillväxt 

Penrose (1966:29) hävdar att företag ofta gör långsiktiga investeringar för att nå 

tillväxt. Strategiska dilemman kan uppstå kring vilken riktning och hastighet ett 

företags tillväxt skall ta. Skillnaden mellan långsiktig och kortsiktig tillväxt är svår att 

se och det påstås att tillväxt endast kan evalueras under en längre tidsperiod. (Mishina, 

Pollock & Porac 2004:1179, 1193) 

Snabb tillväxt är svår att uppnå och hanteras vanligtvis bättre av ledare med hög 

erfarenhetsgrad. Erfarenheten utgörs av bland annat sociala och tekniska färdigheter 

som personen lärt sig från liknande situationer, till exempel kan en person ha 

industrierfarenhet, livserfarenhet och ledarskapserfarenhet. (Harms 2009:429) 

Kostsamma misstag kan undvikas tack vare tidigare erfarenhet. Snabb tillväxt 

kännetecknar framgång, men det kan vara utmanande att upprätthålla en snabb 

tillväxt. (Barringer, Jones & Neubaum 2005:663, 671) Företag med snabb tillväxt 
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befinner sig ofta i en situation som pendlar mellan kaos och byråkrati. Ett idealläge 

utesluter inte det ena eller det andra, det är ett läge mellan kaos och byråkrati. (Ahrens 

1999:157) 

Företag med långsam tillväxt har tenderat att ha mindre kunskap kring sina kunder. 

Träning och utveckling för anställda har betonats mindre i företag med långsam tillväxt 

jämfört med företag med snabb tillväxt. Engagemanget och anpassning för att växa är 

högre i företag med snabb tillväxt jämför med företag med långsam tillväxt. (Barringer, 

Jones & Neubaum 2005:664)  

2.2 Tillväxtstrategier 

I följande avsnitt kommer tre olika tillväxtstrategier att presenteras: Ansoffs produkt- 

och marknadsmatris, horisontell samt vertikal integration. Dessa strategier presenterar 

olika områden där tillväxt kan uppstå. 

2.2.1 Ansoff produkt- och marknadsmatris 

De olika mönster som företag kan använda sig av vid tillväxt baserar sig delvis på 

företagets disponibla resurser och möjligheter som miljön erbjuder (Dringoli 2011:4). 

Ansoff (1965) definierar strategisk förändring som en omjustering av 

produktmarknaden för ett företag. Produkt- och marknadsmatrisen blev introducerad 

av Ansoff, modellen presenteras i figur 1 med en fri översättning från engelska till 

svenska. Med hjälp av produkt- och marknadsmatrisen kan företag se företagets 

nuvarande marknadsställning och förhållandet till den riktning företaget vill ta. Vid 

marknadspenetration sker tillväxt genom ökade marknadsandelar på den befintliga 

produktmarknaden. Vid marknadsutveckling söker företaget nya marknader för de 

befintliga produkterna. Produktutveckling sker när nya produkter skapas för att säljas 

på befintliga marknader. Diversifiering blir aktuellt när både produkter och marknader 

är nya för ett företag. (Ansoff 1965:98, 112) Diversifiering kan vara riskfyllt men väldigt 

lönsamt ifall det lyckas. Diversifiering kan ske i form av förvärv, strategisk allians eller 

genom att skapa ett nytt företag. (Proctor 2000:253–254) I denna avhandling kommer 

diversifiering att betraktas som en variant av organisk tillväxt. 
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Figur 1 Produkt- och marknadsmatris 

 

Källa: Ansoff 1965, s.99. 

2.2.2 Horisontell expandering 

Horisontell expandering sker när företag ökar försäljningen och produktionen för 

befintliga, lokala eller internationella, marknader. Vid horisontell expandering jobbar 

företag med befintliga produkter, eventuellt nya modeller av produkterna, på nya 

marknader. (Dringoli 2011:5–6) Horisontell expandering kan ske via företagsförvärv, 

ett företag kan till exempel köpa upp sina konkurrenter. (Haunschild 1993:569) 

Horisontell expandering som sker vid organisk tillväxt klassificeras som endera 

marknadsutveckling, marknadspenetration eller produktutveckling (Ansoff 1965:113). 

2.2.3 Vertikal integration 

Vertikal integration hänvisar till då ett företag börjar sköta verksamhet uppströms eller 

nedströms i distributionskedjan jämfört med den nuvarande verksamheten. Figur 2 

beskriver vertikal integration, en fri översättning från engelska till svenska har gjorts. 

(Dringoli 2011:5) Praktiskt sett kan det gå till så att tidigare leverantörer eller 

distributörer blir uppköpta av företaget. Vertikal integration kan även ske genom att 

företaget själv startar upp verksamhet i egen regi som motsvarar den de tidigare köpt 

från andra företag. (Penrose 1966:145–146) 

Vid vertikal integration ger ett företag sig in på ett nytt område. Det finns risk för att 

verksamheten inte sköts lika billigt eller bra ifall företaget saknar kunskap. (Furrer 
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2011:126) En fördel med vertikal integration är att företaget får bättre kontroll över 

verksamheten och makt över marknaden. Ett företag kan även få högre vinstmarginaler 

vid vertikal integration. (Harrigan 1984) 

Figur 2 Vertikal integration  

 

Källa: Dringoli 2011, s.107. 

2.3 Porters femkraftsmodell 

Porters femkraftsmodell kan användas som ett redskap för att se på hur nya aktörer, 

leverantörer, kunder och substitut påverkar konkurrensen inom en industri. Utgående 

från femkraftsmodellen kan en marknads attraktivitet avgöras. Porters 

femkraftsmodell finns illustrerad i figur 3. De företag som för tillfället är aktiva inom 

branschen finns i modellens mitt.  (Porter 2008:79–80) 

När nya aktörer börjar verka på en marknad vill de naturligtvis vinna 

marknadsandelar. Det betyder att konkurrensen hårdnar bland deltagarna på 

marknaden. Det blir mera fokus på pris, kostnader och investeringar. Inträdeshinder 

för att gå in på en marknad kommer att påverka ifall marknaden intresserar nya 

aktörer. En marknad kommer att intressera nya aktörer ifall inträdesbarriärerna är 

låga. På motsatt vis kommer även intresset för att gå in på marknaden att vara lågt ifall 

inträdesbarriärerna är höga. (Porter 2008:79–80) 

Leverantörer kan kontrollera en del av företags resurser, till exempel tjänster, 

råmaterial och arbetskraft. Leverantörer kan påverka branschen bland annat genom att 

börja sälja till högre priser. På detta vis fångar de mera värde till sig själva. Detta kan 

bli problematiskt ifall det köpande företaget inte kan höja sina egna priser. 

Leverantörernas priser påverkar branschens lönsamhet. Med andra ord påverkar 

leverantörernas maktposition ifall en marknad är attraktiv eller inte för nya aktörer. 

(Porter 2008:82–83) 
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Hot från substitut existerar när det finns ersättande produkter som utför liknande eller 

samma funktioner som ett företags produkter. Ifall ett företag inte lyckas särskilja sina 

produkter från substitut kommer företagets lönsamhet och tillväxt att lida. Produkter 

kan särskilja sig med avseende på till exempel prestanda eller marknadsföring. En 

marknads attraktivitet kommer att vara låg ifall det finns hög grad av substitut till ett 

företags produkt på marknaden. (Porter 2008:84) 

Kunder har även en viss makt inom en bransch. Kunder kan kräva mera service och 

bättre kvalitet, vilket höjer kostnaderna för företagen. Samtidigt kan kunderna också 

tvinga ner priser. Marknader med priskänsliga kunder ses inte som intressant för nya 

aktörer. (Porter 2008:83) 

Figur 3 Porters femkraftsmodell 

Källa: Porter 2008, s. 80. 

2.4 Tillväxt som förändring 

Hantering av och anpassning till förändring är problem som kan uppstå vid tillväxt. Till 

exempel den teknologiska förändringen sker i en otrolig hastighet, vilket gör att en 

organisation snabbt kan anses föråldrad. Politiska och sociala förändringar medför 

även att nya tjänster efterfrågas. Eftersom vi inte kan förutspå vilka trender som 

kommer att finnas om ett decennium är det väsentligt att organisationer är snabba med 
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att möta oförutsägbara förändringar. Organisationer måste vara anpassningsbara och 

flexibla med att möta nya typer av problem. (Schein 1988:33–35) 

Tillväxt identifieras i denna avhandling som en variant av förändring. Vid förändring 

genomgår ett företag olika faser. Kotter (1995:61) har skapat en modell som presenterar 

åtta olika steg som en organisation genomgår vid förändring. Kotters modell 

presenteras med en fri översättning från engelska till svenska i figur 4. I det första 

steget upprättas en känsla av brådska. I det skedet undersöks bland annat företagets 

konkurrenssituation, ekonomiska utveckling och teknologiska trender. Detta undersöks 

av individer eller grupper. Många individer bör samarbeta för att nå förändring, därför 

är det första steget viktigt. Individerna bör även vara motiverade att hjälpa till, utan det 

är förändring inte möjligt. Ledarskap behövs vid skapandet av ett nytt system, vid 

förändring. (Kotter 1995:59–61) 

Det första steget i förändringsprocessen kan vara utmanande ifall det inte finns goda 

ledare som styr förändringen. Förändring kräver även tålamod.  Utgångsläget som ett 

företag börjar sin förändring från är olika. Ett företag som har ett dåligt ekonomiskt 

läge har kanske lättare med att övertyga sina anställda att förändring behövs. Samtidigt 

har de inte samma resurser att använda vid förändring som ett företag med bättre 

ekonomi har. Ett företag med goda resultat har svårare att övertyga sina anställda att 

förändring behövs. Det företaget har mera resurser att använda vid förändringsarbetet. 

(Kotter 1995:59–61) 

Formandet av en kraftfull sammansättning som guidar förändringen är det andra 

steget i förändringsprocessen. En av de främsta uppgifterna som denna 

sammansättning har är att uppmuntra till teamarbete. Sammansättningen med 

personer som leder förändringen kan bestå av en blandad grupp med olika titlar. Till 

exempel en representant från en viktig kund kan ingå i gruppen som leder 

förändringen. I förändringsprocessens tredje steg bör en klar vision skapas. Syftet med 

visionen är att klargöra riktningen som en organisation kommer ta för att åstadkomma 

förändring. (Kotter 1995:61–63) 

I det fjärde steget i förändringsprocessen ligger fokus på att lyckas kommunicera ut 

visionen. Visionen kan till exempel kommuniceras muntligt genom olika typer av tal 

eller skriftligt via nyhetsbrev. Anställda kommer att samarbeta för att nå förändring 

ifall de uppfattar att förändringen medför goda möjligheter. Trovärdig kommunikation 

är nödvändig för att åstadkomma förändring. (Kotter 1995:61–63)  
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Det femte steget i förändringsprocessen handlar om att uppmuntra andra till att följa 

visionen. I denna fas är det även viktigt att avlägsna hinder som försvårar förändringen. 

Risktagande skall uppmuntras för att komma bort från traditionellt tänk. I 

förändringsprocessens sjätte steg ligger fokus på att planera och skapa kortsiktiga mål. 

Det är betydelsefullt att de anställda får erkännande och belöning för 

förändringsarbetet när olika delmål nås. (Kotter 1995:61, 64-65) 

Mera förändringar kan göras i det sjunde steget i förändringsprocessen, tack vare 

trovärdigheten till förändring som har byggts upp i de tidigare faserna. I det sjunde 

steget ligger stark fokus på att implementera visionen via de anställda. I detta skede 

kan strukturer, policy och system komma att ändras. I det åttonde och sista steget skall 

de nya tillvägagångssätten etableras. Då är det väsentligt att se samband mellan 

förändringen och företagets framgång. Det är även viktigt att metoder som säkerställer 

ledarskapsutveckling finns. Om företaget hoppar över steg i förändringsprocessen finns 

det risk för att företaget skapar en illusion av att förändringen sker snabbt, vilket i sin 

tur inte ger ett tillfredsställande resultat.  (Kotter 1995:61, 64-65) 

Figur 4 Åtta steg för att förändra din organisation 

 

Källa: Kotters 1995, s.61.  
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2.5 Resurser vid tillväxt 

Porter (1991:102) konstaterar att företag har materiella och immateriella tillgångar. 

Resurserna finns internt eller externt. Ett företags resurser lägger grunden för vilken 

tillväxtstrategi ett företag använder. Resurserna som ett företag har lägger riktningen 

för företagets framtid. Ett företags tillväxt baserar sig med andra ord på företagets 

resurser. Kritiska resurser för tillväxtstrategier presenteras i figur 5 med en fri 

översättning från engelska till svenska. (Dringoli 2011:7)  

Olika resurser kan på olika sätt påverka ett företags tillväxt, beroende av resursernas 

unika egenskaper. Eftersom osäkerhet kan uppstå vid tillväxt, är det nödvändigt att 

företaget avväger vilka resurser som driver företaget framåt. (Mishina, Pollock & Porac 

2004:1183) Värdefulla resurser kan bana väg för ytterligare tillväxt för ett företag 

(Dierickx & Cool 1989:1509–1510). Ett företags personal är en värdefull resurs för ett 

företag. Dessa människor kan ha till exempel värdefulla administrativa, tekniska, 

legala, finansiella eller ledarkunskaper. (Penrose 1966:24)  

Figur 5 Kritiska resurser för tillväxtstrategier 

 

Källa: Dringoli 2011, s. 9. 
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2.6 Organisk tillväxt 

Vid organisk tillväxt utvecklas ett företag inifrån. Organisk tillväxt handlar om allt från 

att göra organisatoriska förändringar till att utveckla nya produkter. Till organisk 

tillväxt hör även skapande av ny kunskap och färdigheter. (Ansoff 1965:167) Interna 

incitament till att skapa tillväxt bygger även på oanvända resurser och 

specialkunskaper som finns inom företaget. (Penrose 1966:66) Nummela, Puumalainen 

och Saarenketo (2005:8) hävdar att kunskapsintensiva företags tillväxt är mest 

genomförbar vid organisk tillväxt. Enligt Mouzas (2006:1130) fokuserar många företag 

främst på lönsamhetsmaximering. Mouzas hävdar att en del företag går miste om 

möjligheter som organisk tillväxt kan medföra. Genom att fokusera mera på 

marknadsföring samt forskning och utveckling kunde företag växa organiskt.  

Det finns olika fördelar med organisk tillväxt. Det är positivt att tillväxten sker stegvis 

och är förenlig med företagskulturen. Organisk tillväxt uppmuntrar intraprenörskap 

och organiska investeringar. (Furrer 2011:142–143, 149) “Intrapreneurship is defined 

as entrepreneurship within an existing organization, referring to emergent behavioral 

intentions and behaviors of an organization that are related to departures from the 

customary.” (Antoncic & Hisrich 2003:9).  

En annan positiv aspekt vid organisk tillväxt är att företaget kan använda sig av 

företagets kärnkompetens inom sitt område, för utveckling inom nya områden, som 

finns inom ramen för företagets kärnkompetens. Kunskap kring organisk tillväxt kan 

även anses utgöra en resurs för ett företag. (Furrer 2011:142–143, 149) Dringoli 

(2011:35) lyfter fram den enkla beslutsprocessen som en fördel med organisk tillväxt. 

Dringoli ser också positivt på företags möjligheter till att integrera nya investeringar 

snabbt till företagets befintliga struktur.  

Vid organisk tillväxt har ett företag möjlighet att skjuta på vissa beslut längre fram i 

tiden och vara flexibla, vilket gör att företag kan undvika en viss typ av risk (Furrer 

2011:142, 149). Dringoli (2011:111) försvarar också att företag vid organisk tillväxt kan 

minska risker och kostnader. Enligt Dringoli är det företagens möjlighet till att göra 

organiska justeringar och vara anpassningsbara som kan vara till fördel. Kogut 

(1991:32) hävdar att flexibla företag till och med kan använda risk och osäkerhet i 

omgivningen till sin fördel. Företag som vill växa genom organisk tillväxt kan anpassa 

sina investeringar till särskilda och verkliga behov. Dessutom kan företag vid organisk 



 

 

16 

tillväxt mera effektivt välja lämplig teknik, marknadsföring och distribution. (Dringoli 

2011:79)  

Nackdelar med organisk tillväxt är att tillväxten kan ske långsamt. Nya resurser måste 

skapas och industrins kapacitet behöver tas i beaktande vilket även kan vara en 

nackdel. Misslyckanden vid organisk tillväxt är svåra att reparera. (Furrer 2011:142, 

149) Integrationen och koordineringen av ny verksamhet kan vara kostsam (Dringoli 

2011:113). Tillväxt kan bli svår att uppnå för ett företag som saknar ledare som är 

kompetenta nog att leda tillväxtprocessen, även om företaget har de organiska 

förutsättningarna som krävs för att tillväxt skall vara möjligt (Penrose 1966:66).  
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3 LEDARSKAP 

I följande kapitel kommer teori kring ledarskap och utvalda ledarskapsstilar att 

presenteras. Skillnaden mellan chef och ledare kommer att beskrivas. Därefter kommer 

informellt ledarskap att presenteras. Sedan kommer olika nivåer av ledarskap att 

åskådliggöras. Kännetecken för karismatiskt ledarskap kommer att skildras. 

