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SAMMANFATTNING 
Organisatorisk lojalitet är en viktig bestämmande faktor för ett företags prestation och 
effektivitet. Under de senaste åren har intresset ökat för nystartade, snabbväxande företag och 
deras betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Studier inom gasellföretag har tidigare 
baserats på företagens grundare och chefer. Syftet i detta examensarbete är därför att 
undersöka de anställdas grad av organisatorisk lojalitet och vilka faktorer som påverkar 
lojaliteten. Examensarbetet var av kvantitativ karaktär och genomfördes med hjälp av en 
enkätundersökning i vilken 223 respondenter deltog. Alla respondenter arbetar i svenska 
gasellföretag. Examensarbetets insamlade data analyserades med hjälp av multivariat 
regressionsanalys och hypotestest. Cronbach’s alfa användes för att säkerställa måttens 
reliabilitet. Resultatet visar att positiva samband finns mellan anställdas närhet till grundaren, 
erkännande och arbetstillfredsställelse samt organisatorisk lojalitet. Resultatet visar även ett 
negativt samband mellan monetära incitament och organisatorisk lojalitet. Studiens resultat 
ger implikationer för gasellföretags ledare genom att beskriva hur de kan öka den 
organisatoriska lojaliteten för att styra organisationen mot fortsatt tillväxt.  
 
Nyckelord: organisatorisk lojalitet, arbetstillfredsställelse, grundarens betydelse, monetära 
incitament, erkännande, icke-monetära förmåner, status, gasellföretag, tillväxt. 
     
    
   
 
 
  



ABSTRACT 
Organizational commitment is one important factor for organization performance and 
efficiency. During the last years, the interest for new and fast growing companies and their 
effect for the economic growth has increased. Studies within gazelle companies has earlier 
been based on their founders and managers. The purpose of this study is therefore to examine 
the employees’ organizational commitment and which factors affect the commitment. The 
study had a quantitative approach and was carried out with the help of a survey where 223 
respondents participated. All respondents are working at Swedish gazelle companies. The 
collected data of the study were analysed by using a multivariate regression and path 
analysis. Cronbach’s alpha was used to test the measures reliability. The result show that 
there is a positive correlation between the employees’ nearness to the founder, recognition 
and job satisfaction with organizational commitment. The result also show that there is a 
negative correlation between monetary incentive and organizational commitment. The results 
provide indications for how managers in gazelle companies should work with these 
components and thereby increase the degree of organizational commitment to control the 
organizations growth in a better way. 
 
Keywords: organizational commitment, job satisfaction, employees’ nearness to the founder, 
monetary incentive, non-monetary rewards, status, gazelle companies, growth. 
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1. INLEDNING 
Under de senaste åren har intresset ökat för nystartade, snabbväxande företag och deras 
betydelse för den ekonomiska utvecklingen (Andersson, Johansson & Poldahl, 2016). 
Styrning av organisationer under hög tillväxt medför stora utmaningar (Burns, 2007). 
Den interna kommunikationen måste snabbt anta en annan form (Greiner, 1997) och 
nya krav ställs på företagets organisationsstruktur och styrning (Burns, 2007). Den 
amerikanske forskaren David Birch var först med att studera fenomenet gasellföretag 
under 1970-talet (Landström, 2005). Birch myntade begreppet ”gasell” när han 
klassificerade företag som möss, gaseller eller elefanter. Snabbväxande, nystartade 
företag med 20 till 500 anställda som växte genom organisk tillväxt klassificerades som 
gasellföretag. (Acs & Mueller, 2008) Gasellföretagen bidar till att generera en stor del 
av alla nya arbetstillfällen i samhället (Henrekson & Johansson, 2009). Emellertid finns 
en stor risk att gasselföretagens tillväxt upphör eller att företagen till slut går i konkurs 
(Tell, 2012). Resultatet från en dansk studie om gasellföretag visar att 58 procent av 
företagen endast klassificerades som gasellföretag under ett år. Efter tre år fanns enbart 
fem procent av gasellföretagen från år ett kvar. (Senderovitz, Klyver & Steffens, 2016) 
Även Tell (2012) studerade gasellföretag. Under en femårsperiod upplevde 52 procent 
av dessa företag negativ tillväxt, varav 28 procent hade gått i konkurs vid periodens slut 
(Tell, 2012). 90 procent av alla snabbväxande företag lyckas inte överleva under en 15-
årsperiod (Anyadike-Dantes, Du & Hart, 2015). Greiner (1997) menar att en orsak till 
detta kan vara att dessa företag går igenom ett antal olika utvecklingsfaser som 
föranleds av kriser. Delmar och Wiklund (2008) konstaterar att ledarskapet och 
styrningen är av stor betydelse för att lyckas åstadkomma överlevande tillväxtföretag. 
Genom att motivera och tillfredsställa anställda påverkas företagets prestation positivt 
(Wojtaszek, 2016). Styrning spelar en viktig roll för att behålla en motiverad 
personalstyrka. Det finns även en stark koppling mellan styrning och organisatorisk 
lojalitet, eng. commitment. (Kleine & Weißenberger, 2014) 
  
I framtiden kommer en av samhällets största utmaningar vara möjligheten att skapa nya 
arbetstillfällen (Borggren, Eriksson & Lindgren, 2015). Som tidigare konstaterats har 
gasellföretagen en stor inverkan över antalet nya arbetstillfällen som skapas. Under 
tidsperioden 2006 till 2009 stod gasellföretagen för cirka 60 procent av alla 
nettoskapande arbetstillfällen i Sverige (Oreland, 2012). Därmed har gasellföretagen en 
stor effekt på sysselsättningstillväxten (Henrekson & Johansson, 2009; Oreland, 2012). 
Strategier och prestationer påverkas starkt av ledarskapet inom en organisation. 
(Koryak, Mole, Lockett, Hayton, Ucbasaran & Hodgkinson, 2015). Det är av stor vikt 
att ledare vågar släppa taget och lämna över visst ansvar till de anställda när företag 
växer. Annars riskerar tillväxten att upphöra. (Thunberg, 2017) Detta innebär att 
organisationer måste vara responsiva och därmed ändra struktur och strategier för att 
fortsätta växa. Enligt Bordia, Hobman, Jones, Gallois och Callan (2004) skapar denna 
förändring mycket osäkerhet och stress bland de anställda. I amerikanska gasellföretag 
finns det ett antal strategiska förmågor som spelar en nyckelroll för framgång, bland 
annat förmågan att delegera ansvar och förmågan att höja produktiviteten bland 
medarbetarnas arbetsuppgifter (Andonova, Juliao-Rossi, Stoyanova & Valencia, 2013). 
Genom att aktivt motivera anställda till att anta ett önskat beteende menar Faisal 
Ahammad, Lee, Malul och Shoham (2015) att produktiviteten förbättras och att 
företagets totala prestation gynnas.  
 
Idag anses humankapital vara en av de största konkurrensfördelarna ett företag kan 
besitta. Att rekrytera rätt medarbetare, och behålla dem, är emellertid en utmaning. 



 2 

(Aktar, Sachu, & Ali, 2012) En faktor som tycks påverka anställda i sitt val att stanna 
kvar inom en organisation är företagskulturen (Silverthorne, 2004). Brentani och 
Kleinschmidt (2004) menar att grundare har stor betydelse för hur företagskulturen 
utvecklas. Enligt tidigare studier har företagskulturen effekt över hur anställda presterar. 
Den har även visat sig påverka företagets framtid. (Abdul Rashid, Sambasivan & Johari, 
2003; Carlos Pinho, Paula Rodrigues & Dibb, 2014; Mannion, Davies & Marshall, 
2005) Wojtaszek (2016) menar att investeringar som görs i de anställda avspeglas i 
företagets prestation. En välmotiverad och tillfredsställd personalstyrka leder till 
lojalitet och i längden till ett bättre resultat (Wojtaszek, 2016). Rätt styrning kan 
påverka anställdas motivation och arbetstillfredsställelse positivt, vilket även kan vara 
en avgörande faktor för ett gasellföretags överlevnad. 
  
Allen och Meyer (1990) beskriver organisatorisk lojalitet som den kraft som förenar de 
anställda med organisationen. Lojalitet är på så sätt en prestationsvariabel för hur ett 
företag mår. Denna kraft är dessutom nödvändig för att organisationer ska växa och 
rentav överleva (Mosadeghrad, Ferlie & Rosenberg, 2008). Arbetstillfredsställelse är en 
målinriktad prestationsvariabel som mäter hälsotillståndet i ett företag och definieras 
som en specifik attityd eller känsla en individ har till sitt arbete eller vissa 
arbetsuppgifter (Huang, Lee, McFadden, Murphy, Robertson, Cheung & Zohar, 2016). 
Denna tillfredsställelse krävs för att bibehålla engagerade medarbetare (Mosadeghrad, 
Ferlie & Rosenberg, 2008). Motivation sägs vara avgörande för människors beteende. 
Den påverkar både långvarigheten av beteendet och ansträngningsnivån. (Kanfer, 1990) 
En väl motiverad personalstyrka kan ha stor inverkan över ett företags resultat (Wiley, 
1997). Många företag är dock osäkra på hur de ska motivera och tillfredsställa sina 
anställda. Nivån av arbetstillfredsställelse och motivation influerar de anställdas lojalitet 
och deras intention att stanna kvar eller lämna sin arbetsplats. (Arokiasamy, Tat & 
Abdullah, 2013). När anställdas behov prioriteras och de är tillfredsställda på sin 
arbetsplats skapas ett önskvärt, effektivt beteende (Cropanzano & Mitchell, 2005). För 
att uppnå detta beteende tillämpar organisationer styrning. Styrningen kan även 
tillämpas i syfte att påverka anställdas motivation. (Merchant & Van der Stede, 2007) 
En motiverad och lojal arbetsstyrka är avgörande för tillväxt (Dobre, 2013; 
Mosadeghrad, Ferlie & Rosenberg, 2008). 
  
Effektiva motivationsfaktorer (Shaheen & Farooqi, 2014) och arbetstillfredsställelse 
(Tarigan & Ariani, 2015; Fu & Deshpande, 2014) krävs för att säkerställa organisatorisk 
lojalitet bland anställda. Forskare har länge ansett att organisatoriska mål är ouppnåeliga 
om det inte finns organisatorisk lojalitet bland de anställda. Motivation är bestämmande 
för en persons grad av organisatorisk lojalitet. (Tella, Ayeni & Popoola, 2007) Om 
företagsledare vet vad som driver sina anställda, kan de utforma arbetsuppgifter och 
belöningar mot dessa faktorer. Kunskap om dessa drivkrafter kommer att gynna 
företagets prestation och tillväxt (Moynihan & Pandey, 2007). Slangen och Hennart 
(2007) konstaterar att den organiska tillväxten hos företag är betydligt mindre studerad 
än andra typer av tillväxt. Coad, Daunfeldt, Hölzly, Johansson och Nightingale (2014) 
belyser att interna faktorer hos snabbväxande företag inte har studerats tillräckligt. 
Grundarens betydelse för de anställda i gasellföretag är en aspekt som inte 
uppmärksammats i någon större utsträckning i tidigare forskning. Pesämaa (2017) 
konstaterar att merparten studier som utförts på gasellföretag baseras på deras grundare 
och chefer, medan många teorier även har en stark påverkan på övriga anställda. Genom 
att studera organisatorisk lojalitet hos anställda i gasellföretag kommer en bättre 
förståelse skapas för lojalitetens betydelse för gasellföretag. Ny kunskap inom området 
kan därmed gynna samhället och bidra till långsiktig tillväxt och överlevnad för 
gasellföretagen. Ny kunskap erhålls genom att skapa en djupare förståelse och kunskap 
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kring vilka faktorer som påverkar organisatorisk lojalitet hos anställda i gasellföretag 
när företaget växer snabbt och organisationsstrukturerna måste förändras. Ökad 
förståelse för detta kan underlätta styrning av organisationer i riktning mot en större 
grad överlevande tillväxtföretag och därmed fler nya arbetstillfällen. Bristen på den här 
typen av forskning visar på vikten av examensarbetet. Resonemanget leder vidare till 
examensarbetets forskningsfråga: Vilka faktorer påverkar organisatorisk lojalitet hos 
anställda i gasellföretag och vilken betydelse har lojaliteten för fortsatt tillväxt? 
  

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att identifiera vilka faktorer som är viktiga för de 
anställdas organisatoriska lojalitet i ett gasellföretag när organisationen utvecklas från 
en enkel, informell struktur till en mer komplex, formell organisationsstruktur. För att 
uppnå examensarbetets syfte utgår examensarbetet från svenska gasellföretag där 
utvecklingen från den enkla organisationsstrukturen behöver ske snabbare än i andra 
företag. Genom att förklara vilka faktorer som påverkar anställdas lojalitet i 
gasellföretag kan vi lämna konkreta förslag till åtgärder för gasellföretagens ledare. 
Åtgärder angående hur ledare ska öka lojaliteten hos sina anställda, och således styra 
dem, för att erhålla bäst förutsättningar till fortsatt tillväxt. Att kartlägga hur dessa 
faktorer påverkar organisatorisk lojalitet hos anställda i gasellföretag kommer bidra till 
en ytterligare fördjupad kunskap om gasellföretag. Fördjupad kunskap kan användas för 
att styra organisationer mot långsiktig tillväxt. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I följande avsnitt redogörs och presenteras litteratur från tidigare forskning samt den 
teori som är relevant för examensarbetet. Tillsammans bidrar detta till att skapa en 
grundläggande förståelse för ämnesområdet. Inledningsvis definieras gasellföretag. 
Därefter beskrivs tillväxt, organisatorisk lojalitet, styrning och motivation. I avsnittet 
om styrning presenteras en modell av Greiner. Modellen förklarar ett antal kriser som 
växande företag genomgår. I avsnittet om motivation presenteras Herzbergs paradigm 
om anställdas inställning till arbete. Vidare beskrivs arbetstillfredsställelse. 
Avslutningsvis presenteras en teoretisk modell som sammanfattar examensarbetets 
hypoteser. 
  