Förändringsinriktat transformellt ledarskap kommer att presenteras. Därefter kommer 

lärande transaktionellt ledarskap med fokus på stabilitet i företaget att beskrivas. 

Skillnader och likheter mellan transformellt och transkationellt ledarskap kommer att 

redogöras. Sedan kommer en genomgång av strategiskt ledarskap att göras. I avsnittets 

sista del kommer ledarskap vid tillväxt att diskuteras.  

Ledare skulle inte existera om de inte hade en eller flera följare. Makt och status- 

förhållandet som bildas mellan följare och ledaren är även kännetecknande för 

ledarskap. I det skedet att följare godkänner ledarens strävan efter att påverka följarna 

existerar ledarskap. (Conger & Kanungo 1998:38,39) När en grupp jobbar tillsammans 

för ett gemensamt mål kommer deltagarna förr eller senare att identifiera sig som 

ledare eller följare i gruppen. Individerna kommer att identifiera sin plats i gruppen 

baserat på möjligheterna till att påverka andra. Ledarskapsrollen kommer att fyllas av 

den individ som erhållit mest påverkningsmöjligheter i gruppen. Baserat på det kan 

slutsatsen dras att en individs påverkningsmöjligheter kännetecknar ledarskap. 

(Conger & Kanungo 1998:48) Ledarskap går inte att delegera till någon, det uppstår 

från samspelet med medarbetarna och grundar sig på förtroendet de känner för 

ledaren. (Fredriksson 2014) 

Det finns studier av fysiska karakteristiska drag som visar att det inte på basen av 

fysiska drag går att känneteckna en ledare. Men det har påståtts att endera är man född 

ledare eller så är man det inte. (Hannagan 2002:39, 55) Ledarskap kännetecknas av 

planering, strategi och taktik som sträcker sig över ett längre tidsperspektiv. Ledande 

beteende är också kännetecknande för ledarskap.  Omvandlingen av en kultur och 

skapandet av en vision för organisationen hör även till ledarskap. Ledarskap är 

utmärkande för omvandlande beteende, som kan uppfattas i form av 

värdeförändringar, beteende och attityder utgående från expertis och exempel. (Conger 

& Kanungo 1998:9,38)  

Egenskaper som är kännetecknande för ledare är att de har ett driv som motiverar dem 

att genomföra utmanande uppgifter. Strategiskt och analytiskt tänkande präglar 
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ledarskap. Ledare är nyfikna och initierar beslutsfattande samt får till stånd förändring. 

En ledares beslut bör följa etiska principer. Ledare har ofta hög energi och motsätter sig 

inte att jobba långa arbetsdagar. Ledare vill ta ansvar och är motiverade till att göra det. 

Maktutövande som är till nytta för organisationen inkluderar ledarskap. Förhållandet 

mellan ord och handling demonstrerar pålitligheten i ledarskapet. En ledare skall inte 

vara defensiv vid misslyckanden. (Hunsaker 2005:422) Ledare bör behärska att 

situationsanpassa sitt ledarskap (Alvesson 2009:127). 

De som följer en ledare kommer tillfälligt att ge upp sina egna idéer för vilken riktning 

gruppen skall följa. Istället följer de ledarens föreslag i tron av att de kommer få en 

belöning för sitt beteende. I det fallet är det upp till ledaren att bevisa att utbytet är 

lönsamt för följaren. (Hannagan 2002:37) Social makt beskriver makten som ledare 

har, eftersom det hör ihop med den sociala interaktionen som finns mellan följare och 

ledare. Tvingande makt är när ledaren följs eftersom följarna är rädda för ledaren och 

de straff de kan få av ledaren. Auktoritärt ledarskaps mest extrema form är tvingande 

makt.  

Expert makt har en ledare i en position där han eller hon har expertis, kunskap eller 

färdigheter vilket ger fördelar i beslutsfattandet för ledaren. Den hierarki som finns i en 

organisation och uppfattningen bland anställda gällande mottagandet av orders av 

ledare har att göra med legitim makt. Referent makt är kopplat till karismatiskt 

ledarskap. Följare väljer att ansluta sig till vissa ledare eftersom de ser upp till dem och 

kan identifiera sig med dem. Belöningsmakt kännetecknas av att ledare ger belöning till 

sina följare. Belöningen kan ges till exempel i form av lön och befordran. Kontakten 

som ledare har till olika inflytelserika partners kan definieras som förbindelsemakt. En 

ledare har även informationsmakt. Informationsmakt har en ledare eftersom han eller 

hon har tillgång till värdefull information. (Hannagan 2002:59–60) 

Ledarskapets kärna utgörs av kommunikation. Fungerande kommunikation behövs vid 

möten, utvecklingssamtal, konflikthantering och personalärenden för att nämna några. 

En fungerande dialog bygger på välformulerade budskap och kompetens i att lyssna på 

andra. För att uppnå ett gemensamt mål krävs ett välfungerande samarbete. För att 

skapa ett välfungerande samarbete behövs utveckling och effektivitet i gruppen. Till 

exempel spelregler, feedback och mötesteknik främjar ett gott arbetsklimat. 

(Fredriksson 2014) 
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Kultur är nära förknippat med ledarskap. Olika människor uppfattar och värderar 

ledarskap på olika sätt. (Alvesson 2009:127) Organisationskulturer behöver tas i 

beaktande av en ledare. Organisationskulturer fungerar som stöd till organisationers 

strategi. De flesta organisationer har ett sätt för hur de vanligtvis agerar. En 

organisationskultur bygger på organisationens tro, värderingar och antaganden. 

(Hannagan 2002:44) ”Också i de organisationer där kulturfrågor inte får stor 

uppmärksamhet präglas det sätt på vilket människorna i ett företag tänker, känner, 

värderar och reagerar på idéer, åsikter och föreställningar som till sin natur är 

kulturella” (Alvesson 2009:7). Uppfattningarna som hör till organisationskulturen 

representerar överlevnadsstrategier som organisationen har använt sig av förut och 

som de tror att de kan använda även framöver (Denison 1990:2). 

Ledarskapseffektivitet kan fastställas på basen av hur väl ledaren uppmuntrar beteende 

och attityder som inspirerar till att nå det uppsatta målet för gruppen. 

Ledarskapseffektivitet kan även mätas på basen av hur nöjda följarna är med uppgiften. 

Till vilken grad följare accepterar ledarens påverkan har även att göra med 

ledarskapseffektivitet. (Conger & Kanungo 1998:39)  

3.1 Skillnaden mellan chef och ledare 

I praktiken är det svårt att särskilja chefskap och ledarskap. I de flesta organisationer 

idag ser vi en blandning av rollerna som chef och ledare. (Alvesson 2009:138) En chef 

har blivit anställd för ett formellt uppdrag. En chef har tillgång till de resurser som han 

eller hon behöver för att genomföra sin uppgift. (Fredriksson 2014) Chefer tillbringar 

sin tid med att representera företaget, läsa och skriva brev. Deltagande i möten, 

kommunikation upp och ner i företaget tillhör en chefs uppgifter. En chef ansvarar för 

informell och formell kommunikation. Kontroll, planering och problemlösning hör 

även till uppgifterna som en chef har. (Hannagan 2002:19) Chefer finns på många olika 

nivåer i organisationer. Det finns en del skillnader mellan att vara chef eller ledare. Det 

är ingen självklarhet att en chef är ledare och sett ur det andra perspektivet så behöver 

en person inte vara chef för att vara ledare. (Hunsaker 2005:421)  

En chef får sitt uppdrag uppifrån och har delegerad makt samt befogenheter. Det hör 

till en chefs uppgift att åstadkomma resultat genom andra. Chefskap är formellt och 

reglerat. En chef ansvarar för andras trivsel och utveckling. En ledare får sitt förtroende 

nerifrån. Ledarskap ger möjlighet till att påverka andra. Ledarskap innefattar en 

förmåga att få alla att jobba för ett gemensamt mål. Ledarskap handlar om relationen 
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till andra människor. Den sociala förmågan spelar in på ledarskapets framgång. 

(Fredriksson 2014) 

3.2 Informellt ledarskap 

Informella ledare tenderar att vara goda lyssnare och duktiga på att motivera 

människor i sin omgivning. Informella ledare har lägre maktbehov jämfört med 

formella ledare. (Pielstick 2000:111) Olika personer kan leda vid olika situationer. Det 

finns en viss grad av informellt ledarskap i alla grupper. Det informella ledarskapet är 

viktigt eftersom det fyller en viss funktion i arbetet. Det informella ledarskapet kan vara 

en tillgång när det strävar åt rätt håll, har relevant kompetens och agerar vid lämpliga 

tillfällen.  

I sådana fall där det informella ledarskapet tar en annan riktning än det gemensamma 

målet uppstår problem. Det tar mycket energi ifall en medarbetare strävar efter att få 

det informella ledarskapet i en grupp. Problem kan även uppstå ifall det informella 

ledarskapet utövas av ”ja-sägare”. Med ”ja-sägare” menas medarbetare som inte 

uttrycker sin egen åsikt. Då kan det gå så att gruppen går miste om kunskap som kunde 

bidragit till ett gynnsammare resultat. (Fredriksson 2014) Pescosolido (2001:90) 

hävdar att informella ledare i hög grad influerar en grupps effektivitet.  

3.3 Nivåer av ledarskap 

Vissa organisationskulturer har svag befintlighet av ledare eller inga ledare över huvud 

taget. Vissa grupper uppfattar inte ledarskap som något positivt. (Alvesson 2009:127) I 

de flesta organisationer finns idag någon form av hierarki, även om platta 

organisationer (med färre steg i hierarkin) har blivit mera vanliga. (Hannagan 2002:15)  

Hierarkin kan beskrivas med en pyramid. En fri översättning från engelska till svenska 

har gjorts när ledarskapsnivåerna i pyramiden presenteras i figur 6. Högst upp i 

pyramiden finns ett få antal seniorchefer. Dit hör bland annat styrelsen, direktörer, 

VD:n och högre funktionella chefer. Kontroll, organisation, riktgivande, planering och 

strategiskt ledarskap inom företaget ansvarar seniorcheferna för. Seniorcheferna 

ansvarar även för de externa faktorer som influenserna företaget. (Hannagan 2002:15) 

Toppchefer i ”ledarstyrda organisationskulturer” har goda påverkningsmöjligheter 

berörande förändring av olika värderingar och uppfattningar (Alvesson 2009:144). 
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Under seniorcheferna finns mellanchefer. De utgör många flera till antalet jämfört med 

seniorcheferna. Till exempel produktionschefer, avdelningschefer och 

försäljningschefer är mellanchefer. Det hör vanligtvis till en mellanchefs uppgift att 

ansvara för arbetets som sköts av juniorcheferna. Mellancheferna rapporterar till 

seniorcheferna. (Hannagan 2002:15) Det finns delade meningar kring framtiden för 

mellanchefer. En del forskare hävdar att omvärlden och organisationer har ändrat så 

mycket att mellanchefer inte längre behövs på samma sätt som tidigare. Det finns också 

forskare som påstår att mellanchefernas roll har ändrats och blivit mera strategiskt 

inriktade. (Thomas & Linstead 2002:9) Rouleau (2005:1437) lyfter fram att 

mellanchefer har viktiga strategiska roller i sin dagliga verksamhet. Mellancheferna 

kommunicerar strategisk förändring varje dag. 

Juniorcheferna är ännu flera till antal än mellancheferna. Det är juniorcheferna som 

fungerar som handledare för största delen av de anställda. Juniorcheferna har ansvar 

direkt för till exempel material och maskiner. Övervakning och att få verksamheten att 

löpa smidigt hör till juniorchefernas uppgifter.  Juniorcheferna och de anställda på den 

operativa nivån jobbar nära varandra. I den operativa nivån finns produktionsarbetare, 

försäljnings- och serviceanställda. (Hannagan 2002:15) 

Figur 6 Ledarskapsnivåer  

 

Källa: Hannagan 2002, s.15. 
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Chefer kan ha olika typ av ledarskapsbeteende. I figur 7 beskrivs olika grad av 

ledarskapsbeteende, fritt översatt från engelska till svenska. Nivåerna av auktoritet som 

chefen använder påverkar de underordnades frihet och möjlighet till att påverka beslut. 

Figuren illustrerar dessa olika nivåer. På figurens vänstra sida finns chefer som har hög 

nivå av kontroll och på höger sida finns chefer med låg nivå av kontroll. I fasen när en 

chef gör ett beslut och kungör det har de underordnade ingen möjlighet till att påverka 

beslutsfattandet. Då en chef försöker ”sälja” sitt beslut till de anställda försöker chefen 

identifiera på vilket sätt beslutet kan vara till nytta för dem. Detta för att beslutet skall 

accepteras av de anställda.  

Chefer som presenterar idéer och även inbjuder till frågor ger anställda möjlighet att 

verkligen förstå bakomliggande tankar. Tack vare det kan chefen och de anställda 

tillsammans även komma fram till implikationer som beslutet kan medföra. Chefer som 

presenterar ett preliminärt beslut med förbehåll för ändringar ger anställda möjlighet 

att påverka beslut. Men även om anställda får påverka beslut, är det chefen som 

identifierar problem och initierar till beslut. (Tannenbaum & Schmidt 1973:4–5) 

Chefer som presenterar ett problem, får förslag och först sedan tar beslut, ger de 

anställda möjlighet att vara de som kommer på lösningar. Här är chefens roll att vara 

den som identifiera problem. På detta vis får de anställda som har rätt expertis och 

kunskap vara med i beslutsfattande tillsammans med chefen. Men i slutändan är det 

chefen som väljer ut det alternativ som han eller hon tror mest på. 

 En chef kan även ge de anställda ännu mera frihet. Chefen definierar problemet och 

inom vilka gränser beslutet skall fattas och ger en grupp anställda i uppgift att komma 

med ett beslut. Den yttersta formen av frihet som chefer kan ge sina anställda vid 

beslutsfattande är att gruppen anställda själva får sköta hela processen. Allt från att 

identifiera problemet till att göra beslut om det. Gränserna inom vilka beslutet skall 

göras kommer endast från högre chefer. (Tannenbaum & Schmidt 1973:4–5) 

 

 

 

 

 



 

 

23 

Figur 7 Grad av ledarskapsbeteende  

 

Källa: Tannenbaum & Schmidt 1973, s.4. 

3.4 Karismatiskt ledarskap 

Karismatiska ledare inspirerar följare tack vare sin personliga energi och vision. 

Karismatiska ledare kan i hög grad påverka en organisation. (Hannagan 2002:55) Makt 

och inflytande är kännetecknande för en karismatisk ledare (Bass 1991:21). Till exempel 

Napoleon, Churchill och Ghandi lyckades alla med att få följare tack vare att de hade en 

klar vision. Karisma kommer inifrån en person, med en tro på att han eller hon kan 

verka som källa för kunskap. (Hannagan 2002:55) Karismatiska ledare är självsäkra 

och har goda verbala färdigheter (Bass 1991:26). 

Den personliga grund som karismatiska ledare har gör att deras följare tenderar att 

vara lojala. Tilliten mellan en karismatisk ledare och dennes följare existerar inte 

enbart baserat på expertis eller officiell rang. (Schein 1988:28) Kännetecknande för 

karismatiska ledare är att de lyckas motivera och inspirera följare till att åstadkomma 

mera än de vanligtvis skulle (Hunsaker 2005:426; Bass 1991:21). Ledare kan motivera 

och inspirera anställda genom att skapa en hoppfull känsla inför framtiden. Det kan 

stödja de anställdas motivation och ansträngning i sitt arbete.  (McKee 2014:66–67) 

Karismatiska ledare ifrågasätter status quo (Conger & Kanungo 1998:51). Karismatiska 

ledare eftersträvar nyskapande. (Alvesson 2009:127). 
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3.5 Transaktionellt och transformellt ledarskap 

Transformellt ledarskap existerar när en ledare får de anställda att fokusera på 

gruppens bästa, istället för sitt eget bästa. När en ledare skapar acceptans och 

medvetenhet för en grupps syfte och mission förekommer transformellt ledarskap. För 

att uppnå transformellt ledarskap kan ledare vara karismatiska i sitt beteende. Genom 

sitt karismatiska beteende kan ledare inspirera följare. Transformellt ledarskap kan 

möta olika anställdas känslomässiga behov. Utmärkande för transformella ledare är att 

anställda har förtroende för och litar på dem. (Bass 1991:21) 

Transformella ledare visar individuell hänsyn. De ser skillnad på individer och ger dem 

uppmärksamhet. För att hjälpa individer att utvecklas och växa som individer agerar 

transformella ledare som mentorer. En annan viktig aspekt av transformellt ledarskap 

är intellektuell stimulans. Intellektuellt stimulerande ledare kan demonstrera nya sätt 

som kan lösa gamla problem. Dessa ledare är även kapabla till att få sina anställda att 

se rationella lösningar i sina problem. Transformella ledare har förmågan att på ett 

beskrivande sätt uttrycka syften. Genom coaching och rådgivning kan transformella 

ledare hjälpa de anställda. (Bass 1991:21,22) Dirks och Ferrins (2002:623) forskning 

visar att det finns hög korrelation mellan förtroendet för en ledare och transformellt 

ledarskap. Vid utbildning och utveckling av ledarskap bör transformellt ledarskap läras 

ut (Bass 1991:27). Vid förändring behövs transformellt ledarskap (Hunsaker 

2005:422).  

Transaktionellt ledarskap utgår i från prestationer och belönar god ansträngning. Det 

kan vara ett fungerande system ifall belöningen är av en typ som värderas av de 

anställda. Transaktionella ledare är villiga att delegera. (Bass 1991:22–23, 26) Ledare 

som är transaktionella fokuserar på att organisationens verksamhet skall fungera 

effektivt och problemfritt. För att nå framgång lägger transaktionella ledare fokus på att 

hjälpa sina följare att vara självsäkra och gör klart för dem vad som förväntas av dem. 

Transaktionella ledare lägger uppmärksamhet på att ”följa regler” vilket i sin tur 

betyder att de skapar stabilitet inom ett företag. (Hunsaker 2005:421) 

Transformella ledare passar bäst i situationer som kräver förändring. Till exempel 

förändring av företagets rutiner eller strategi. Transaktionella ledare är lämpligare vid 

situationer som involverar lärande i den nuvarande situationen. (Vera & Crossan 

2004:227) Både en transformell och en transaktionell ledare är en viktig och effektiv 

ledare (Hunsaker 2005:422). Transformellt och transaktionellt ledarskap anses ofta 
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vara kompleterande till varandra (Leithwood & Poplin 1992). Det är svårt att särskilja 

effekterna av transformellt och transaktionellt ledarskap. Eftersom det finns ett nära 

samband mellan de två ledarskapsstilarna. (Judge och Piccolo 2004:765)  

Transformellt ledarskap har beskrivits som oetiskt av kritiker. Kritikerna hävdar att 

retoriken som transformella ledare använder sig av tilltalar känslor framom förnuft. På 

detta sätt påstås de transformella ledarna att manipulera sina följare till att ignorera 

sina egna intressen. (Bass & Steidlmeier 1999:211) Anställda har tenderat att uppfatta 

transformella ledare som mer tillfredsställande och effektiva jämfört med 

transaktionella ledare. Undersökningar har även visat att organisationer med 

transformella ledare har visat bättre finansiellt resultat. Transformellt ledarskap har 

visat sig ha en positiv effekt på prestationer på alla plan i en organisation. En 

organisation som genomsyras av transformellt ledarskap har anställda med framtidstro 

som tillsammans jobbar för ett gemensamt mål. (Bass 1991:21–23, 25)  

3.6 Strategiskt ledarskap 

Strategi handlar om mera än planering, strategi är vad som egentligen blir gjort 

(Mintzberg & McHugh 1985:162). Mintzberg (1978:934) har beskrivit strategi som ”a 

pattern in a stream of decisions”. Kloka ledare och kapacitet till förändring utgör 

kärnan av strategiskt ledarskap. Social intelligens är viktigt vid strategiskt ledarskap. 

(Boal & Hooijberg 2001:539–540)  

Vera och Crossan (2004:235) påstår att effektiva strategiska ledare agerar på sätt som 

karakteriserar både det transformella och transaktionellt ledarskapet. Beroende på 

situationen använder ledaren den ledarskapsstil som passar in bäst. I turbulenta och 

oförutsägbara tider kan effektivt strategiskt ledarskap vara till nytta för ett företag som 

vill nå resultat. För att kunna förutse hur den globala marknaden kommer att ändras 

bör strategiska ledare se till att erhålla så exakt information om läget som möjligt. 

(Ireland & Hitt 1999:43, 54) För att få till stånd förändring krävs närvarande ledare. 

Ledarna behöver själva visa att de anpassar sig till förändringen som de vill att andra 

skall anpassa sig. Det är även ledarna som bör ta itu med problem som uppstår längs 

med vägen. (Balogun 2006:47) 

Vid förändring i en företagskultur fokuserar chefer på att driva fram förändring som är 

relevant för företaget i sin kontext. Detta görs genom stegvis strategisk förändring som 

ligger i linje med den befintliga företagskulturen och omgivningen. En företagskultur 
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kan vara adaptiv eller icke adaptiv. Inom en adaptiv företagskultur är chefer redo att ta 

risker. För att förändring skall vara möjlig behöver behov hos många olika aktörer 

mötas. Bland annat kunderna, aktieägarna och de anställda. Det finns betoning på 

kompetenta ledares betydelse vid förändring som skapas av människor och processer.  

En icke-adaptiv företagskultur har chefer som främst bryr sig om sitt eget bästa. 

Cheferna inom en icke-adaptiv företagskultur värderar inte ledarskapsinitiativ högt. 

Vilket också betyder att dessa chefer inte gör snabba beslut som kan medföra att 

företaget kan gå miste om att dra nytta av det rådande affärsklimatet. (Kotter & Heskett 

1992:142–143) 

3.7 Ledarskap vid tillväxt 

Enligt Penrose (1966:85–86) måste ett företags unika resurser utnyttjas på rätt sätt för 

att tillväxt skall vara möjligt. Penrose hävdar att tillväxt sker genom att ett företag växer 

på en marknad. Hur ett företags resurser skall hanteras hör till ledningens uppgift. 

Därför är det avgörande att ledningen har den kompetens som krävs för att tillväxt skall 

vara möjligt för företaget. Ledarskapsförmåga hos ledare är viktig vid tillväxt. (Penrose 

1966:31, 66)  

Ledarskapet och organisationskulturen som finns inom ett företag kommer att påverka 

företagets prestanda (Xenikou & Simosi 2006:576). Att förändra en kultur och skapa en 

vision inom ett företag hör till ledarskapet (Conger & Kanungo 1998:9,38). Enligt 

Normann (1975:153) är det via organisationsstrukturen som företagsledningen kan 

göra förändringar för att skapa tillväxt. Organisationsstrukturen kännetecknar 

beteendet i organisationen. Organisationsstrukturen uttrycker vad individer och 

grupper tolkar som önskvärt beteende. Tillväxtprocessen hos ett företag är ingen 

automatisk och evolutionär process. Tillväxten hos ett företag baserar sig på 

ledningsbeslut, med sikte på att förändra företaget och nå utsatta mål. (Dringoli 

2011:3) Andersen och Kheams (1998:180) forskning visar att företag med bristande 

ledarskap har tenderat att ha låga ambitioner för tillväxt. 

Clarke och Clegg (2000:45) lyfter fram att det är viktigt med kontinuerligt lärande. 

Tack vare kontinuerligt lärande kan ledare bemästra förändringar i omgivningen som 

påverkar ett företag. Det är ledarna som skall vägleda företaget förbi eventuella hinder 

(Hannagan 2002:37). Hunsaker (2005:422) menar att transformellt ledarskap behövs 

vid förändring. Bass (1991:21,22) hävdar att transformella ledare har förmågan att få 

människor att hitta nya lösningar till problem. George (2003: 115) konstaterar att 
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modiga ledare med förmågan att leda förnyelse behövs för att tillväxt skall vara möjligt. 

Ett företag som har ambitiösa ledare når med större sannolikhet tillväxt jämfört med 

ett företag där ambitiösa ledare saknas (Penrose 1966:35). 

 

Enligt Barringer, Jones och Neubaum (2005:682) har företag som gör konkreta 

åtgärder för att nå tillväxt större chanser att nå tillväxt jämfört med företag som inte 

gör konkreta åtgärder. Ireland och Hitt (1999:43, 54) framhåller att strategiskt 

ledarskap behövs vid oförutsägbara tider för att ett företag skall nå resultat. Harms 

(2009:429) hävdar att en ledares erfarenhetsgrad kan påverka han eller hennes 

potential för att leda tillväxt. Bristfällig planering från ledningens sida kan begränsa ett 

företags möjligheter till tillväxt (Penrose 1966:66). Att integrera och motivera 

människor i en organisation är avgörande för en organisations överlevnad (Schein 

1988:33–34). McKee (2014:66–67) konstaterar att karismatiska ledare har förmågan 

att skapa en positiv inställning inför framtiden, vilket kan inspirera och motivera de 

anställda. Det informella ledarskapet kan vara till nytta när ett mål skall uppnås, ifall 

ledarskapet har rätt riktning (Fredriksson 2014).  

3.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Penrose (1966:215) anser att tillväxt blir verklighet i det skede som ett företag använder 

sina resurser effektivare än tidigare. Vid tillväxt expanderar ett företag på en marknad 

(Penrose 1966:30). För att nå tillväxt är det viktigt att företag analyserar vilken 

potential som finns på marknaden (Penrose 1966:85–86). Barringer, Jones och 

Neubaum (2005:682) hävdar att företag som arbetar konkret med att öka tillväxten har 

större chans att nå tillväxt jämfört med företag som inte jobbar lika engagerat. Gällande 

tillväxtens riktning och hastighet kan det uppstå strategiska dilemman (Mishina, 

Pollock & Porac 2004:1179, 1193). Enligt Penrose (1966:29) gör företag ofta långsiktiga 

investeringar när de vill växa. 

Tillväxt kan erhållas inom olika områden. Ansoff produkt- och marknadsmatris kan 

hjälpa företag att få en uppfattning om företagets aktuella marknadsställning (1965:98, 

112). Porters femkraftsmodell kan fungera som hjälpmedel för att analysera en 

marknads attraktivitet, genom att se på hur nya substitut, kunder, leverantörer och 

aktörer influerar en industris konkurrens. (Porter 2008:79–80) 

Vid tillväxt måste företag hantera och anpassa sig till förändringar, vilket kan medföra 

problem (Schein 1988:33–35). Kotter (1995:61) beskriver åtta steg för att förändra en 
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organisation. Enligt Dringoli (2011:7) påverkar ett företags resurser vilken riktning 

företagets tillväxt kan ta. Organisk tillväxt förekommer när förändring och utveckling 

kommer inifrån ett företag (Ansoff 1965:167). Mouzas (2006:1130) hävdar att 

satsningar på forskning och utveckling samt marknadsföring kan hjälpa företag att växa 

organiskt. Vid organisk tillväxt finns fördelar med enkla beslutsprocesser (Dringoli 

2011:35). 

Ledarskap kännetecknas av makt och status-förhållandet mellan ledaren och följare 

(Conger & Kanungo 1998:38,39). Enligt Fredriksson (2014) utgör kommunikation 

ledarskapets kärna. Alvesson (2009:138) menar att vi ser en kombination av rollerna 

ledare och chef i organisationer idag. Fredriksson (2014) hävdar att informella ledare 

är viktiga och fyller en funktion i arbetet. Hannagan (2002:15) har beskrivit olika 

ledarskapsnivåer med en pyramid. I pyramidens topp finns seniorchefer följt av 

mellanchefer, juniorchefer och den operativa nivån. 

Tannenbaum och Schmidt (1973:4) presenterar en modell som beskriver olika grad av 

ledarskapsbeteende. Utgående från modellen kan nivån av frihet och 

påverkningsmöjlighet bland underordnade fastställas. Hunsaker (2005:426) hävdar att 

karismatiska ledare lyckas inspirera och motivera följare så att de att prestera bättre än 

vanligtvis. Transformella ledare använder sig av rådgivning och coaching när de hjälper 

anställda (Bass 1991:21,22). Enligt Hunsaker (2005:422) behövs transformella ledare 

vid förändring. Transaktionella ledare däremot skapar stabilitet (Hunsaker 2005:421). 

Vera och Crossan (2004:227) menar att transaktionella ledare jobbar bäst vid 

situationer där lärande i en aktuell situation behövs. 

Ireland och Hitt (1999:43, 54) lyfter fram att strategiskt ledarskap behövs i turbulenta 

tider, för att företag skall kunna nå resultat. När organisationer konfronteras med 

problem, osäkerhet och snabba förändringar är det viktigt att organisationen är flexibel 

(Bass 1991:31). Ledare som vågar vara banbrytare behövs, för att det skall vara möjligt 

att nå olika mål (Hannagan 2002:37). Ett företags prestanda påverkas av ledarskapet 

inom en organisation (Xenikou och Simosi 2006:576). Harms (2009:429) framhåller 

att potential för att leda vid tillväxt kan påverkas av erfarenhetsgraden hos en ledare. 
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4 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel presenteras undersökningens upplägg. En beskrivning av 

undersökningens genomförande görs. Valet av ansats och metod motiveras. Sedan 

beskrivs vad en fallstudie är. Därefter beskrivs datainsamlingsmetoden och 

informanterna presenteras. Undersökningens genomförande diskuteras avslutningsvis. 

4.1 Ansats 

En forskare utför ofta sin forskning med syftet att lösa ett befintligt problem. Med 

problem menas något som forskaren är intresserad av att förstå bättre. Det kan handla 

om att forskaren vill få fördjupad eller ny kunskap inom området. Ett centralt dilemma 

inom vetenskapligt arbete är på vilket sätt man relaterar teori och verklighet. Forskaren 

kan välja mellan tre olika sätt för hur teori och verklighet diskuteras. (Patel & Davidson 

2003:9, 23) De tre begreppen som man skiljer mellan är: induktiv, deduktiv och 

abduktiv ansats (Patel & Davidson 2003:23; Wallén 1996:47–48). Valet av ansats 

kommer att basera sig på kunskapssynen som forskaren har och forskningsproblemet. 

(Johansson Lindfors 1993:54) 

Vid användning av en deduktiv ansats utgår forskaren ifrån befintliga teorier. 

Slutsatser kring företeelser dras på basen av befintliga teorier. Det finns en risk att 

forskaren lägger för mycket fokus på den befintliga teorin, vilket kan leda till att 

forskaren går miste om nya upptäckter. En induktiv ansats utgör motsatsen till den 

deduktiva ansatsen. Vid en induktiv ansats upptäcker forskaren först och formar 

därefter teori. Forskaren studerar forskningsobjektet före förankring till befintlig teori 

har skett. Vid användning av den induktiva ansatsen kan det ske så att forskarens egna 

föreställningar färgar teorin som produceras. (Patel & Davidson 2003:23–24) Den 

abduktiva ansatsen utgör en kombination av induktion samt deduktion. (Patel & 

Davidson 2003:23–24; Wallén 1996:48) 

Denna magisteravhandling kommer utgå ifrån den deduktiva forskningsansatsen. 

Ämnet som jag undersöker är nytt för mig och därför påbörjade jag 

undersökningsprocessen genom att se på existerande teori kring ledarskap och tillväxt. 

Därefter formades en teoretisk referensram, där relevant teori presenteras. Den 

empiriska undersökningen görs utgående från teorin. För att identifiera faktorer som 

påverkar ledarskapet vid organisk tillväxt för ett företag kommer intervjufrågorna att 

basera sig på frågor som berör ledarskap och tillväxt. Fokus kommer även att ligga på 
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tillväxt som förändring och hur ledare hanterar förändring. Jag är även intresserad av 

att få reda på om Reebok-CCM Hockey AB har ett uttalat tillväxtmål och om det finns 

en strategi för hur målet skall uppnås. Baserat på analys av teorin och den empiriska 

undersökningens resultat dras slutsatserna kring ledarskapets betydelse vid organisk 

tillväxt. 