2.1 Definiering av gasellföretag 
Det finns ingen allmänt vedertagen definition av gasellföretag. Definitionen skiljer sig 
åt beroende på land och studie. Konsensus är däremot att gasellföretag har en betydande 
försäljningsvolym och mängd anställda, samtidigt som de har en organisk tillväxttakt 
över ett antal år (Pesämaa, 2017). Birchs definition av gasellföretag är att de åtminstone 
har en 20-procentig tillväxt under de senaste fem verksamhetsåren. Ytterligare en 
definition är att gasellföretag dubblerat antalet anställda under en femårsperiod. 
(Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2010) Vidare kan 
gasellföretag definieras som en viss procent av ett lands snabbast växande företag 
(Henreksson & Johansson, 2009). Fortsättningsvis i examensarbetet kommer 
gasellföretag definieras enligt följande: ett bolag som under de tre senaste åren 
kontinuerligt vuxit organiskt och under samma period minst fördubblat sin omsättning 
samt visar ett positivt samlat resultat för de fyra senaste räkenskapsåren. 
 

2.2 Tillväxt 
Snabbväxande, mindre företag är av stor betydelse för ett lands ekonomiska tillväxt 
(Delmar och Wiklund, 2008). Den ekonomiska tillväxten reflekterar ett lands kapacitet 
att producera varor och tjänster (Barro, 1991). Gasellföretag stimulerar den ekonomiska 
tillväxten tack vare att de skapar nya arbetstillfällen, främjar innovation, ökar 
konkurrensen och positivt påverkar spridningseffekten av kunskap (Memili, Fang, 
Chrisman & De Massis, 2015). Tillväxten i ett företag utgörs både av viljan att växa och 
möjligheten att göra det. Viljan till att växa är grundläggande för all företagstillväxt 
(Coad, 2009). Barringer, Jones och Neubaum (2005) menar att hög tillväxt är svår att 
uppnå, men kanske ännu svårare att behålla. Under en tid av hög tillväxt krävs att 
organisationer skapar strukturer och system för att kunna hantera tillväxten (Phelps, 
Adams & Bessant, 2007). Å ena sidan argumenteras det att sådana strukturer och 
system dämpar det entreprenöriella i företaget, medan andra sidan argumenterar att 
dessa strukturer och system är nödvändiga för att bygga förutsättningar som tillåter 
fortsatt tillväxt. (Achtenhagen, Melander, Rosengren & Standoft, 2014) Enligt Greiner 
(1997) tycks företag hellre hänvisa till yttre omständigheter än att interna beslut ligger 
till grund för deras tillväxt. Evans (1987) belyste tidigt ett negativt samband mellan 
tillväxt samt företagets storlek och ålder. Unga, mindre företag tenderar att inneha den 
största procentuella tillväxtökningen. Samtidigt ökar sannolikheten för överlevnad i takt 
med att företaget växer avseende storlek och ålder. Således förekommer ett positivt 
samband mellan överlevnad samt företagets storlek och ålder. (Evans, 1987) 
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Enligt Geuvers (2016) kan företag växa genom organisk tillväxt eller genom förvärv. 
Tillväxt genom förvärv innebär att företag köper andra bolag och därmed växer 
tillsammans (Davidsson, Delmar & Wiklund, 2006). Organisk tillväxt beskrivs som 
intern tillväxt (Henreksson & Johansson, 2009) och förklaras som den totala tillväxten 
minus den tillväxtökning som genererats av förvärvade enheter under året. Spearot 
(2012) konstaterat att båda typerna av tillväxt grundas på liknande bakomliggande 
interna beslut. En viktig skillnad är emellertid tillväxttypernas olika konsekvenser för 
företagens framtida styrning (Achtenhagen, Brunninge & Melin, 2016). En stor del av 
forskningen gör ingen skillnad i om företagen växer organiskt eller genom förvärv. 
Bland de som utröner den här skillnaden har forskning i stor utsträckning studerat 
tillväxt genom förvärv och fusioner. Litteratur om organisk tillväxt är väsentligt mindre 
beforskat. (Slangen & Hennart, 2007) Troligtvis av anledningen att många tidigare 
studier utförs på större bolag som knappt har någon organisk tillväxt (Achtenhagen, 
Brunninge & Melin, 2016). 
 

2.3 Organisatoriskt lojalitet 
Organisatorisk lojalitet definieras som den styrka i vilken en person identifierar sig med 
och engagerar sig för en viss organisation (Mowday, Steers & Porter, 1979). Det finns 
tre viktiga dimensioner av organisatorisk lojalitet: (1) stark tro på organisationens mål 
och värderingar, (2) villighet att avsevärt anstränga sig till förmån för organisationen, 
och (3) intention att vara en värdefull medlem i organisationen (Kleine & 
Weißenberger, 2014; Locke & Latham, 1990). Det emotionella uttrycket för 
organisatorisk lojalitet tycks vara yrkesstolthet (Katzenbach, 2003). Organisatorisk 
lojalitet är en viktig bestämmande faktor för ett företags prestation och effektivitet 
(Angle & Perry, 1981; Lok & Crawford, 2004; Riketta, 2002). I stora drag även ett mått 
på en organisations framgång (Jaworski & Young, 1992; Mowday, Steers & Porter, 
1979) 
 
För att förstå och styra anställdas beteende är den anställdes grad av organisatorisk 
lojalitet en viktig faktor att studera. Begreppet involverar ett aktivt förhållande med 
organisationen i vilket anställda är villiga att ge något av sig själva i syfte att bidra till 
organisationens framgång.  (Mowday, Steers & Porter, 1979) De anställda kommer vara 
sin arbetsgivare lojal om organisationen i gengäld värdesätter och uppskattar dem 
(Fuller, Barnett, Hester & Relyea, 2003). Företag som är hängivna att bry sig om sina 
anställda och deras välbefinnande tenderar att ha medarbetare med högre grad av 
organisatorisk lojalitet (Geldenhuys, Laba & Venter, 2014). Dessa anställda tycks ha 
högre närvaro på arbetsplatsen och stannar längre med samma arbetsgivare. De arbetar 
vanligtvis även hårdare och presterar bättre än anställda med lägre grad av 
organisatorisk lojalitet. (Dessler, 1999) Samtidigt vet vi att individer som byter arbete 
ofta får en snabbare karriärutveckling och en bättre lön (Gao, Luo & Tang, 2015). I 
kunskapsintensiva företag tar det dessutom lång tid (Macintosh & Quattrone, 2011) och 
är kostsamt (Salleh, Nair & Harun, 2012) att lära upp nyanställda. Anställda med hög 
grad av organisatorisk lojalitet visar stor tillhörighet till organisationen och bidrar aktivt 
till företagets mål (Jaworski & Young, 1992; Mowday, Steers & Porter, 1979). Mathieu 
och Zajac (1990) konstaterar därmed att hela samhället kan gynnas av arbetskraft med 
hög grad av organisatorisk lojalitet.  
 