4.2 Metod 

Forskningsmetoden redogör för hur materialet som samlats in analyseras samt 

bearbetas (Patel & Davidson 2003:14; Ejvegård 2009:33). Inom forskningen skiljer 

man på kvantitativ och kvalitativ inriktad forskning. Vid kvantitativ forskning används 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder. (Patel & Davidson 2003:14) En kvantitativ 

forskning strävar efter att visa det genomsnittliga eller representativa. Strukturerade 

och systematiska observationer görs när kvantitativa metoder används. (Holme & 

Solvang 1997:78) Den kvalitativa forskningen å andra sidan baserar sig på verbala 

analysmetoder och ”mjuka” data (Patel & Davidson 2003:14). När kvalitativa metoder 

används får forskaren rikligt med information och går på djupet med få 

undersökningsenheter. Beskrivning och förståelse är centralt vid kvalitativa metoder. 

(Holme & Solvang 1997:78) Kvalitativa studier används när forskaren vill finna olika 

karaktärsdrag (Wallén 1996:73). 

Denna magisteravhandling fokuserar på att förstå ledarskapets betydelse vid tillväxt. 

Därför har jag valt att använda den kvalitativa datainsamlingsmetoden. På så vis kan 

jag skapa mig en uppfattning om ledarnas handlingsmönster och hur de resonerar och 

agerar. Med hjälp av en kvalitativ datainsamlingsmetod kan jag få en bättre förståelse 

för människors tankar och känslor. (Trost 1997:15–16, 33)  

Jag jobbade på Reebok-CCM Hockey AB sommaren 2015. Idén till avhandlingen 

uppstod under sommaren. Jag upplevde att tillväxt var viktigt för ledarna och de 

anställda inom företaget. Därför beslöt jag mig för att gå djupare in på ledarskapets 

betydelse vid tillväxt. Under mina månader vid Reebok-CCM Hockey AB skapade jag 

goda relationer till ledarna i företaget. Jag upplever att de litar på mig och tror att en 

givande diskussion kommer att ske vid intervjutillfället. Information som jag behöver 

för avhandlingen finns tillgänglig för mig.  
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4.3 Fallstudie 

Ett fenomen eller forskningsämne undersöks i sitt verkliga sammanhang vid en 

fallstudie (Saunders, Lewis & Thornhill 2012:179; Wallén 1996:115). Forskaren erhåller 

ingående kunskap vid en fallstudie (Wallén 1996:115). En mindre avgränsad grupp 

undersöks vid en fallstudie. Det kan vara en människa, en grupp människor eller en 

organisation som utgör ett ”fall”. Forskaren kan också undersöka flera ”fall”, till 

exempel två grupper människor. Forskaren strävar efter att erhålla täckande 

information och jobbar med ett helhetsperspektiv. (Patel & Davidson 2003:54) Fallet 

som undersöks får representera verkligheten (Ejvegård 2009:35).  

När processer och förändringar studeras används oftast fallstudier. Vid en fallstudie 

samlas information med olika karaktär in. Det hjälper forskaren att få en så fullständig 

bild som möjligt av fallet. (Patel & Davidson 2003:54) Vid förklarande och 

förberedande forskning används ofta fallstudier. Vid fallstudier får forskaren oftast svar 

på ”vad”, ”varför” och ”hur” frågor. (Saunders, Lewis & Thornhill 2012:179) 

Denna avhandling kommer att basera sig på en fallstudie. Avhandlingens syfte är att 

identifiera faktorer som påverkar ledarskapet vid organisk tillväxt för ett företag. Jag 

anser att syftet kan uppnås när jag använder mig av en fallstudie. Jag har definierat 

tillväxt som en typ av förändring i denna avhandling. Därför är det också skäl att 

använd en fallstudie, eftersom fallstudier oftast används vid förändringar. Reebok-CCM 

Hockey AB är ett relevant företag att undersöka eftersom företaget växer organiskt och 

det är möjligt att intervjua ledare inom företaget. 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Metoden som forskaren använder sig av vid sin forskning måste fungera ihop med 

forskningsfrågorna som ställts. Vilken typ av material forskaren vill samla in påverkar 

även valet av metod. (Gillham 2008:25) Problemformuleringen som finns i en 

avhandling påverkar också hur undersökningen genomförs. Forskaren måste besluta 

vilka människor som skall medverka i undersökningen. Vilken teknik som skall 

användas för informationsinsamling bör fastställas. En tidsplan för undersökningen 

bör även göras. (Patel & Davidson 2003:53) 

 I denna magisteravhandling kommer fyra intervjuer att fungera som 

datainsamlingsmetod. Jag anser att fyra intervjuer är ett lämpligt antal. I 

ledningsgruppen för Europa ingår sju personer och jag intervjuade tre av dessa samt en 
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ledare utanför ledningsgruppen.  En ”teoretisk mättnad” uppnås när ytterligare 

förklaringar vid intervjuer blir färre (Gillham 2008:25). Därför anser jag att flera än 

fyra intervjuer skulle troligtvis inte ge mervärde till denna magistersavhandling. Det 

finns många olika typer av intervjuer som en forskare kan använda sig av.  Till exempel 

djupintervjuer, telefonintervjuer eller informella intervjuer. (Trost 1997:23) En intervju 

kan vara standardiserad eller icke-standardiserad (Saunders, Lewis & Thornhill 

2012:374–375). När situationen och frågorna är desamma vid alla intervjuer 

förekommer en hög grad av standardisering (Trost 1997:23). Intervjuerna i denna 

avhandling kommer att ha en låg grad av standardisering.   

Ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade intervjuer kan användas. 

Ostrukturerade intervjuer anses vara informella. Vid ostrukturerade intervjuer 

diskuterar den som intervjuar och den som intervjuas fritt. Ett förutbestämt tema 

diskuteras men det finns inga förutbestämda frågor. Vid en semistrukturerad intervju 

har den som intervjuar några nyckelfrågor som han eller hon vill få svar på. 

Intervjuaren kan också ha en lista med olika teman som diskuteras under intervjun. 

Från intervju till intervju kan frågorna ställas i olika ordning och betonas olika mycket 

beroende på hur diskussionen flyter på. Vid en strukturerad intervju har intervjuaren 

standardiserade frågor vid alla intervjuer. Frågorna ställs i samma ordning till alla 

personers som intervjuas. (Saunders, Lewis & Thornhill 2012:374–375) 

Vid kvalitativa intervjuer används oftast icke-standardiserade frågor. Eftersom 

forskaren vill komma åt undersökningspersonens egna uppfattningar.  (Holme & 

Solvang 1997:100–101) Intervjuarens väsentligaste uppgift är att försöka förstå 

personen som blir intervjuad. Ytterligare skall intervjuaren försöka sätta sig in i hur 

den som blir intervjuad tänker. För den som intervjuar är det viktigt att komma ihåg att 

ha tålamod och undvika att avbryta den som blir intervjuad. (Trost 1997:34, 61) Den 

som intervjuar kan vid tillfällen behöva anpassa sina frågor till de olika personerna som 

blir intervjuade (Wallén 1996:76).  

Den som intervjuar bör ställa enkla och raka frågor. Frågorna bör vara konkreta och 

specifika. Genom att ställa frågor gällande beteende hos personen som blir intervjuad 

kan intervjuaren naturligt också få fram hur personen kände och tyckte. Vid en intervju 

är det viktigt att ställa följdfrågor för att fastställa att intervjuaren verkligen har förstått 

det som intervjuobjektet framfört. (Trost 1997:73–74, 86) Vid en intervju är det viktigt 

att inte ifrågasätta eller tillrättavisa den som blir intervjuad (Trost 1997:81). 
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Valet av intervjuobjekt är en avgörande del av undersökningen. Intervjuobjekten i 

urvalet kommer att påverka forskningens resultat. Därför bör intervjuobjekten väljas 

med omsorg för att de skall uppfylla forskarens syfte. (Holme & Solvang 1997:100–101) 

Jag har valt att använda semistrukturerade personintervjuer via telefon eller 

videokonferens i denna magisteravhandling. För att göra det möjligt att ha en öppen 

dialog valdes denna struktur. Denna struktur ger möjlighet till att ställa följdfrågor vid 

intervjutillfället.  Med hjälp av semistrukturerade personintervjuer kan jag på bästa vis 

anpassa intervjun enligt intervjuobjektet och situationen. Intervjuobjekten jobbar med 

olika uppgifter och har olika bakgrunder och därför har jag valt att använda 

personintervjuer istället för gruppintervju. Den teoretiska referensramen lade grunden 

till intervjuguiden (se bilaga 1).  

4.5 Undersökningens genomförande 

Fyra kvalitativa intervjuer med ledare på Reebok-CCM Hockey AB gjordes för att 

uppnå avhandlingens syfte. Alla informanter uppfattas vara ledare. Ledarna som 

intervjuades har relevant information gällande företagets tillväxt.  Tre av de personer 

som intervjuat är seniorchefer och en är juniorchef. Jag valde att också intervjua en 

juniorchef för att inkludera en ledare från en annan ledarskapsnivå. 

Företagets ledare kontaktades per e-post. Praktiska arrangemang diskuterades och 

intervjutillfällena fastställdes. För att få relevant information till avhandlingen gjordes 

intervjuer med företagets ledare. Två av intervjuerna gjordes via videokonferens och 

två stycken per telefon. Tekniken fungerade problemfritt vid intervjutillfällena. 

Intervjuerna gjordes på mellan 40 minuter och en timme. Språket som användes vid 

intervjuerna var svenska, eftersom mitt och informanternas modersmål är svenska. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) användes som underlag vid intervjuerna. Den 

semistrukturerade strukturen följdes, det vill säga frågorna ställdes delvis i olika 

ordning och fick olika mycket betoning (Saunders, Lewis & Thornhill 2012:374–375). 

Vid flera tillfällen ställdes följdfrågor, för att säkerställa att informationsmängden var 

tillräcklig. Jag upplevde att informanterna förstod mina frågor, men vid några tillfällen 

omformulerade jag mina frågor för att säkerställa att informanten förstod frågorna.  

Stämningen under alla intervjuer var lättsam och bekväm. Informanterna var öppna 

och delade med sig av användbar information. Informanterna gav genomtänkta och 

uttömmande svar på intervjufrågorna. Intervjuerna bandades in för att underlätta 

framställningen av resultatet och analysen. Inspelningarna transkriberades efter 
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intervjun. Dialektala uttryck omskrevs till högsvenska, eftersom jag ville skapa en 

enhetlig text. Citat och information från respektive informant kommer inte gå att 

sammankoppla till informantens bakgrund, för att säkra informanterna anonymitet. 

Informanterna kommer att presenteras med olika påhittade namn i presentationen av 

ledarna och i presentationen av resultatet. Informanternas namn är slumpmässigt 

valda.  Jag valde att kalla informanterna ledare A, B, C och D i deras presentation samt 

informant X, Y, Z och Å i resultatet från intervjuerna. 
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5 PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

Undersökningens resultat kommer att presenteras i följande kapitel. Kapitlet inleds 

med en kort presentation av ledarna. Därefter kommer resultatet från de fyra 

intervjuerna att presenteras parallellt och basera sig på det undersökta området. Den 

teoretiska referensramens kronologi kommer till stor del att följas i presentationen. 

Direkta citat från ledarna kommer att användas eftersom då framkommer ledarnas 

tankar och känslor bäst. 

5.1 Presentation av ledarna 

Ledare A har en ekonomie magisterexamen inom företagsekonomi med inriktning på 

redovisning. Efter sina studier jobbade han som revisor på PWC. Hos PWC stannade 

han i tre år och därefter började han hos Reebok-CCM Hockey AB. Ledare A har jobbat 

på Reebok-CCM Hockey AB sedan 2012. Han är för tillfället Business Controller för 

Europa. Han jobbar i ett team på två personer med finansiell rapportering. Teamet 

rapporterar till huvudkontoret i Kanada samt till Adidas Group i Tyskland. Till 

arbetsuppgifterna hör även lönsamhetsbedömning och kostnadsuppföljning. Ledare A 

ansvarar även för planering gällande efterfrågan, att företaget har rätt lagernivåer och 

köper in rätt produkter. Dessa uppgifter utförs av en tredje person. Ledare A är 

juniorchef. 

Ledare B har en ekonomie magisterexamen med marknadsföring som huvudämne 

och redovisning som biämne. Ledare B har i sin tidiga karriär jobbat både på bank och 

som flygvärdinna. Hon har jobbat på Spendrups totalt 17 år. Där började hon att jobba 

som assistent till den dåvarande ägaren. Där efter blev hon controller för Spendrups 

bryggeri, följt av positionen som logistikchef. Därefter blev ledare B ansvarig för 

prognoser och kapacitets planering. Efter det jobbade hon 3,5 år som logistikchef på 

SSL International och ansvarade för Norden. Senare återvände ledare B igen för att 

jobba på Spendrups som verksamhetschef för varuförsörjningen. Efter tiden som 

verksamhetschef blev ledare B logistikchef för hela Spendrups. Under den tiden 

ansvarade hon för ett projekt med mål att lägga ner verksamhet på en ort och istället 

bygga ett nytt helautomatiserat hög-lager på en annan ort. Hos Spendrups slutade 

ledare B hösten 2012. Därefter blev ledare B Operations and Finance Director för 

Europa hos Reebok-CCM Hockey AB. Ledare B ansvarar för infrakter, utfrakter, inköp, 
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lager, forecasting, demand planning, finans, HR och IT. Till ledare B rapporterar 9 

personer direkt och hon ansvarar för totalt drygt 40 personer. Ledare B är seniorchef. 

Ledare C har en ekonomisk utbildning på gymnasienivå. Ledare C har gått 

högskoleutbildning med inriktning på ekonomi och data. Studierna fullföljdes inte 

eftersom ett jobberbjudande kom emellan och han valde att börja jobba istället för att 

studera klart. Ledare C har en lång erfarenhet inom hockeybranschen. Han började 

jobba hos Jofa, som det hette på den tiden. Hos Jofa jobbade han i kundtjänsten och 

därefter blev han försäljare på fältet. Han sålde skor och hockeyutrustning. Efter tiden 

som försäljare blev ledare C Key Account Manager och samtidigt produktchef för 

skomärket Merrell. År 2004 sade ledare C upp sig och följde med Merrell för att bli Key 

Account Manager hos dem. Efter det blev han logistikchef för Reebok och Rockport år 

2005. År 2006 blev han försäljningschef i Skandinavien för Reebok-CCM. Därefter blev 

han Reebok-CCMs försäljningchef för Norden år 2013. Ledare C ansvarar idag för 

Reebok-CCMs försäljning i Skandinavien och Finland. Till ledare C rapporterar två från 

kundtjänst, sju säljare från Skandinavien, en Key Account Manager från Sverige och en 

från Finland. Ledare C är seniorchef. 

Ledare D började jobba i en Intersport butik efter gymnasiet och militärutbildningen. 

Där jobbade han i 2,5 år. Efter det blev ledare D rekryterad som försäljare till Coca 

Cola. Ledare D hade redan vid den tidpunkten siktet på att göra karriär. Som 25-åring 

blev han distriktschef och ansvarade för ett team på 8 personer. Coca Cola såg hans 

talang och han fick gå en IUM utbildning inom marknadsföring som företaget gav 

honom. Efter sju år hos Coca Cola kände ledare D att han ville jobba inom sport-

branschen igen. I det skedet sökte han jobb hos Adidas Group och började jobba där 

med trade marketing. Det höll han på med i tre år. Därefter följde en treårig vistelse i 

Tyskland, där han jobbade som strategisk marknadsförare. Efter det flyttade han 

tillbaka till Sverige och jobbade som marknadsföringschef hos Adidas Group i två år. År 

2013 började han jobba som marknadsdirektör för Reebok-CCM i Europa. Ledare D 

har fått olika ledarskapsutbildningar via företagen han jobbat hos. I nuläget har ledare 

D ett team på totalt nio personer. Ledare D är seniorchef. 

5.2 Organisk tillväxt 

Definitionen av vad informanterna ser som organisk tillväxt skiljer sig från varandra. 