Det finns ett stort intresse bland forskare att studera organisatorisk lojalitet. Detta tycks 
vara kopplat till begreppets samhörighet med anställdas prestation och motivation. 
(Kleine & Weißenberger, 2014; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer, Stanley, Herscovitch & 
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Topolnytsky, 2002) Shaheen och Farooqi (2014) menar att motiverade anställda med 
hög grad av organisatorisk lojalitet är mer engagerade i att bidra till företagets tillväxt. 
Dem kan även med stor sannolikhet påverka marknadsandelarna till organisationens 
fördel (Shaheen & Farooqi, 2014). Mohsan, Nawaz, Khan, Shaukat och Aslam (2011) 
beskriver dessa anställda som organisationens värdefullaste tillgångar. Fortsättningsvis 
menar de att det är denna typ av anställda som ligger till grund för ett företags snabba 
tillväxt (Mohsan et al., 2011). För att säkerställa en välfungerande organisation under 
snabb tillväxt krävs tydlig kommunikation och samarbete, även arbetstillfredsställelse 
och organisatorisk lojalitet bland de anställda är essentiellt. För att uppnå en 
personalstyrka med hög grad av organisatorisk lojalitet krävs effektiva 
motivationsfaktorer. (Shaheen & Farooqi, 2014) 
  

2.4 Styrning 
I grunden handlar styrning om att påverka människors tankar och handlingar. Styrning 
är ett instrument för att få anställda att agera i enlighet med företagets övergripande mål 
och riktlinjer. (Anthony, 2014) Arokiasamy, Tat och Abdullah (2013) menar att det är 
mest gynnsamt att styra och motivera anställda genom incitament och belöningssystem. 
Redan under 1930-talet konstaterades att det är mer sannolikt att en handling eller 
prestation upprepas om den belönas på ett adekvat sätt (Deci, 1972). Belöningar kan 
vara av monetär eller icke-monetär art. Det kan vara allt från bonusar, löneförhöjningar 
och middagar till beröm, uppskattning och offentligt erkännande. (Bartol & Srivastava, 
2002) Belöningar har generellt en negativ inverkan på människors inre motivation. Om 
en anställ utför en viss arbetsuppgift på grund av intresse och den anställda tillfälligt 
belönas för aktiviteten, minskar motivationen avsevärt för arbetsuppgiften efter att 
belöningen utgår. (Cameron & Pierce, 1994) 
  
Styrning är nödvändigt för att förverkliga strategier, uppnå organisatoriska mål och för 
att använda resurser på ett effektivt sätt. Detta bör gälla inom alla olika 
organisationstyper och branscher. (Mitchell & Reid, 2000) Traditionella och etablerade 
styrningsverktyg är främst utvecklade för att tillämpas i större företag. Styrformen i 
mindre företag skiljer sig nämnvärt och ställer därmed andra krav på styrningen. 
(Hudson, Smart & Bourne, 2001) Löfsten och Lindelöf (2005) menar att företag som 
tillämpar traditionell formaliserad styrning tenderar att vara konservativa, riskaverta, 
reaktiva och sakna innovation. Tidigare forskning har visat ett negativt samband mellan 
formaliserade företag och tillväxt (Gosselin, 1997). Styrningen utsätts konstant för 
utmaningar (Kasanen, Lukka & Siitonen, 1993). Globaliseringen låter företag utstå 
hårdare konkurrens och utvecklingen ställer högre krav på ett bredare ledarskap (Alves 
& Alves, 2015). Organisationer behöver ledare som kan styra med starka värderingar 
och integritet samt som kan skapa varaktiga företag (Wang & Hsieh, 2013) med lojala 
anställda (Limsila & Ogunlana, 2008). 
 

2.4.1 Styrning i gasellföretag 
I mindre företag används vanligtvis informell styrning (Davila, Foster & Jia, 2010). Den 
informella styrningen skapas inte medvetet utan växer fram i en organisation. Informell 
styrning förekommer bland annat genom oskrivna normer som ofta grundar sig i 
organisationskulturen. (Langfield-Smith, 1997) Den informella styrningen 
karaktäriseras av direkt kommunikation, uppmuntrar till kreativitet (Davila, Foster & 
Jia, 2010) och förlitar sig på att det finns goda relationer mellan anställda. Davila, 
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Foster och Jia (2010) menar att grundare i gasellföretag ofta har flera roller inom 
företaget. Burns (2007) liknar grundaren vid ”spindeln i nätet” eftersom alla anställda 
rapporterar direkt till denne. I gasellföretag är framtiden är oviss. Företagen verkar i en 
miljö med intensiv förändring som kan vara spännande, men även påfrestande och 
osäker (Coad et al., 2014). Därmed är flexibilitet en nyckelfaktor för framgång och 
således finns en risk med fasta strukturer eftersom de snabbt kan bli föråldrade och 
inaktuella. Den informella styrningen fungerar bra i mindre organisationer men i takt 
med att företagen växer kan problem med styrningen uppstå. (Burns, 2007) Davila, 
Foster & Jia (2010) menar att organisationer måste ändra styrsätt i takt med att företaget 
växer. Annars är det oundvikligt att misslyckas. (Davila, Foster & Jia, 2010) 
  
Enligt Burns (2007) används informell styrning vanligtvis i samband med en organisk 
organisationsstruktur. Denna struktur är lämplig för företag som befinner sig i en 
föränderlig miljö. Styrningen i en sådan struktur sker i större utsträckning med 
utgångspunkt i företagsgemensamma mål, värderingar och ideologier. Istället för regler 
och instruktioner som styrning i den mekaniska organisationsstrukturen utgår från. 
(Bruzelius & Skärvad, 2011) Burns (2007) menar att det är svårt att definiera den 
organiska organisationsstrukturen eftersom det hela tiden förändras för att anpassa sig 
till sin föränderliga omgivning. Gemensamma nämnare för strukturen är emellertid 
flexibilitet, decentralisering och en relativt enkel organisationsstruktur (Burns, 2007). 
Gosselin (1997) menar att en organisk struktur bidrar till fler innovationer än en 
mekanisk struktur. Det är även enklare att implementera dessa nya innovationer i 
företag av organisk karaktär (Gosselin, 1997). Enligt Macintosh och Quattrone (2011) 
är anpassningsbarhet, utveckling och överlevnad nyckelfaktorer i den organiska 
strukturen. 
 

2.4.2 Styrning under tillväxt 
I takt med att företag växer måste grundaren förändra sitt ledarskap för att anpassa sig 
till tillväxten (Burns, 2007). Annars är risken stor att företaget inte överlever (Beaver 
och Jennings, 2005). Desto snabbare ett företag växer desto svårare är det att styra 
(Burns, 2007). Som tidigare konstaterat är inte längre den traditionella styrningen för en 
liten organisation passande under hög tillväxt, vilket kan skapa besvärliga interna kriser 
som är avgörande för företagets överlevnad (Greiner, 1997). Greiner (1972) 
introducerade en teori kallad Fem Faser För Tillväxt. Enligt teorin finns två motstridiga 
krafter, en så kallad dialektal spänning, inom växande företag. Spänningen består av 
självständighet och ledning och dessa krafter påverkar företagets fortsatta utveckling. 
Vid dominerande inflytande av någon kraft uppstår en kris. (Macintosh & Quattrone, 
2011) Pearson och Clair (1998) definierar en kris som en händelse med stor påverkan 
vilken hotar organisationens överlevnad. I krissituation måste organisationen återskapa 
balans mellan krafterna. Misslyckas det riskerar företaget att gå i konkurs. (Macintosh 
& Quattrone, 2011) Teorin baseras på att en organisation växer genom evolution för att 
sedan nå en kris. Krisen kan överkommas genom revolution vilken sedan skapar 
tillväxt. Det är viktigt att notera att varje fas både är ett resultat av tidigare kriser och en 
orsak till nästa kris. (Greiner, 1997) Greiner (1972) identifierade fem olika 
utvecklingsfaser som en organisation genomgår under tillväxt. Dessa faser nås i olika 
hastighet. Gasellföretag genomgår faserna snabbare än andra företag och kan möta flera 
kriser samtidigt. (Burns, 2007) Detta kan skapa stor turbulens i organisationen. 
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Figur 1: 

Greiners (1972) teori om fem faser för tillväxt 
 
Lee (2014) menar att gasellföretag möter flera utmaningar för fortsatt tillväxt. 
Fortsättningsvis belyser han ledarskapet i dessa organisationer som en utav de största 
utmaningarna (Lee 2014). Framförallt i mindre och nystartade företag gör och 
involveras grundare i det mesta (Burns, 2007) samt balanserar ett flertal operativa roller 
samtidigt (Cope, Kempster & Parry, 2011). Rollen som entreprenör, ägare och chef kan 
vara svår att hantera eftersom dessa roller vanligtvis drivs av olika intressen angående 
hur företaget ska styras (Beaver & Jennings, 2005). För att möta Greiners (1972) kriser 
som nämnts tidigare krävs i praktiken att grundaren utvecklas till ledare och arbetar 
tillsammans med sina anställda (Burns, 2007). Under denna utveckling tvingas 
grundaren att arbeta mer med styrningsfrågor och ledarskap snarare än sin 
kärnkompetens. Detta kan vara utmanande både för grundaren och de anställda. (Boeker 
& Karichalil, 2002) När grundare inte längre kan ägna sig åt sin kärnkompetens uppstår 
en kritisk situation. I takt med att företaget växer kräver mängden anställda allt mer 
styrning och administration. (Brightman, 2004) Ansvar och arbetsuppgifter måste 
delegeras till de anställda eftersom grundaren måste ägna tid åt andra uppgifter (Burns, 
2007). Grundare har ofta svårt att släppa taget om sin ursprungliga roll och finna sig i 
utvecklingen (Brightman, 2004). Rädslan att förlora kontroll kan vara en utav 
anledningarna samt vara ett hinder för fortsatt tillväxt (Davidsson, 1989). Därmed 
uppstår svårigheter att hantera utvecklingen. Detta påverkar företaget negativt och i 
vissa fall även tillväxten. De anställda påverkas främst. Den dåliga styrningen kan leda 
till osäkerhet kring hur mycket ansvar de anställda har mandat över och vilka 
arbetsuppgifter som bör prioriteras. (Brightman, 2004) 
  
Samtidigt som grundarens utveckling sker, måste även organisatoriska förändringar ske 
inom företagen (Burns, 2007). Utvecklingen av ett företags interna organisatoriska 
strukturer är av stor vikt i snabbväxande företag. Vanligtvis utvecklas snabbväxande 
företag från enkla informella strukturer till mer komplexa centraliserade och formella 
strukturer i takt med att de växer. (Von Krogh & Cusumano, 2001) Transformationen 
från informell styrning till formell styrning uppstår när företagen växer ur grundarens 
expertis. Denna situation kräver delegering av arbete och ett erfaret ledarskap samt 
föranleder ofta Greiners (1972) kriser. (Boeker & Karichalil, 2002) Forskare har 
tidigare belyst utmaningen med styrning inom snabbväxande företag. Detta eftersom 
organisationsstrukturen hela tiden testas när organisationen ändrar storlek. (Fischer & 
Reuber 2003; Hambrick & Crozier 1985; Parker, Storey & Van Witteloostuijn, 2010) 
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Bee (2004) påstår att de finns tydliga bevis på att många av gasellföretagens grundare 
har relativt liten erfarenhet av ledarskap och styrning. Även Fischer och Reuber (2003) 
menar att grundarna ofta saknar de ledaregenskaper som krävs för att styra företaget när 
det vuxit sig större. Den snabba tillväxten kan skapa ett behov av fler mellanchefer och 
företagsledare med mer erfarenhet av ledarskap än vad gasellföretagens grundare 
besitter (Boeker & Karichalil, 2002). Många grundare har emellertid svårt att ta in 
extern hjälp (Fischer & Reuber, 2003) och att lämna över kontrollen till mellanchefer 
och mer erfarna ledare (Boeker & Karichalil, 2002). 
  