Alla informanter gav olika svar på vad de ser som organisk tillväxt, men berörde delvis 

samma teman. Ökade marknadsandelar och fokus på försäljning nämndes bland annat. 
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Tillväxt, vi är ju i en väldigt tuff bransch där antalet licenserade spelare minskar hellre än 

ökar och det är ju utmaningen vi har är att hur ska vi öka i en stabil eller en marknad som 

till och med minskar i. Jag menar det är utmaningen vi har. Antingen måste vi höja 

priserna eller ta marknadsandelar. [...] Utmaning är hur man skall höja priser på ett 

vettigt sätt utan att skrämma bort de spelare som finns kvar. Samtidigt som vi tar 

marknadsandelar ifrån våra konkurrenter. (Informant X) 

Det skulle jag väl förklara som att vi lyckas, utan förvärv att vi växer både när det gäller 

både liksom försäljning, men även att vi växer lönsamt. Det tycker jag är viktigt. Så att vi 

inte bara fokuserar på försäljningsökning, vi ska ju även öka så att vi tjänar mera pengar 

utan förvärv. (Informant Y) 

Organisk tillväxt tycker jag att är att man växer på egen hand. Om man köper andra bolag 

växer man inte organiskt. Organiskt så växer man på egen hand, dels genom bättre 

produkter och bättre försäljning helt enkelt. (Informant Z) 

Den organiska tillväxten för oss är att du måste öka antalet hockeyspelare egentligen. 

Problemet just nu inom hockeyn är att antalet spelare står stilla. Om kullarna går upp, de 

som föds, då ökar antalet hockeyspelare lite grann. Vår organiska tillväxt kommer från att 

vi tar marknadsandelar från vår huvudkonkurrent eller genom att höja priserna. På det 

sättet kan vi öka vår försäljning. Egentligen är det att ta så mycket marknadsandelar som 

möjligt. Men på sikt för att vi skall fortsätta vara lyckosamma så måste vi få fler att börja 

spela hockey. Framförallt mot tjejer, det är liten del tjejer som spelar hockey idag. Där 

finns det en jättepotential att växa. Men kanske inte på det sättet man spelar hockey idag, 

man kanske måste göra något så att tjejerna attraheras mera av hockeyn. (Informant Å) 

Alla informanter förklarade att organisk tillväxt används som Reebok-CCM Hockey 

ABs tillväxtmetod eftersom det är det enda möjliga alternativet för företaget att växa 

på. 

Eftersom vi är i en marknad som är stabil, den växer inte. Det är ju anledningen till att vi 

jobbar som vi gör just nu. Vi tar andelar, men jag har ju varit med så länge, det har varit 

stabilt på marknaden, eller svagt neråt gällande spelare i en tio års period. (Informant X) 

Jag tror det beror på att Hockeybranschen, det finns så få tal aktörer. [...] Det finns inte 

tillräckligt många bolag för att köpa något. Vi måste växa organiskt, för att växa 

överhuvudtaget. (Informant Y) 

Dels för att det inte finns så många konkurrenter att köpa upp. Det finns två, vi och en 

annan som är helleverantörer av hockey, att vi skulle köpa varandra skulle säkert inte 

fungera via konkurrens myndigheter och sådant. De andra bolagen har vi hittills bedömt 

att tillför egentligen ingenting. Vi är starka på egen hand. (Informant Z) 

Det är ju för att vi, om vi skall överleva måste vi ju öka vår försäljning. Reebok-CCM 

Hockey idag, vi får eller kan inte köpa vår huvudkonkurrent. Vi är bara två varumärken 
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idag i branschen, det skulle inte bli godkänt i USA eller Europa. [...] I Sverige har vi en 

marknadsandel på 45 %. I Finland kanske 35-38 %, det gör ju att i en sådan dominant 

position kan du inte köpa någon annan. Det tillåter inte Europa lagen. (Informant Å) 

5.2.1 Tillväxt på längre sikt 

När tidsperspektivet gällande Reebok-CCM Hockey ABs tillväxt diskuterades med 

respektive informant visade det sig att alla de var överens om att företaget främst 

strävar efter tillväxt på längre sikt. Det framkom att Reebok-CCM Hockey AB har en 

strategi som de jobbar för att uppnå inom fem-års perioder, men samtidigt har 

företaget kortsiktiga mål per kvartal att nå upp till. ”Vi har ett mål till 2018 men det är 

ändå i år som gäller.” (Informant Å). Informant Å hävdade att åsikterna huruvida 

tillväxten görs på lång eller kort sikt varierar beroende av vem du frågat. Informant Y 

poängterade att eftersom Reebok-CCM Hockey AB är ett börsbolag och rapporterar till 

Adidas Group så är det viktigt att företaget ”levererar siffror under tiden också”.  

Vi får även direktiv från Adidas Group. Adidas Group har ett ganska aggressivt tillväxtmål 

och vi följer ju även vad de har. Adidas har förväntningar på oss också. (Informant Z) 

5.2.2 Reebok-CCMs tillväxtmål 

Reebok-CCMs definierade tillväxtmål är att vara världens största hockeyvarumärke 

2018. Alla informanter poängterade målet med att bli det ledande hockeyvarumärket. 

Det är ett aggressivt mål, men vi är redan nummer ett i vissa nyckelländer som Tjeckien, 

Sverige, Italien men det finns några stora länder som Ryssland, Tyskland och Finland där 

vi måste bli mycket bättre. (Informant Å) 

Informant X sade att företaget är medvetet om inom vilka olika kategorier de måste bli 

bättre inom. Informant Y lyfte också fram att Reebok-CCM Hockey AB har ett 

procentuellt tal för hur mycket företaget skall växa. Informanterna var alla överens om 

att det är Reebok-CCMs globala senior management team som sätter de övergripande 

målen för företaget. Reebok-CCMs Hockey ABs marknadsföringsdirektör och vice 

verkställande direktör sitter med i Reebok-CCMs senior management team. Informant 

X berättade att totalmålen som kommer från Reebok-CCMs senior management team 

delas upp för respektive region i Europa. Informant Y förklarade också att teamet inom 

Europa tillsammans funderar mera på detaljnivå hur företaget skall nå upp till det 

övergripande målet. 
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5.2.3 Reebok-CCM Hockey ABs position på marknaden 

Informant X berättade att Reebok-CCM idag jobbar mot användning av enbart ett 

brand, CCM, för att göra sin position på marknaden starkare. Informanterna var 

överens om att företaget har en stark position på marknaden. Informant Z konstaterade 

att Reebok-CCM Hockey AB är marknadsledande på den svenska marknaden och har 

en stark ställning inom Europa. Innovation och historia togs upp då informant Å 

berättade om företagets position på marknaden.  

Vi vill ju positionera oss som det mest innovativa hockeyvarumärket som skall få 

hockeyspelaren att bli så bra som möjligt och förse honom med de absolut bästa 

produkterna. Därför går vi ut med vår slogan “CCM - Made of hockey”. Vi har det mest 

autentiska hockeyvarumärket. CCM är det absolut äldsta hockeyvarumärket där ute. 

Därför kan vi då driva med att vara väldigt autentiska och att vi är original varumärket 

samtidigt som man måste stå för inspiration och innovation. (Informant Å) 

5.2.4 En blick bakåt och framåt i tiden 

När tidigare års tillväxtmål diskuterades med informanterna framkom att de upplevde 

att de årliga budgeterna de senaste åren har varit i linje med de önskvärda målen. 

Informant X konstaterade att företaget har gått igenom svårare perioder där 

tillväxtmålen inte har uppnåtts. 

Så länge jag har varit iallafall, så ligger vi väl i linje med vad vi sagt. Sedan har vi inte exakt 

nått varje år det vi har sagt att vi skall nå, men kurvan lutar definitivt åt rätt håll. 

(Informant Z) 

De senaste åren har vi haft en positiv utveckling. Vi har gjort mycket saker. (Informant Y) 

Vi har haft det lite tufft, vi var nere i en flacka från 2005-2011, skulle jag säga. Då hade vi 

utmaningar med både produkter och lanseringar. Men allt går i cykler, man blir mer 

kreativ när man är nere. Nu jobbar vi på ett bättre sätt, kategori för kategori. [...] Så det 

har tagit några år, nu är nästa kategori skridskor, det kommer ta några år innan vi är 

nummer ett där. Men jag är säker på att vi kommer dit. R&D, marknadsaktiviteter och 

service program, så det är genom tre delar vi skall nå dit. (Informant X) 

Gemensamt för alla informanter var att de ser ljust på företagets framtid. Enligt 

informant X tappar Reebok-CCMs konkurrent mycket marknadsandelar just nu. 

Informant Å nämnde dock att det finns en viss osäkerhet kring Reebok-CCMs framtida 

verksamhet.  
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Den känns okej gör den, eftersom vi tillhör Adidas Group så finns det en stor osäkerhet 

gällande vad gruppen kommer göra med hockeydivisionen. Ena stunden för 3 år sen var vi 

till salu, man skulle kunna välja att sälja oss nu också men nu levererar vi faktiskt väldigt 

bra siffror. Hittills har vi 23 % tillväxt mot föregående år globalt sett, det är faktiskt väldigt 

bra. Med det blir vi bäst i Adidas Group, det var med i vårt kvartals resultat. Adidas totalt 

hade ökat 18 % och Reebok 9 %. (Informant Å) 

Vi vet att vi har vårt mål och det vi skall satsa på. Men ifall vi blir uppköpta eller om 

Adidas köper upp någon annan har vi ingen aning om. Det är inget de säger på förhand. 

Det ser ganska ljust ut. (Informant Z) 

Jag tycker att den ser positivt ut, det känns som att vi har kommit framåt. Vi har haft flera 

omgångar, men nu känns det som att vi har alla funktioner på plats. Det känns som att vi 

är på rätt väg, nu har vi grunden nu är det bara framåt. Det känns väldigt positivt. 

(Informant Y) 

5.2.5 Förändringsprocesser 

När förändringsprocesser och etablering av nya tillvägagångssätt diskuterades med 

informanterna framkom olika tankar. 

De är väl ganska öppna för nyheter faktiskt. I mitt team som är ganska unga som är måna 

om nya saker vi gör, sen har vi ju en annan generation på kontoret som inte är lika öppna. 

Det känns lite så faktiskt. (Informant Å) 

Vi är små, vi gör snabba beslut, vi har nära till varandra och ingen hierarki på det sättet. 

[…] Man märker däremot att det är svårare när det kommer till ett huvudkontor, men flera 

anställda och flera måste vara med och tycka till och ha åsikter. Det är alltid en trögare 

kommunikation. Så jag tror på det viset är vi i Europa små och kan ta snabba beslut. 

(Informant Z) 

Det har fungerat, man har informerat, självklart har rätt personer berättat om 

förändringen. Ju större förändring för ju med sig mera samspel på en gång. Det är viktigt 

att ingen känner att den blir utlämnad och att informationen kommer från rätt ställe. Det 

är viktigt om det är en organisatorisk förändring som görs. Alla borde få informationen vid 

samma tillfälle, det tycker jag att vi har gjort bra. (Informant Y) 

Informanterna hade olika beskrivningar för hur de som ledare kan motivera att en 

förändring är nödvändig. 

Jag tror att man måste motivera långsiktigt. […] Verkligen kommunicera. Förklara att de 

är bra på lång sikt. (Informant Z) 
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Det gäller väl att motivera det, att vi står inför nya utmaningar och för att vara bäst och 

driva framåt så måste vi. Det är ju klart att folk kommer bli besvikna. [...] Jag skulle nog 

försöka motivera för förändringen och skapa ett engagemang för förståelse att det här är 

nödvändigt. Att alla förstår varför man gör det, om man är berörd eller inte berörd. 

(Informant Y) 

Det gäller att ha målbilden öppen och att den är en del i pusslet för att nå målet. Det är det 

enda som är viktigt. (Informant X) 

Jag tror att man motiverar genom att involvera de som berörs av den förändringen. Ofta 

kan man ju låta dem vara med och jobba fram en förändring. Vi har gjort mer förändringar 

i vårt arbetssätt än omorganiserar i organisationen. (Informant Å) 

Informanterna Y och Z betonade att det är viktigt med kommunikation under en 

förändringsprocess för att få medarbetarna övertygade om att en förändring är 

nödvändig. 

Folk är ganska emot förändringen i början. Sen då man går igenom processen så bara man 

gör det på rätt sätt och varför man gör det så tycker jag att de flesta brukar vara måttliga 

till beslutet. (Informant Y) 

En förändringsprocess så kräver massor med kommunikation, man måste ha massor med 

tid att tala med alla medarbetare. Svara på samma frågor hur många gånger som helst. […] 

Jag tror det är viktigt att alla chefer och ledare får tillräckligt information så att de kan 

förmedla det vidare. Att man är tillgänglig för frågor hela tiden och är öppen i hela 

diskussionen och kommunikationen. Man får inte mörka eller undanhålla något som kan 

påverka. Jag tror att man vinner på att vara transparent och tydlig. Om man kan. 

(Informant Z) 

5.2.6 Anpassning till förändring vid tillväxt 

Informanterna hade olika förklaringar till hur de upplever att de själva och företaget 

hanterar och anpassar sig vid förändringar som sker vid tillväxt. 

Jag tror att vi är ganska bra laddade. Med min erfarenhet från. […] Jag ser med positiv 

förväntan på en tillväxt. Jag känner att vår organisation är redo. (Informant Z) 

Jag tycker att vi är ganska flexibla. [...] Jag tycker att som vi är organiserade nu så är vi 

anpassningsbara, vi kan följa marknaden om det händer något. Personligen tycker jag att 

jag är anpassningsbar för nya möjligheter och risker. Vi jobbar så nära vår verksamhet 

allihopa så det känns som att vi är väldigt anpassningsbara. (Informant Y) 

Utmaningen är att vara ödmjuk inför framgången. Jag har varit med om där vi inte varit 

jätteödmjuka, vi har inte varit styva i korken på något sätt men vi har blivit lata när vi haft 
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framgång tidigare. Kanske inte lata, men bekväma. Utmaningen blir att hålla sig kvar så 

länge som möjlig innan nästa svängning kommer, för den kommer garanterat. (Informant 

X) 

5.2.7 Visionens roll vid tillväxt 

Informant Å, X och Y betonade att det är viktigt med en vision. Informanterna 

framhävde speciellt att visionen behöver vara sådan att alla kan förstå den. 

Det tror jag att är jätteviktigt en tydlig vision som gör att alla vet vad varumärket står för 

och vart man skall. (Informant Å) 

Det är jätteviktigt att ha tydliga mål och en vision samt mission för att nå dit vi vill nå, så 

att alla är med på tåget. Den betyder ju inget om man inte delar upp i delmål hela tiden. 

(Informant X) 

Det är viktigt att man har en vision som man känner att alla förstår. Jag tycker att det är 

väldigt viktigt att alla känner att det är dit vi skall. Vi har en resa att göra liksom. Visionen 

spelar en ganska stor roll. Det är något man tjänar på, vision skall vara utmanande men 

överskådligt för framtiden. (Informant Y) 

Informanterna hade olika syn på hur viktig kommunikationen av en vision är. 

Informant X, Y och Z framhöll att visionen borde presenteras regelbundet vid interna 

möten. Informant Z tyckte att kommunikationen är bristfällig hos många företag. 

Det tycker jag att är viktigt, så att folk känner att de är delaktiga. Man skall inte bara tuta 

ut det via någon form av mail. Man har möten där man berättar om den på ett 

inspirerande sätt. Det tycker jag att är viktigt. Jag tycker att vi gör det också. Det fungerar 

på ett bra sätt. (Informant Y) 

Den skulle man nog ta vid varje personalmöte som man har internt. Men även ha med den 

vid presentationer för våra kunder varje gång. Vi har det ofta med kunderna. Vi kanske har 

det lite för lite internt. (Informant X) 

Kommunikation i sig är ju alltid viktig och är alltid bristfällig i alla företag vill jag påstå. 

[...] Så jag tror att det är viktigt att man verkligen kommunicerar. Det gäller inte bara 

vision utan det gäller ju allting. Ja tror att medarbetare ibland har svårt att ta till sig alltför 

mycket vision också, det måste vara ganska enkelt. Just som att vi har att vi skall vara 

nummer ett, det går att kommunicera det förstår alla. Man behöver inte uppdatera de hela 

tiden, bara man tala om "the Hockey Company" vid olika presentationer och sådant. Jag 

tror att det är viktigt att alla vet vart vi är på väg. (Informant Z) 

Informant Z framhävde att kommunikationen är viktigt. För de övriga informanterna 

var fokuseringen inte lika stark på kommunikation. 
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Jag tror det spelar ganska stor roll att alla vet vart vi är på väg. Det ger även en tro på 

företaget och att vi är långsiktiga. Och att vi verkligen har en strategi. Jag tror att det är 

viktigt att man kommunicerar. Sen finns det säkert andra medel som är viktiga också. Men 

jag tror att det är viktigt att man har en klar vision. (Informant Z) 

Visionen den driver kanske inte tillväxt på det sättet. Men jag tror att visionen har 

möjlighet till att skapa ett engagemang. Det gäller att folk känner sig mera delaktiga och 

vill jobba bättre. Men det gäller att ge en del och följa upp, att folk känner att de har 

möjlighet att utveckla sig själv. Där kommer vi lite in på HR, att HR är öppet för 

personalen, att de känner att de kan, att de finns individuella möjligheter för dem att göra 

en karriär. Så att man inte bara är fast på sin position. Vision är viktigt, men att det går ner 

till alla, att man kan utveckla sig själv och personalen också. (Informant Y) 

Jag tror inte att den har den avgörande rollen, den talar mera om vart vi skall. Det som 

styr vår tillväxt är R&D, utveckla produkterna, marknadsföringen och vad sälj 

gör. (Informant X) 

5.2.8 Resurser vid tillväxt 

När medel som används för att nå tillväxt diskuterades nämnde informant Y, Z och Å 

att personalen är väldigt viktig. Informant X, Y och Z poängterade att 

marknadsföringen utgör ett medel för att nå tillväxtmålet. Vikten av att investera i 

forskning och utveckling omtalades av informant X och Z. Återförsäljarnas roll för att 

nå tillväxt togs upp av informant Å. Informant Z lyfte fram att företagets produkter är 

viktiga. Varumärket utgör även en resurs konstaterade informant Y. Lagerhållning och 

reglering av inköp nämndes som en resurs av informant X. 

Vi jobbar genom att vår personal skall vara motiverade och det blir viktigt för att vi skall 

lyckas. Personalen bör trivas och ha rätt kompetens. Sen så satsar vi mycket på 

marknadsföring, för att vi skall vara starka. Där vi måste vara starka för att vi skall kunna 

växa, vi måste synas i butik, synas på marknaden och satsa på personalen som en del av 

tillväxten. Eftersom hockeymarknaden inte växer, utan är platt. För att växa måste man ta 

marknadsandelar från andra och då blir det mycket marknadsföring. (Informant Y) 

Att vi verkligen har bästa produkterna på marknaden. Och att vi hela tiden utvecklar och 

kommer med nya produkter inom alla kategorier. Dessutom att man vinner konsumenten 

i ett tidigt skede. […] Har vi inte produkter som konsumenten vill ha så är det jättesvårt att 

överhuvudtaget att få tillväxt. För oss är produkterna oerhört viktiga. (Informant Z) 
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5.3 Ledarskap  

Informanterna identifierade sig som mera ledare än chef. De såg alla en skillnad mellan 

att vara chef och ledare.  

Jag ser mig nog som både och. Men eftersom jag har den rutin som jag har så får jag med 

mig många tack vare den breda kunskap jag har. […] Jag är mera ledare. (Informant X) 

Jag ser mig som ledare, mera ledare än chef. Det försöker man vara. Man har ju gått de 

här ledarskapsutbildningarna faktiskt. Där kommer man fram till att alla kan bli chef men 

alla kan inte bli ledare. Man försöker väl använda det man har lärt sig på något sätt i alla 

fall. (Informant Å) 

Jag skulle beskriva mig som ledare mera än chef. För att folk kanske inte ser mig som en 

chef, utan de ser mig som medarbetare men samtidigt kompetent. Jag har liksom tycker 

det är kul att skapa en bra atmosfär. Jag är mer ledare än chef. [...] Att vara ledare handlar 

om att få med de anställda i sitt tankesätt och att de ser upp till en och respekterar en. För 

mig är chef ganska hårt och omodernt. (Informant Y) 

Jag ser mig mera som en ledare, men eftersom jag har ganska lätt att ta beslut och jag hörs 

och syns så tror jag också att jag uppfattas som en chef. För att jag tar en del beslut utan 

att sitta i ett möte och diskutera med alla, utan jag tar det på egen hand. Men jag uppfattar 

mig som ledare i och med att jag känner att jag har mandatet att ta besluten från mina 

anställda. (Informant Z) 

Informanterna beskrev med egna ord sin ledarskapsstil och tog fasta på olika 

egenskaper. 

Jag försöker väl att leda genom att göra saker. Jag tror inte på den teoretiska ledaren som 

man har läst sig till. Utan ledarskap handlar mycket om att visa hur ett ledarskap går till. 

Det är ju de också som du plockar fram när du skall identifiera en ledare. Det är han som 

vågar ta beslut och stå för de besluten. De är ledare. […] Mitt ledarskap bygger mycket på 

det jag har sett som andra ledare har haft. Jag har plockat det absolut bästa från varje 

person. Inte genom att tänka så skall jag göra. Man följer en ledare och på så sätt blir man 

själv blir ledare. (Informant Å) 

Jag har en ganska öppen och tillgänglig ledarskapsstil. Jag försöker att inte detaljstyra, 

även om man ibland hamnar där. Jag tycker att det är viktigt att man visar att man kan 

göra fel och misstag, men att det är viktigt att man lär sig av sina misstag. Så att man ska 

våga gå till botten med ett problem och verkligen se var ursprungsproblemet är. Det är lätt 

att man löser symptomen men aldrig grundorsaken. Så det tycker jag att är viktigt, många 

kan upplever att man vill hitta en syndabock. Men det är helt enkelt så att man vill 

undvika att samma sak sker igen. Jag vill ha en coachande och visa att jag är tillgänglig 

hela tiden. (Informant Z) 
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Jag tror att jag är en motiverande ledare och att jag ger individerna jag jobbar med ganska 

stora fria händer, men sen kräver jag ganska mycket. Jag vet att jag kräver mycket. Att de 

presterar och i tid. Så de är väl att leverera kvalité men också i tid. Jag hjälper gärna till, 

men ser gärna att de tar sig fram själva och hittar nya sätt. (Informant Y) 

Jag tror att jag uppfattas som tydlig, rättvis och ger mina medarbetare stort ansvar. Jag 

låter dem vara kreativa inom sin egen roll. (Informant X) 

Informant Z var övertygad om att erfarenheten hos ledaren är till fördel vid tillväxt. 

Övriga informanter var inte lika övertygade om att lång erfarenhet är till fördel. 

Jag tror att det är en ledares erfarenhet, man har ju gjort ett antal misstag i sitt liv. Med 

sin erfarenhet kanske man vet vad som är viktigt och inte viktigt. I allt, inte bara tillväxt. 

Utan även vid, om det är minskning eller avknoppning. Ju mera erfarenhet man har som 

ledare, desto bättre. (Informant Z) 

På gott och ont. Så tror jag att ledare både kan driva tillväxt men även liksom sämre ledare 

kan ju missunna tillväxt. Det tror jag verkligen har påverkan. (Informant Y) 

Ja, det är en fördel men det kan också vara en nackdel eftersom man kanske inte ser 

utanför boxen. Som kanske nytt blod i företaget hade kunnat göra. Men jag tror att det är 

en balansgång. Man måste få in nytt tänk. (Informant X) 

Både ja och nej, ibland kan ju det också även hämna dig. Att du tror något som inte är så, 

du blir kvar i det gamla. Jag skulle säga att det är 50/50, det beror mycket på personlighet. 

(Informant Å) 

Informant Y lade inte så stor fokus på det strategiska ledarskapet utan 

uppmärksammade det som sker i vardagen. ”Ifall vi skall nå dit vi ska måste vi ha allt 

på plats vad gäller mål och strategier.” argumenterade informant X. Informant X, Z och 

Å tyckte att det strategiska ledarskapet är viktigt. 

Större företag kanske mera klart ser vad strategiskt ledarskap är. Vi är ju så pass små så 

hos oss är ju strategiskt ledarskapet blir även det dagliga ledarskapet. För alla här är ju så 

involverade i det dagliga. Strategin ligger med, men vi kanske borde ta lite mera tid på att, 

som vi gör ibland. Åka iväg med ledningsgruppen ett par dagar och talar om verkligen 

strategi och vår målsättning och allt sådant. Så att vi inte drunknar i det dagliga. 

(Informant Z) 

Om du är oerfaren så är det strategiska som du saknar. Jag tror att det är där som 

ledarskapet är viktigast egentligen. (Informant Å) 
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5.3.1 Informellt ledarskap 

Det informella ledarskapet ansågs vara viktigt enligt alla informanter. De beskrev på 

olika sätt hur det informella ledarskapet påverkar verksamheten. Informant X 

berättade att de informella ledarna som ses som förebilder av andra kan involveras när 

nyanställda får sin introduktion. 

Jag tror, det är väl de ledarna man vill identifiera för det är de som skall leda företaget 

imorgon. Det är jätteviktigt! De tror jag kan bli, tyvärr tror jag att vi har lite dåliga sådana 

ledare här inne hos oss. Men informellt ledarskap, jag tror att absolut att det finns 

möjlighet att kanske prioritera det lite mera eller uppmärksamma det. (Informant Å) 

Jag tror att det är oerhört viktigt och framförallt är det lätt att de informella ledarna har en 

egen agenda. Det är viktigt att veta vilka som är informella ledare och verkligen lägger 

extra tid, har man vunnit dem kan man få så mycket mera flyt i alla projekt. Men som sagt 

så många gånger så glömmer man dem och så blir det snarare en negativ erfarenhet. Men 

de är oerhört viktiga. (Informant Z) 

Det är viktigt. Folk kan ju vara negativa, och det kan finnas personal som försonar sig med 

väldigt starka informella ledare. De informella ledarna kan skapa osämja. Det kan ju också 

vara åt andra hållet att de skapa en positiv atmosfär. De informella ledarna är viktiga. 

(Informant Y) 

5.3.2 Samarbete och motivation  

När samarbetet i informanternas team diskuterades konstaterade samtliga informanter 

att samarbetet fungerar bra. ”Alla pratar med alla, alla strävar åt samma håll” 

konstaterade informant Z. Informant Å framhöll att Reebok-CCM Hockey AB “är en 

liten organisation så det är lätt att hålla kontakten”. 

Min spontana är att som européer och vi är en lite mindre organisation här, européer är 

lite bättre på att ta besluten som behövs. [...] Jag upplever i Europa har vi en bra mix med 

bra folk och ett bra samarbete över gränserna, helt klart. (Informant Å) 

Informanterna hade olika syn på motivationen bland de anställda. Informant Z, X och 

Y sade att motivationen är bra medan informant Å trodde att vissa i organisationen inte 

är speciellt motiverade. 

Jag tycker att det flesta har det, dessutom kan man ju se där många kanske har det som 

största intresse eller hobby. Många spelar hockey, man brinner bara för branschen i sig 

och är oerhört lojala till bolaget och våra varumärken. Så definitivt tycker jag att de är 

motiverade. (Informant Z) 
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Deras motivation är bra, men det förutsätts att de får vissa friheter. De vill inte vara så 

detaljstyrda utan motivationen är bra. Deras förslag får uppmärksamhet. (Informant Y) 

Just nu är motivationen bra. [...] Jag tror att vi är på rätt väg. (Informant X) 

Jag skulle säga att den är medel, jag tror att det finns jättemånga i vår organisation som är 

jättemotiverade sen tror jag också att det finns åt andra hållet också faktiskt, tyvärr. 

(Informant Å). 

Ledare bör uppmuntra och ge anställda ansvar för att motivera dem konstaterade 

informanterna Y och Å. 

Jag försöker föregå med gott exempel. Jag försöker också ha möten där vi bara går igenom 

inom gruppen. [...] En kommunikation och skapa motivation och uppmärksamhet för 

arbetet. Uppmuntra om de gör något bra och även ge förbättringsförslag. Om det alltid är 

bra blir det inte bra, alla vill ju förbättra. (Informant Y) 

Jag försöker motivera dem genom att involvera dem. Så att de får vara med och ta mer 

beslut, ge dem mera ansvar så att de ska känna att de växer i sin roll. Det tror jag är nyckel, 

så att man mera involverar beslutstagarna. (Informant Å) 

Enligt informant X, Y och Z jobbar de på olika sätt för att fokusera på individernas 

utveckling. Kommunikation och samtal förklarades vara ett tillvägagångssätt för att 

hjälpa de anställda i sin utveckling. 

De jag jobbar med har en akademisk examen och vill framåt i karriären. Att ha en öppen 

dialog gällande deras karriär och vad nästa steg kan vara, det skapar motivation. 

(Informant Y) 

Vi har ju våra avstämningar, mera ingående avstämningar. [...] Två till tre gånger i veckan 

talar jag med dem och ger tips och råd naturligtvis. (Informant X) 

Alltså vi har ju våra medarbetarsamtal. [...] Alla tjänstemän har ju en bonusdel i sin lön, så 

på det sättet är det ju viktigt för deras motivation och att motivera dem till att göra det vi 

vill. Dessutom är det ju att finnas tillgänglig och låta dem gör sina fel och misstag. Inte 

vara med och detaljstyra. Jag tror att pusha dem att det finns nya projekt eller tjänster 

eller idéer att förverkliga, välkomna att de tar tag i sådana saker. Även förutsätta att de 

förväntas att de gör det, att det inte är jag som skall tala om det åt var och en. Jag 

förutsätter att alla hela tiden vill förbättra rutiner och processer och gör oss lönsammare 

och större. (Informant Z) 

Det är ju egentligen att följa dem och jobba ganska nära dem med det de gör varje dag. [...] 

Vi har otroligt bra verktyg för att följa hur vi utvecklar våra anställda. Även över 

avdelningsgränserna så vi kan hålla ihop det lite grann. (Informant Å) 
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Informant Z lyfte fram att en klar dialog mellan medarbetarna och ledningen bör föras 

när organisationen jobbar för ett gemensamt mål. ”För mycket mer än vad man tror så 

läser de av våra diskussioner och våra kommentarer och vad som diskuteras.” sade 

informant Z. Informanterna delade med sig av olika metoder för hur ledare bäst kan få 

sitt team att jobba för ett gemensamt mål. 

Man bör skapa en känsla av gemenskap. Man ska ställa tydliga delmål. Se på om man 

satsar på rätt saker eller om man borde tänka om. (Informant Y) 

Jag har ju sett när vi har haft mål som har uppfattats som onåbara, då har inte 

motivationen varit så hög. (Informant X) 

Det vore nog att om de skulle få vara med och sätta målen, nu är de inte det idag. Men att 

få dem att jobba mot det, att sätta dem och påverka och sen följa upp så att de känner att 

alla kör mot samma mål. Att alla känner att det är mot detta mål man vill gå, då blir alla 

mera involverade och motiverade. (Informant Å) 

5.3.3 Påverkningsmöjligheter för de anställda 

De anställda bör involveras vid beslutsfattande ansåg samtliga informanter. Informant 

Y och Z ansåg att det slutgiltiga besluten bör tas av ansvarige chef. 

Jag tycker att man i varje beslut behöver man ju tala med de som är mest involverade för 

att få bästa möjliga beslut. Sen behöver man inte vara överens, för om man har hört alla så 

är det iallafall någonstans chef eller ledare som måste ta det slutliga beslutet. Viktigt för en 

chef och ledare är att hela tiden ha ett helikopterperspektiv och se på helheten och inte 

bara se på egna vinningar och fördelar. Jag tror att det är viktigt att man är med, men 

beslutet skall inte fattas av gruppen tycker jag. (Informant Z) 

Jag tycker att de skall vara involverade, men de väldigt svenskt. I Sverige är man ju för att 

man skall få vara med och påverka väldigt mycket. Vi vill ju egentligen inte ta beslut där 

inte alla är involverade, vi kan ju vara lite svaga kanske. Jag tycker att alla ska få vara med 

så gott det går, beroende på beslutet förstås. (Informant Å) 

De anställda skall aktivt delta och ha möjlighet till att påverka olika målsättningar och 

strategiformuleringar ansåg informant X och Å. ”Där tycker jag att de skall vara 

väldigt mycket involverade, det tror jag att är nyckeln.” motiverade informant Å. 

Informant Y och Z däremot ansåg att strategiformuleringar hör till ledningens 

uppgifter.  