2.4.3 Grundarens betydelse i gasellföretag 
Feindt, Jeffcoate och Chappell (2002) menar att gasellföretags grundare ofta har en 
betydande roll för företagens fortsatta prestationer. Gasellföretags grundare och dennes 
karaktärsdrag är avgörande för att bygga snabbväxande företag (Barringer, Jones & 
Neubaum, 2005; Bibu & Sala, 2014; Eisenhardt & Schoonhoven, 1990). Ett företags 
snabba tillväxt har ett starkt samband med antalet grundare, deras erfarenheter av 
varandra och heterogeniteten bland dem (Eisenhardt & Schoonhoven, 1990). Grundare 
som fortsätter att behålla kontrollen under intensiv tillväxt är också de som arbetar 
hårdast för att lära sig de färdigheter som krävs för att styra växande organisationer. 
Grundare för framgångsrika snabbväxande företag kännetecknas av att de leder 
företaget under lång tid. (Rubenson & Gupta, 1992) Det är allmänt vedertaget att 
grundare formar ett bestående avtryck hos företaget vad gäller företagskultur och 
anställdas beteende (Mullins, 1996). Tidigare forskning har funnit att anställdas 
beteende, exempelvis organisatorisk lojalitet, associeras med deras relation till 
organisationen och dess ledare (Robinson, Kraatz, & Rousseau, 1994; Settoon, Bennett 
& Liden, 1996; Shore & Wayne, 1993). För att anställda ska prestera sitt yttersta krävs 
ett engagerande ledarskap. Företagsledare bör därmed rikta uppmärksamhet till sina 
anställda, deras välbefinnande och individuella mål. (Limsila & Ogunlana, 2008) 
Kanste, Kyngäs och Nikkilä (2007) menar att en närvarande grundare ökar de anställdas 
välbefinnande och arbetsglädje på arbetsplatsen. Följande resonemang leder vidare till 
examensarbetets första hypotes: 
  
H1: Det finns ett positivt samband mellan anställdas närhet till grundaren och 
organisatorisk lojalitet. 
  

2.5 Motivation 
Motiv är ett välbeforskat fenomen och definieras som det som stimulerar eller driver en 
person till att agera på ett visst sätt. Dessa motiv är ofta olika önskemål eller behov. När 
ett motiv aktiveras omsätts det till motivation. Motivation är därmed en drivkraft till att 
utföra en handling i viss riktning. En person är motiverad när ett önskemål eller behov 
påverkar dennes agerande. (Bruzelius & Skärvad, 2011) Porter och Lawler (1968) var 
först med att föreslå en teori i vilken inre motivation skiljs från yttre motivation. Den 
mest grundläggande skillnaden är att inre motivation refererar till att utföra en handling 
för att det finns ett inneboende intresse och tillfredsställelse i själva handlingen. Yttre 
motivation innebär att en handling utförs för att det leder till ett separerbart utfall, 
därmed genereras inte tillfredsställelse av handlingen i sig. (Gagné & Deci, 2005) Tre 
decennier av forskning har visat att kvaliteten på utförandet av en handling kan variera 
stort beroende på om handlingen motiveras av inre eller yttre motivation (Ryan & Deci, 
2000).  
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Motivation som process handlar om att påverka anställdas prestationer så att resultatet 
av dessa ligger i linje med ledarens intentioner (Wojtaszek, 2016). Anställda kan 
motiveras av att de värdesätter en arbetsuppgift eller till följd av yttre påtryckningar att 
utföra en arbetsuppgift. Vad anställda motiveras av varierar och konsekvensen av 
motivationen har stor inverkan på deras arbetsprestation. (Solberg Nes, Evans, & 
Segerstrom, 2009) Anställdas arbetsprestation påstås bestämmas av tre faktorer: 
kompetens, arbetsmiljö och motivation. Om en anställd saknar kompetens kan den 
utbildas. Finns problem i arbetsmiljön kan dessa åtgärdas. Om motivationen däremot är 
problemet, är lösningen mer komplex och utmanande. (Wiley, 1997) För 
motivationsproblem är den anställde själv bästa källan att söka information hos. Ledare 
bör undvika att anta att de anställda motiveras av samma faktorer som ledaren själv. 
(Wessler, 1984) Genom att utforska vilka faktorer som motiverar anställda är det 
möjligt att skapa en arbetsmiljö som främjar arbetstagarnas motivation (Wiley, 1997). 
En motiverad medarbetare utför sitt arbete med ansvar och intresse, vilket leder till en 
strävan att leverera effektiva och lönsamma resultat (Ghafoor, Qureshi, Khan & Hijazi, 
2011). Engagemang för arbetsuppgifterna bidrar till organisatorisk lojalitet och minskar 
risken för utbrändhet (Maslach, 2003) och intentionen att lämna företaget (González-
Romá, Schaufeli, Bakker & Lloret, 2006). 
  

2.5.1 Motivationsfaktorer 
Herzberg (1959) konstruerade ett tvådimensionellt paradigm om faktorer som påverkar 
människors inställning till arbete (Gawel, 1997). Han påstod att anställda influeras och 
drivs av två faktorer; hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Harunavamwe & 
Kanengoni, 2013). Teorin grundas i Maslows behovstrappa men är anpassad till 
arbetslivet. Hygienfaktorerna utgör behovstrappans fysiologiska-, trygghets- och sociala 
behov medan motivationsfaktorerna består av uppskattningsbehov och 
självförverkligande. (Bruzelius & Skärvad, 2011) Hygienfaktorerna rör 
arbetsförhållandena och arbetsvillkor, såsom lön och arbetsmiljö (Bruzelius & Skärvad, 
2011) och säkerställer att de anställda inte är missnöjda (Harunavamwe & Kanengoni, 
2013). Faktorerna leder dock inte själva till högre motivation, men de är nödvändiga för 
att motivationsfaktorerna ska fungera (Harunavamwe & Kanengoni, 2013). 
Motivationsfaktorerna är elementen som berikar en persons arbete (Gawel, 1997) och är 
ofta direkt relaterade till själva arbetsuppgiften (Bruzelius & Skärvad, 2011). Faktorerna 
associeras med långsiktiga positiva effekter för de anställdas arbetsprestationer (Gawel, 
1997) och är oundvikliga för att motivera anställda till att prestera bättre (Harunavamwe 
& Kanengoni, 2013). Ahluwalia och Preet (2018) menar att effektiva 
motivationsfaktorer kan stimulera människor till högre grad av organisatorisk lojalitet. 
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Tabell 1: Herzbergs (1959) tvådimensionella paradigm 
Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

Prestationer Företagspolitik & administration 
Erkännande Ledning 

Själva arbetsuppgiften Relationer 
Ansvar Ersättning 

Befordran Arbetsvillkor 
Psykologisk växt Status 

  Säkerhet 
 
Monetära incitament såsom lön, bonusar och provision är en grundläggande 
motivationsfaktor hos anställda (Kuppuswamy, Saminathan, Udhayakumar, Vigneash & 
Gopalakrishnan, 2017). Enligt Herzbergs paradigm är monetära incitament en 
hygienfaktor vilken benämns som ersättning. Monetära incitament tillfredsställer det 
psykologiska behovet av säkerhet, är en källa för status och prestige i samhället 
(Kuppuswamy et al., 2017) samt är avgörande för rekrytering av talanger 
(Harunavamwe & Kanengoni, 2013). Incitamenten är användbara för att motivera 
anställda till att anta ett önskat beteende (Lin, 2007). Harunavamwe och Kanengoni 
(2013) menar emellertid att monetära incitament motiverar anställda till att prestera, inte 
till att prestera bättre. Vidare menar de att incitamenten endast har en kortsiktig effekt 
för motivationen hos anställda och att de flesta prestationerna uppnås till följd av andra 
motivationsfaktorer (Harunavamwe & Kanengoni, 2013). Monetära incitament har 
upprepade gånger avslöjat att de tycks underminera människors inre motivation genom 
den så kallade ”undantrycknings-effekten” (Murayama, Matsumoto, Izuma & 
Matsumoto, 2010). Med anledning av att effektiva motivationsfaktorer har en positiv 
påverkan på anställdas organisatoriska lojalitet (Ahluwalia & Preet, 2018) bör således 
monetära incitament ha en negativ inverkan över anställdas lojalitet. 
  
H2: Det finns ett negativt samband mellan monetära incitament som motivationsfaktor 
och organisatorisk lojalitet. 
                                                                                                          
Erkännande och att äga ansvar spelar en central roll för den inre motivationen hos 
anställda, vilken monetära incitament inte kan förstärka (Harunavamwe & Kanengoni, 
2013). Dessa parametrar kan kopplas till motivationsfaktorerna prestation och 
erkännande vilka är delar av uppskattningsbehovet och det självförverkligande i 
Herzbergs paradigm (Bruzelius & Skärvad, 2011). Danish och Usman (2010) menar att 
motivation och produktivitet avsevärt kan ökas genom att ge anställda kontinuerligt 
erkännande för sina prestationer. Erkännande och återkoppling tycks vara de mest 
effektiva verktygen för att påverka lärande och prestation (Hattie & Timperley, 2007). 
Vidare bör erkännande leda till bättre prestationer för företaget som helhet (Danish & 
Usman, 2010). När ledare ger sina anställda erkännande skapas en gynnsam arbetsmiljö 
vilken motiverar anställda att prestera bättre och utmärka sig i sina arbetsprestationer 
(Freedman, 1978). Anställda uppfattar erkännande som att de är värdefulla för, och 
uppskattas av, sin arbetsgivare (Danish & Usman, 2010). Därmed tycks erkännande 
vara ett sätt att värna om sina anställda (Manzoor, 2012). Som ett resultat av 
kontinuerligt erkännande ökar de anställdas organisatoriska lojalitet. (Danish & Usman, 
2010) 
 
H3: Det finns ett positivt samband mellan erkännande som motivationsfaktor och 
organisatorisk lojalitet.  
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Icke-monetära förmåner såsom befordringar, flexibla arbetstider och semesterdagar 
påverkar också anställdas inre motivation positivt (Harunavamwe & Kanengoni, 2013). 
Dessa parametrar återfinns som motivationsfaktor i Herzbergs paradigm under 
benämningen befordran. Aktar, Sachu och Ali (2012) menar att denna typ av förmåner 
är av stor betydelse för anställda och har samtidigt mycket goda effekter för deras 
motivation. Förmånerna sägs öka anställdas intresse för företaget och villighet till att 
arbeta. Ledare som ger sina anställda frihet, exempelvis genom flexibla arbetstider, 
visar att de litar på sina underordnade. Detta leder till större arbetstillfredsställelse hos 
de anställda. (Sorauren, 2000) Ett kreativt användande av icke-monetära förmåner 
medför att anställda presterar bättre och vill stanna kvar på sin arbetsplats samt att deras 
lojalitet ökar (Aktar, Sachu & Ali, 2012). 
  
H4: Det finns ett positivt samband mellan icke-monetära förmåner som 
motivationsfaktor och organisatorisk lojalitet.  
  
Det finns likheter i Herzbergs paradigm och i hur Frank (1985) beskriver hur människor 
drivs av status, rykte och tillfredsställelse av att lyckas. Dessa parametrar kan kopplas 
till status som enligt modellen är en hygienfaktor. Frank (1985) påstår att människors 
motivation påverkas mer av motivationsfaktorer som status och makt än monetära 
incitament. (Wagner, 1986) Anställda som motiveras av status och makt sätter högre 
mål än andra. Dessa engagerade medarbetare visar på hög grad av organisatorisk 
lojalitet, vilket i sin tur bidrar till lägre omsättningshastighet av anställda. (Wiley, 1997) 
Sidanius, Pratto, Van Laar och Levin (2004) förklarar människors strävan efter status 
och makt genom social dominansteori. Teorin förklarar hur sociala hierarkier uppstår i 
samhället. Status är associerat med välstånd och makt och medför en hög ställning i 
samhället, vilket enligt teorin avspeglar samhällets elit. (Sidanius et al., 2004) 
  
H5: Det finns ett positivt samband mellan status som motivationsfaktor och 
organisatorisk lojalitet.   
  

2.6 Arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse kan definieras som den inställning en individ har till specifika 
uppgifter och moment i det dagliga arbetet (Van Dick, Christ, Stellmacher, Wagner, 
Ahlswede, Grubba, ... & Tissington, 2004). En annan definition av 
arbetstillfredsställelse är en behaglig känsla kopplad till inställningen till ens arbete och 
arbetsuppgifter (Fu & Deshpande 2014). Tillfredsställelse med lönenivå, kvalitet på stöd 
från överordnade och sociala relationer inom företaget är faktorer som påverkar 
arbetstillfredsställelsen (Van Dick et al., 2014). Tillfredsställelsen är också ett resultat 
av i vilken grad de anställda upplever att deras arbete är värdefullt (Tella, Ayeni, & 
Popoola, 2007). Arbetstillfredsställelse hos anställda ökar när deras förväntningar på 
arbetet överensstämmer med den faktiska situationen (Pearson, 1995), vilket i sin tur 
påverkar de anställdas lojalitet till organisationen (Van Dick et al., 2004). Tidigare 
studier visar att det är större sannolikhet att anställda stannar kvar på sin arbetsplats om 
de har hög grad av arbetstillfredsställelse. Hög arbetstillfredsställelse innebär även 
större sannolikhet att de anställda arbetar hårdare och hjälper sina medarbetare. (Locke 
& Latham, 1990) 
  