När det gäller strategiformuleringar tycker jag att det bör komma uppifrån alltså typ från 

Adidas och ledningsgrupperna och allt såhär och så är det vi på management på lägre nivå 
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som skall se till att det kommuniceras ut. Men det är inte våra anställda som skall lägga 

vår strategi, utan det måste komma uppifrån tycker jag. Sedan får vi tillsammans jobba 

med hur vi skall nå våra strategier, vad kan vi göra och sen bryta ner det till varje 

avdelning. (Informant Z) 

Jag tycker att de skall kunna vara med och påverka, men strategin måste ju tas i slutändan 

av ledningsgruppen. Men absolut kan det vara en gemensam diskussion kring vart man 

skall, det kan de ju påverka. Alla har ju bra synpunkter men även där i slutändan så tycker 

jag att det är ledningsgruppen som skall ta fram strategin. (Informant Y) 

5.3.4 Villighet till att ta risker 

Informant Y och Z var överens om att de är villiga att ta risker endast när ett kalkylerat 

underlag finns som grund för ett beslut. Medan informant X och Å visade sig vara mera 

villiga till att ta risker. 

Väl avvägda risker isåfall. Inte någon chansning, inte något jag inte tror på. Det skulle vara 

väl begrundat. Väl avvägda risker isåfall.(Informant Y) 

Jag är villigt att ta risker om jag vet att vi har gjort ett bra underlag och jag känner mig 

säker i siffrorna och allt dethär. Om jag har hunnit tänka igenom och ta fram siffrorna. Jag 

vill ha ett riktigt underlag. (Informant Z) 

Vi är beroende av så få konton, spelar vi dem fel så får vi katastrofala följder. Vi är villiga 

att ta risker inom vissa begränsningar. (Informant X) 

Som chef måste du våga ta beslut iallafall, det jag kan uppleva med ledarskap ibland är att 

det finns de som inte tar beslut och då kommer ju inte organisationen vidare. Så jag tror 

att beslutsfattande är jätteviktigt och hur stor risken är, det analyserar du från varje gång 

du tar ett beslut. Rätt eller fel, ibland tar man ju fel beslut men det är oftast de man 

kommer längst på för då har man lärt sig något till nästa gång. Så jag tror beslutsfattarna 

är viktigare, sen tar du ju en riskanalys vid varje beslut men sitter du och tänker för 

mycket tar du ju inga beslut och det tror jag att är sämre för utvecklingen. (Informant Å) 

5.3.5 Ledarskapets betydelse vid tillväxt 

Samtliga informanter svarade att ledarskap är betydelsefullt för att tillväxt skall vara 

möjligt. Informanterna gav olika exempel på ledarskapets betydelse vid tillväxt. 

Det är viktigt. I det strategiska arbetet och tillväxt så tror jag att det är viktigt med 
ledarskap. (Informant Å) 

Vid tillväxt måste man någonstans motivera och engagera medarbetarna så att de 

verkligen tror att vi kan nå korta tillväxtmål. Då är det viktigt att man har en ledare som är 
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öppen, motiverande och entusiastisk så att man drar med sig. Det kan aldrig fungera om 

man har en ledare som är negativ till allt möjligt. Jag tror att ett öppet ledarskap och att 

man verkligen firar tillväxt. Firar om vi har nått en viss försäljningsökning eller fått en ny 

stor kund till exempel. Det är viktigt att man firar det för vår tillväxt. (Informant Z) 

Jag tror att det har en viktig betydelse, i den månen att man som ledare ser till att man 

engagerar och motiverar. Jag tycker att ledarskapet har en stor betydelse vid tillväxt, för 

att skapa den tro som krävs för att det går framåt. (Informant Y) 

Det gäller att hålla, ha tydliga mål men också engagera, motivera så att vi inte hamnar i 

”the comfort zone”, där vill vi inte hamna. Vi måste vara på hela tiden. Då är det viktigt 

med ledare som ser de tecknen. Starka ledare behövs som styr och har rätt strategier för 

att nå dit, det görs inte av sig själv. (Informant X) 
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6 ANALYS 

Undersökningens resultat kommer att analyseras i följande kapitel. Teori och empiri 

kommer att jämföras och diskuteras.  

6.1 Organisk tillväxt i praktiken 

Informanterna beskrev att organisk tillväxt sker då företaget tar marknadsandelar och 

växer på egen hand. Anoff (1965:167) anser att ett företag utvecklas inifrån vid organisk 

tillväxt. Mouzas (2006:1130) hävdar att företag kan växa organiskt ifall de satsar på 

forskning och utveckling samt marknadsföring. Från intervjuerna framkom det att 

Reebok-CCM satsar mycket på forskning och utveckling samt marknadsföring. 

Informant Å berättade att Reebok-CCM Hockey AB behärskar att ta nödvändiga beslut. 

Enkla beslutsprocesser anses vara positivt med organisk tillväxt (Dringoli 2011:35). Ett 

företag kommer att stöta på olika hinder i sin tillväxtprocess, oberoende av i vilket 

skede av tillväxten företaget befinner sig i hävdar Penrose (1966:65). Informant X 

berättade att det är utmanande för Reebok-CCM Hockey AB att kunna höja sina priser 

utan att tappa befintliga kunder och eventuella nya kunder. 

För företag är målet med tillväxt att expandera på en marknad (Penrose 1966:30). 

Reebok-CCM siktar på att vara det största hockeyvarumärket i världen 2018. 

Informanterna var ense om att det är företagets mål. Det är Reebok-CCMs senior 

management team som fastslår företagets övergripande mål. Informant Y och X 

berättade att det övergripande målet spjälkas upp för de olika marknaderna i Europa. 

Genom att se över företagets befintliga marknadsandelar kan företaget bedöma vad 

företaget kunde fokusera på för att växa ytterligare (Hill och Jones 1995:186). 

Informant Y berättade att det finns en detaljerad plan för hur företaget skall nå upp till 

sina mål. Enligt Barringer, Jones och Neubaum (2005:682) finns det större chanser för 

ett företag att nå tillväxt ifall företaget gör konkreta handlingar för att nå sina mål.  Det 

finns procenttal som anger hur stor tillväxten skall vara sade informant Y. Informant X 

berättade att det finns olika kategorier som företaget särskilt jobbar med att bli bättre 

inom.  För att göra Reebok-CCMs position starkare på marknaden satsar företaget på 

att använda sig av endast ett varumärke, CCM, berättade informant X. Informant Å 

konstaterade att företaget försöker marknadsföra sig som ”det mest autentiska 

hockeyvarumärket” samtidigt som de satsar på innovation. Reebok-CCM har enligt 
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samtliga informanter en stark position på marknaden. De berättar att Reebok-CCM är i 

ledande ställning på den svenska marknaden och har en stark ställning i övriga Europa.  

När en marknad växer kan företag även växa med marknaden (Hill & Jones 1995:186). 

Eftersom Reebok-CCM Hockey AB befinner sig på en stabil marknad finns det just nu 

ingen möjlighet till att växa i takt med marknaden. Informant X och Å nämnde att det 

är utmanande för företaget att växa på en marknad som är stabil. För att växa krävs det 

att företaget tar marknadsandelar från sina konkurrenter. Informanterna var överens 

om att organisk tillväxt är det enda möjliga alternativet för Reebok-CCM Hockey AB att 

växa på just nu. Informant Å konstaterade att det inte vore lagligt att de köpte upp till 

exempel sin största konkurrent. Reebok-CCM Hockey AB jobbar med att hålla sin 

nuvarande position på marknaden med nuvarande produkter, företaget utvecklar nya 

produkter för nuvarande marknader och ser även på nya marknader för nuvarande 

produkter. Reebok-CCM Hockey AB försöker växa genom marknadspenetration, 

produktutveckling och marknadsutveckling. (Ansoff 1965:99) 

För att skapa tillväxt bör företag se möjligheter på en marknad och på vilket sätt 

företaget kan utnyttja de befintliga möjligheterna (Penrose 1966:85-86). Informant Å 

nämnde att Reebok-CCM Hockey AB till exempel kunde öka sin försäljning till damer. 

Informant Å hävdade att det finns en potential att växa inom damhockeyn. Kring 

tillväxtens riktning och hastighet kan det uppstå strategiska dilemman säger Mishina, 

Pollock & Porac (2004:1179, 1193). Hos Reebok-CCM Hockey AB är informanterna 

eniga om att företaget vill nå tillväxt på längre sikt. Informanterna poängterade även 

att det är viktigt med goda resultat på vägen.  

Porter (2008:79–80) hävdar att det kommer finnas ett lågt intresse bland nya företag 

att gå in på en ny marknad ifall inträdesbarriärerna är höga. Informanterna berättade 

att det finns ett fåtal stora aktörer inom branschen. Informant X sade att Reebok-CCM 

ser ett företag som sin största konkurrent. Utgående från det går det att anta att 

inträdesbarriärerna för nya företag att gå in på marknaden är väldigt höga eftersom det 

finns så få antal aktörer på marknaden och konkurrensen är hård. Hill och Jones 

(1995:186) menar att företag måste ständigt jobba med att hålla sin position på 

marknaden. Informanterna framförde att företaget har nått sina tillväxtmål under de 

senaste åren och de upplever att framtiden ser ljus ut för företaget. Informant X 

nämnde att företaget har genomgått tuffare perioder och att företaget har utvecklats 

och jobbar bättre idag. Informant Å konstaterade att det finns en oro för vad Adidas 

Group kommer att göra med hockeydivisionen. 



 

 

53 

Penrose (1966:64) poängterar att företag behöver ha en flexibel organisation för att 

klara av att hantera snabba förändringar och osäkerhet. Enligt Kogut (1991:32) kan 

flexibla företag svänga osäkerhet och risk till sin fördel. Informant Y berättade att 

Reebok-CCM Hockey AB är flexibla och anpassningsbara. Kotter (1995:61–63) 

förklarar att syftet med en vision vid en förändring är att klargöra vart organisationen 

är på väg. Informanterna Å, X och Y ansåg att det är viktigt att ha en vision. De 

betonade också att visionen bör vara förståelig för alla. Informant X berättade att 

visionen inte betyder något ifall olika delmål saknas. Kotter (1995:61, 64-65) beskriver 

också att det är viktigt att skapa kortsiktiga mål. Informant Y påpekade att visionen får 

vara utmanande men samtidigt nåbar. 

Informant X, Y och Z var eniga om att regelbunden presentation av visionen vid interna 

möten är nödvändigt. Informant Y ansåg att det inte går att informera om visionen 

enbart per mail. För att åstadkomma förändring är det nödvändigt med trovärdig 

kommunikation skriver Kotter (1995:61–63). Informant X hävdade att Reebok-CCM 

Hockey AB presenterar företagets vision för lite internt. Informant X berättade att 

visionen presenteras ofta till företagets kunder. Kotter (1995:61–63) menar att ifall de 

anställda ser fördelar med förändringen kommer de att samarbeta i 

förändringsprocessen. Informant Z hävdade att genom att ha en vision berättar 

företaget att de har en långsiktig strategi. Informant Y trodde inte att det är visionen 

som driver tillväxten, men informant Y antog att visionen kan skapa engagemang. 

Informant X sade också att visionen inte spelar en avgörande roll för tillväxten.  

Kotter (1995:59–61) hävdar att för att nå förändring måste många individer samarbeta. 

Informant Z och Y ansåg att tidigare förändringsprocesser har fungerat. Informant Y 

tycker att företaget har informerat om förändringar på ett bra sätt och inte utelämnat 

information. Informant X, Y och Z trodde att det är viktigt att motivera att en 

förändring är nödvändig för företaget på längre sikt. Informant Å trodde på att 

involvera de berörda i förändringen för att motivera dem. För en organisations 

överlevnad är det viktigt att motivera de anställda. (Schein 1988:33–34). Reebok-CCM 

Hockey ABs unga generation inom företaget är mera öppna för förändringar jämfört 

med den äldre generationen framförde informant Å. 

Personalen utgör en värdefull resurs för företag (Penrose 1966:24). Informant Y, Z och 

Å betonade att personalen utgör en viktig resurs för Reebok-CCM Hockey AB. 

Marknadsföring sägs också utgöra en resurs för Reebok-CCM Hockey AB enligt 

informant X,Y och Z. Forskning och utveckling utgör också en resurs anser informant X 
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och Z. Företagets produkt utgör en mycket viktig resurs tycker informant Z. Informant 

Å nämnde att återförsäljarna spelar in på företagets tillväxt. Informant Y konstaterade 

att företagets varumärke utgör en resurs. Reglering av inköp och lagerhållning 

berättade informant X att är en resurs. Dringoli (2011:9) hävdar att marknadsförings 

och kommunikations expertis, forsknings- och utvecklingskompetens, 

distributionsnätverk, varumärkets rykte samt inköpslogistiksystem utgör resurser vid 

tillväxt. 

6.2 Ledarskapets olika nyanser 

Informanterna upplevede att det är en skillnad mellan att vara chef och ledare. 

Hunsaker (2005:421) påstår att en chef inte behöver vara ledare och en ledare inte 

behöver vara chef. Alvesson (2009:138) hävdar att vi idag ofta ser en blandning av 

rollen ledare och chef i de flesta organisationer. Informanterna beskrev sig själv som 

både ledare och chef, men betonade att de ser sig själva mera som ledare än som chefer. 

Mandatet som informant Z känner sig ha från de anställda gör att informant Z känner 

sig mera som en ledare än chef. Fredriksson (2014) argumenterarar för att ledarskap 

baserar sig på medarbetarnas förtroende för ledaren.  

Fredriksson (2014) hävdar att kommunikation utgör ledarskapets kärna. Informant Y 

och Z tog upp att kommunikation vid en förändringsprocess är oerhört viktigt. 

Kommunikationen behövs för att övertyga medarbetarna att förändringen är 

nödvändig. Bass (1991:31) konstaterar att ledare bör uppmärksamma individernas 

utveckling och inspirera de anställda till att sträva efter ett gemensamt mål. Hannagan 

(2002:44) konstaterar att en organisations strategi får stöd av organisationskulturen. 

Alla informanter gav exempel på hur de försöker jobba för att hjälpa de anställda att 

utvecklas. Informant Å hänvisade till att Reebok-CCM Hockey AB har användbara 

verktyg som används till att följa upp de anställdas utveckling. Informanterna 

berättade även att det är viktigt att föra en dialog med de anställda för att hjälpa dem 

framåt. 

Skapandet av en framtidstro genom att inspirera och motivera de anställda är 

väsentligt (McKee 2014:66–67). Schein (1988:33–34) framför att det är viktigt att de 

anställda är motiverade och integrerade för att en organisation skall överleva. Kotter 

(1995:59-61) konstaterar att en förändring inte är möjlig ifall de anställda inte är 

motiverade. Informant Z, X och Y trodde att de anställdas motivation är bra. Informant 

Å berättade att det finns anställda som är väldigt motiverade men också tvärtom. 



 

 

55 

Informant Y och Å berättade att de genom att ge ansvar och uppmärksamma de 

anställdas arbete försöker motivera dem. 

Informant X, Y och Å trodde att det finns både fördelar och nackdelar med att en ledare 

har erfarenhet. Informant Å berättade att det finns en risk för att en ledare med lång 

erfarenhet blir kvar i det gamla. Harms (2009:429) påstår att erfarenhetsgraden hos en 

ledare kan påverka möjligheterna för honom eller henne att leda tillväxt. Informant Z 

hävdade som Harms att erfarenhet är till fördel för att leda tillväxt. 

Ireland och Hitt (1999:43, 54) lyfter fram att det kan vara användbart med strategiskt 

ledarskap vid oförutsägbara och turbulenta tider eftersom det strategiska ledarskapet 

kan hjälpa företaget att nå resultat. Strategiska ledare bör kunna förutse hur den 

globala marknaden ändras. Hannagan (2002:15) hävdar att strategiskt ledarskap är 

något som de seniorcheferna ansvarar för. Mellanchefer har idag också viktiga 

strategiska roller anser Rouleau (2005:1437). Strategiskt ledarskap är viktigt ansåg 

informant X, Z och Å. Informant Å hänvisade till att det strategiska ledarskapet är den 

viktigaste delen av ledarskap. Informant Z konstaterade att det kunde vara nödvändigt 

att lägga ner mera tid på det strategiska ledarskapet.  

Kotter och Heskett (1992:142–143) förklararar att chefer är redo att ta risker inom en 

adaptiv företagskultur. Det rådande affärsklimatet kan skapa möjligheter som en 

adaptiv företagskultur lyckas dra nytta av. Kotter (1995:61) anser att risktagande 

behövs för att skapa nytänkande hos företag. Informanterna sade sig alla vara villiga att 

ta risker, men i olika grad. Informant X och Å var mera villiga att ta risker än informant 

Y och Z. Informant Y och Z ville ha kalkylerade underlag för att ta risker.  

Pescosolido (2001:90) anser att en grupps effektivitet påverkas av gruppens informella 

ledare. Det informella ledarskapet inom Reebok-CCM Hockey AB anses vara viktigt 

utgående från informanternas svar. Informanterna var medvetna om de informella 

ledarnas makt inom organisationen. De informella ledarna glöms ofta bort hävdade 

informant Z. Informant Å tyckte att det informella ledarskapet kunde prioriteras mera. 

Informant Å trodde att det informella ledarna inom Reebok-CCM Hockey AB inte är de 

bästa. De informella ledarnas egen agenda kan försvåra olika projekt konstaterade 

informant Z. Informant Z konstaterade att projekt kan få bättre flyt ifall de informella 

ledarna är övertygade. Fredriksson (2014) konstaterar att det informella ledarskapet 

kan vara en tillgång när det informella ledarskapet strävar åt rätt håll. När det 

informella ledarskapet har en annan agenda kan det uppstå problem. Ett företag kan 
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till exempel gå miste om bidragande kunskap ifall det informella ledarskapet utövas av 

”fel” person. 

När organisationen jobbar för ett gemensamt mål behöver ledningen och medarbetarna 

föra en klar dialog för att kunna nå målet konstaterar samtliga informanter. Informant 

Y betonade att det är viktigt med delmål och gemenskap för att nå ett mål. Informant Y 

poängterade att målet som läggs upp behöver uppfattas som nåbart för att det skall 

kännas motiverande för de anställda. Kotter (1995:61) anser att det är viktigt med olika 

delmål vid en förändringsprocess och att det uppmärksammas och belönas när delmål 

nås. 

Informanterna tyckte att anställda ska involveras vid beslutsfattandet. Informant Y och 

Z ansåg att beslutet inte bör tas av gruppen, utan av ansvarige chef. Reebok-CCM 

Hockey AB har ett underordnand-centrerat ledarskap och ger frihet bland de 

underordnade (Tannenbaum & Schmidt 1973:4). Informanterna hade olika åsikter om 

vilken grad av frihet de anställda bör ha, men det går att konstatera att informanternas 

svar pekar på att Reebok-CCM Hockey AB har ett underordnand-centrerat ledarskap. 

Strategiformuleringar ansåg informant Y och Z att hör till ledningens uppgifter, 

däremot informant X och Å ansåg att de anställda aktivt kunde påverka och delta vid 

strategiformuleringar.  

Hunsaker (2005:422) konstaterar att ledare initierar beslutsfattande. Informant Å 

berättade att ledare är de som vågar ta beslut samt stå för dem. Informant Å trodde inte 

att man kan läsa till sig ledarskap, utan istället lära sig det från andra ledare. ”Jag 

försöker leda genom att göra saker” berättade ledare Å. Informant Z beskriver sig själv 

som en öppen, tillgänglig och coachande ledare. Bass (1991:21,22) hävdar att 

transformella ledare använder sig av coaching för att hjälpa de anställda. 

Problemlösning är något som informant Z ansåg att är viktigt. Transformella ledare får 

de anställda att finna lösningar till sina problem (Bass 1991:21,22). Karismatiska ledare 

behärskar att inspirera och motivera anställda, vilket gör att de anställda presterar 

bättre än normalt (Hunsaker 2005:426; Bass 1991:21). Fokus var på motiverande 

ledarskap när informant Y beskrev sitt ledarskap. Informant X beskrev sig själv som en 

tydlig, rättvis och ansvarsgivande ledare. Individuell hänsyn och uppmärksamhet för 

individer karakteriserar transformellt ledarskap. Att beskrivande presentera syften är 

även en förmåga som transformella ledare har. (Bass 1991:21,22) Hunsaker (2005:422) 

lyfter fram att transformellt ledarskap fordras vid förändring. 
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Alvesson (2009:127) betonar att ledarskap värderas på olika sätt av olika människor. 

Samtliga informanter var av den åsikten att ledarskap är betydelsefullt vid tillväxt. 

Informant Å betonade att ledarskap är viktigt vid strategiskt arbete och tillväxt. 

Motivation och engagemang hos de anställda behövs för att skapa en tro om att tillväxt 

skall vara möjligt poängterade informant Z, X och Y. Därför behövs öppna, 

entusiastiska och motiverande ledare som får med de anställda berättade informant Z. 

Informant Z trodde inte att tillväxt är möjligt med en negativ ledare. Andersen och 

Kheams (1998:180) menar att det funnits låga ambitioner för tillväxt i företag med 

bristande ledarskap. Uppmärksammande av när tillväxtmål uppnås ansåg informant Z 

att är viktigt, till exempel om företaget ökat sin försäljning eller fått nya kunder. Kotter 

(1995:61, 64-65) poängterar även att det är viktigt med kortsiktiga mål. Informant X 

ansåg att det är viktigt att ha starka ledare som klarar av att se upp så att företaget inte 

fastnar i ”the comfort zone”. Ledarskapet behövs för att kunna styra och föra företaget 

framåt konstaterade informant X. Penrose (1966:31, 66) anser att det är viktigt med 

ledare som har ledarskapsförmåga vid tillväxt. 

6.3 Undersökningens tillförlitlighet 

I följande avsnitt diskuteras undersökningens tillförlitlighet. Resultatet från en 

fallstudie kan vara svårt att generalisera eftersom det är enskilda fall som har studerats 

(Bryman 1997:106,111). Generaliserbarheten i denna avhandling är inte hög eftersom 

endast ett företag undersöktes. 

Vid god validitet undersöker forskaren det han eller hon har ämnat undersöka (Patel & 

Davidson 2003:98). Den faktiska undersökningen i denna avhandling överensstämmer 

med det som skulle undersökas. Faktorer som påverkar ledarskapet vid organisk 

tillväxt kunde identifieras. Innehållsvaliditeten syftar på att den teoretiska 

referensramen återges via olika variabler som redogörs för till exempel i en intervju. 

Vid god innehållsvaliditet finns det en god förankring till problemområdet som 

studeras. (Patel & Davidson 2003:99–100) Avhandlingen har en god innehållsvaliditet. 

Intervjufrågorna som fungerade som underlag vid intervjuerna var utformad utgående 

från den teoretiska referensramen. Alla delar av den teoretiska referensramen 

diskuterades under intervjuerna. 

En forskare bör fokusera på både validitet och reliabilitet. (Patel & Davidson 2003:98–

99) Ett forskningsresultat är av vetenskapligt värde när undersökningsmetoder är 

valida och reliabla (Ejvegård 2003:70). Reliabiliteten anger hur tillförlitligt 
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undersökningen har gjorts (Patel & Davidson 2003:98–99). Jag anser att reliabiliteten 

i denna avhandling är god. Intervjuer gjordes med relevanta personer. Information som 

var viktigt för avhandlingen gavs till mig. Intervjuerna var öppna och icke-riktade. Jag 

upplever att jag fick genuina och sanna svaren vid intervjuerna. ”Reliabiliteten är 

graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument”. För att få 

en hög reliabilitet är det möjligt att göra upprepade mätningar. När det är 

attitydmätningar som görs är det inte lika lätt att göra flera mätningar. Individen som 

intervjuas kan ändra sina åsikter och svara olika vid två olika mätningar. (Olsson och 

Sörensen 2007:75)  

Reliabiliteten i denna avhandling skulle inte ha blivit högre ifall flera intervjuer med 

samma personer skulle ha utförts. Informanterna gav spontana svar, jag tror att de 

skulle gett annorlunda svar ifall de hade fått fundera en tid mellan en första och 

eventuell andra intervju. De fyra intervjuerna i avhandlingen bandades in för att jag 

skulle ha möjlighet att gå igenom materialet även efter intervjutillfällena. Det uppstod 

inga svårigheter med att förstå informationen men för att säkerställa att informationen 

från intervjuerna hade uppfattats korrekt skickades avhandlingen till informanterna för 

kontroll i skrivandets slutskede.  
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7 SLUTSATS 

Denna magisteravhandlings syfte var att identifiera faktorer som påverkar ledarskapet 

vid organisk tillväxt för ett företag. Utgångspunkten för magisteravhandlingen var 

tidigare teorier och studier. En kvalitativ undersökning utformades på basen av de 

tidigare teorierna och studierna. Tack vare den kvalitativa undersökningen uppnåddes 

magisteravhandlingens syfte. Analys av teori och empiri gjordes och därefter kunde 

slutsatser dras. 

Utgående från avhandlingens analys går det att konstatera att ledare med 

ledarskapsförmåga behövs vid organiskt tillväxt. Avhandlingens resultat ger exempel 

på hur ledare kan arbeta för att kunna bidra till att öka den organiska tillväxten hos ett 

företag. Olika aspekter som ledare bör beakta vid organisk tillväxt tas fram i 

avhandlingens resultat. Resultatet från undersökningen har överensstämt långt med de 

tidigare studierna och teorierna som magisteravhandlingen har utgått ifrån. 

Magisteravhandlingens resultat kan vara till hjälp för medelstora företag som vill lära 

sig om ledarskapets betydelse vid organisk tillväxt. 

Satsningar på forskning och utveckling samt marknadsföring har gjorts för att öka 

tillväxten hos Reebok-CCM Hockey AB. Det har varit utmanande för företaget att göra 

prishöjningar eftersom företaget försöker växa genom att ta marknadsandelar från sina 

konkurrenter. Reebok-CCM Hockey AB har konkreta handlingsplaner för hur de skall 

växa, de jobbar med fokus på olika kategorier. En vision som är förståelig för alla 

värdesätts av informanterna, men det finnas ändå olika åsikter kring hur viktig 

visionen och kommunikationen av visionen är för tillväxten.   

Marknaden som Reebok-CCM Hockey AB befinner sig i är stabil, vilket gör att företaget 

måste vara kreativt och innovativt för att ha möjlighet att växa. Framtiden är oviss med 

tanke på att företaget är en del av Adidas Group och det har tidigare varit aktuellt med 

att sälja hockeydivisionen. På kort sikt ser det dock inte ut som att Adidas Group 

kommer sälja Reebok-CCM eftersom företaget levererat goda siffror de senaste 

kvartalen.  

Ledarskaps faktorer vid organisk tillväxt presenteras i figur 8. Avhandlingens resultatet 

visar att kommunikation är oerhört viktigt för ledarskap vid tillväxt. Reebok-CCM 

Hockey AB beskrivs som en flexibel, öppen och anpassningsbar organisation, vilket gör 

att de kan hantera osäkerhet och snabba förändringar. Det kan finnas en skillnad 
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mellan generationerna i öppenhet till förändringar. Motiverande av en förändring på 

längre sikt anses vara viktigt enligt informanterna. Fokus behöver finnas på att 

inspirera och motivera de anställda i vardagen. Utveckling av de anställda framhölls 

även som betydelsefullt. Erfarenhetsgraden hos en ledare kan vara både positivt och 

negativt vid tillväxt. Ledare som vågar ta risker behövs vid tillväxt, för att företaget inte 

skall fastna i gamla tankesätt.  

Transformellt ledarskap behövs vid tillväxt, för att coacha och uppmuntra anställda till 

problemlösning. Transformella ledare uppmärksammar individer. Ett underordnad-

centrerat ledarskap har fungerat för att skapa tillväxt hos Reebok-CCM. De anställda 

har fått ta del av beslutsfattandet. Strategiskt ledarskap är väsentligt vid tillväxt och 

därför är det nödvändigt att företag prioriterar att lägga tid på det strategiska 

ledarskapet. Det informella ledarskapet behöver prioriteras och uppmärksammas vid 

tillväxt. Det informella ledarskapet kan vara positivt för tillväxten.  

Figur 8 Ledarskaps faktorer vid organisk tillväxt 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Ledarskap av olika slag är betydelsefullt vid tillväxt kunde det konstateras i denna 

magisteravhandling. En begränsning som finns med denna avhandling är att det enbart 

är ett företag som har undersökts.  I fortsatt forskning kunde ledares erfarenhetsgrad 
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vara i centrum och ett större antal ledare från olika företag kunde intervjuas. Forskaren 

kunde se på hur ledare upplever att deras erfarenhet hjälpt dem att leda vid tillväxt. 

Genom en kvantitativ undersökning kunde forskaren försöka få fram om det finns ett 

samband mellan att ha en viss typ av erfarenhet och leda tillväxt. 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning kunde vara att identifiera de informella 

ledarnas roll vid tillväxt hos företag. Forskaren kunde undersöka olika företag och se på 

hur de informella ledarna behandlas i olika företag. Forskaren kunde fokusera på de 

informella ledarnas roll vid tillväxten inom företagen. En lämplig metod för att samla 

information vore kvalitativa intervjuer. 
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BILAGA 1  

Intervjufrågor 

Grundläggande information 
Kan du presentera dig själv? 
Hurudan utbildning har du? 
 
Tidigare arbetssituation 
Vilka tidigare arbetserfarenheter har du? 
 
Nuvarande arbetssituation 
Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 
 
Reebok-CCM 
Vad ser du som organisk tillväxt? 
Varför tror du att organisk tillväxt används som Reebok-CCMs metod för att nå 
tillväxt? 
 
Strävar Reebok-CCM efter tillväxt på lång eller kort sikt? 
 
Har Reebok-CCM ett definierat tillväxtmål? 
Vem fastställer tillväxtmålet? 
Vad är tillväxtmålet? (Till exempel ökade marknadsandelar eller ökad avkastning?) 
Vilka medel används för att nå tillväxtmålet? 
Finns det en definierad strategi för hur målet skall uppnås?  
Vad går strategin ut på? 
Om ni har haft uttalade tillväxtmål tidigare år, har målet uppnåtts? 
 
Hur ser företagets framtid ut? (Med tanke på att Reebok-CCM blivit uppköpt av Adidas 
Group relativt nyligen) 
Hur skulle du beskriva Reebok-CCMs position på marknaden? 
 
Hur tror du att du kan hantera och anpassa förändringar som sker vid tillväxt? 
Hur viktigt upplever du att skapande av en vision är? Till exempel vid tillväxt eller 
förändring. 
Hur viktigt upplever du att kommunikation av en vision är? Till exempel vid tillväxt 
eller förändring. 
Hur ser du på en visions roll för att åstadkomma tillväxt? Spelar den en avgörande roll 
eller anser du att det finns andra element som har starkare effekt vid organisatoriska 
förändringar? 
 
Hur upplever du att etablering av nya tillvägagångssätt fungerar i er organisation? 
Hur skulle du som ledare motivera att en förändring är nödvändig? 
Hur skulle du som ledare beskriva en förändringsprocess? 
 
Vilka av företagets resurser anser du att är viktigast vid tillväxt? 
 
Ledarskap och tillväxt 
Hur villig är du att ta risker för att nå tillväxt? 
 
Hur upplever du att samarbetet i ditt team fungerar? 
 
Hur skulle du beskriva motivation bland anställda? 
På vilket sätt försöker du motivera de anställda? 
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Hur kan du som ledare fokusera på individernas utveckling? 
 
På vilket sätt tror du att du bäst får ditt team att jobba för ett gemensamt mål? 
Hur tror du informellt ledarskap påverkar möjligheterna till att nå ett gemensamt mål? 
 
Tror du att ledarskapet och organisationskulturen påverkar ett företags prestanda? 
Hur stor påverkningsmöjlighet tycker du att de anställda skall ha i beslutfattandet? 
Hur stor påverkningsmöjlighet tycker du att de anställda skall ha gällande olika 
målsättningar och strategiformuleringar? 
 
Tror du att en ledares erfarenhet påverkar möjligheterna för att leda tillväxt? 
 
Hur ser du på strategiskt ledarskap? 
 
Hur skulle du beskriva ledarskapets betydelse vid tillväxt? 
 
Hur skulle du beskriva din roll i företaget?  
Kan du beskriva dig själv som ledare? Hurudan ledarskapsstil har du? 
Ser du dig som chef eller ledare? Ser du dig som både chef och ledare? 
Ser du en skillnad mellan att vara chef och ledare? 
 
 
Avslutande frågor 
Har du kommentarer till frågorna? 
Finns det något du vill tillägga som du upplever att är viktigt men som inte har nämnts? 
 
 