Tidigare forskning har kommit fram till att arbetstillfredsställelse vidareutvecklas till 
organisatorisk lojalitet (Tett & Meyer, 1993) och att den har en positiv inverkan på 
graden av lojalitet (Chatman, 1989). Det finns flera forskare som bekräftar det positiva 
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sambandet mellan arbetstillfredsställelse och organisatorisk lojalitet (Chatman, 1989; Fu 
& Deshpande 2014; Mosadeghrad, Ferlie & Rosenberg, 2008; Tarigan & Ariani, 2015; 
Tett & Meyer, 1993; Top, Akdere & Tarcan, 2015) Anställda med låg 
arbetstillfredsställelse har en lägre organisatorisk lojalitet och letar sannolikt efter en 
möjlighet att säga upp sig (Lok & Crawford, 2004). Enligt Locke och Latman (1990) 
kommer anställda med hög arbetstillfredsställelse inte enbart stanna längre inom 
organisationen utan även accepterar nya utmaningar på ett bättre sätt, vilket i sin tur 
leder till att de presterar bättre än andra (Locke & Latman, 1990). Fu och Deshpande 
(2014) studerade sambandet mellan arbetstillfredsställelse, arbetsprestation och 
organisatorisk lojalitet. Deras studie fann ett positivt, direkt samband mellan 
arbetstillfredsställelse och organisatorisk lojalitet. De fann även en indirekt effekt på 
arbetsprestationer. (Fu & Deshpande 2014) Arbetstillfredsställelse är mycket viktigt då 
frånvaro av detta leder till minskad organisatorisk lojalitet (Tella, Ayeni, & Popoola, 
2007). 
  
H6: Det finns ett positivt samband mellan arbetstillfredsställelse och organisatorisk 
lojalitet. 
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2.7 Teoretisk modell 
Den teoretiska modellen har utformats med organisatorisk lojalitet som central faktor. 
Modellen sammanfattar examensarbetets hypoteser. Närhet till grundaren samt 
erkännande, icke-monetära förmåner och status som motivationsfaktorer förväntas leda 
till högre grad av organisatorisk lojalitet. Monetära incitament som motivationsfaktor 
förväntas påverka graden av lojalitet negativt. Vidare förväntas arbetstillfredsställelse 
leda till högre grad av organisatorisk lojalitet hos anställda i gasellföretag.  
 

 
Figur 2: 

Teoretisk modell 
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3. METOD 
I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för att besvara examensarbetets syfte och 
frågeställning. Inledningsvis behandlas forskningsansats och vidare litteraturstudie, 
urval och det mätinstrument som använts. Fortsättningsvis presenteras datainsamling 
och dataanalys. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som rör de metodproblem som uppstått 
och på vilket sätt dessa har hanterats. 
  

3.1 Forskningsansats 
För att besvara och uppfylla examensarbetets forskningsfråga och syfte har ett deduktivt 
angreppssätt tillämpats. Ett deduktivt angreppssätt innebär enligt Bryman och Bell 
(2003) att forskaren utgår från existerande teorier och tidigare forskning. Utifrån 
befintlig teori härleder forskaren en eller flera hypoteser som genomgår en empirisk 
granskning (Bryman & Bell, 2003). Den teoretiska modellen som kapitel två avslutades 
med är baserad på befintliga teorier inom ämnesområdet. I kapitel fyra genomfördes en 
empirisk datainsamling i syfte att verifiera eller förkasta hypoteserna som beskrivits i 
modellen och därmed göra det möjligt att förklara och skapa förståelse för det 
undersökta fenomenet. Det deduktiva angreppssättet motiveras av att undersökningen 
inte ska gå miste om relevant information som identifierats i tidigare forskning. 
  
Examensarbetet har genomförts med en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden är 
en strategi där stor vikt ligger på att kvantifiera och analysera insamlad data (Bryman & 
Bell, 2003). Valet av den kvantitativa metoden motiverades dels av det deduktiva 
angreppssättet, dels av att kunna generalisera studiens resultat till andra gasellföretag 
utöver de specifika företagen som studerats. Det vetenskapliga synsättet som användes i 
examensarbetet var det analytiska synsättet. Det analytiska synsättet innebär att helheten 
är summan av olika delar och att förståelse för helheten skapas genom att analysera de 
olika delarna separat (Arbnor & Bjerke, 2009). För att samla in kvantitativ data 
genomfördes en enkätundersökning. Anledningen till att en enkätundersökning valdes 
var dels eftersom det minskar intervjuareffekten, vilken beskrivs av Bryman och Bell 
(2003) som faktorer som rör intervjuaren och som kan påverka respondentens svar. Dels 
eftersom enkäter är effektivare att administrera (Bryman & Bell, 2003). 
  

3.2 Litteraturstudie                             
Den teoretiska referensramen är uppbyggd av litteratur och vetenskapliga artiklar 
relaterade till ämnesområdet. Den digitala sökdatabasen Google Scholar användes 
frekvent. Även sökdatabaserna Scopus och Econpapers användes vid ett fåtal tillfällen. 
Sökdatabasen Libris användes för att finna användbar litteratur från Luleå 
universitetsbibliotek. Referenser i vetenskapliga artiklar har bidragit med ytterligare 
referenser. Vetenskapliga artiklar från de senaste åren med hög citering var 
examensarbetets högsta prioritet. Samtliga artiklar som examensarbetet baserades på går 
att hitta under litteraturförteckning. Följande sökord användes: ”Gazelle firm”, 
”gazelle”, ”gazelle companies”, ”rapid growth”, ”fast growth”, ”high growth firm”, 
”organic growth”, ”motivation” ”motivation employees”, ”motivating employees”, 
”motivation factors”, ”performance”, ”intrinsic motivation”, ”extrinsic motivation”, 
”power”, ”reputation”, ”management accounting”, ”management accounting system”, 
”Herzberg hygiene factors”, ”Herzberg two factor theory”, ”monetary reward”, ”non-
monetary reward”, ”non-financial reward”, ”formal management style”, ”informal 
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management style”, ”organization development”, ”five phases of growth”, ”leadership 
crises”, ”control”, ”organic organizational structure”, ”informal control”, ”formal 
control”, ”challenges high growth firm”, ”job satisfaction”, ”organizational 
commitment”, ”commitment”, ”relation”, ”communication”, ”leadership”, 
”leadership style”, ”entrepreneur”, ”entrepreneurship”, ”founder”, ”employee”, 
”SME”, ”organizational culture”, ”culture”. 
  

3.3 Urval              
För att uppfylla examensarbetets syfte togs kriterier fram för att kunna identifiera 
gasellföretag att genomföra undersökningen på̊. Dessa kriterier utgick från Dagens 
Industris (2018) definition av gasellföretag. Denna definition valdes på grund av att 
definitionen är allmänt vedertagen i Sverige. Dagens Industri uppmärksammar årligen 
gasellföretag genom att dela ut priset Di Gasell (Dagens Industri, 2018). Kriterierna har 
skapats utifrån Birch (Dagens Industri, 2018) och var följande: 
  

-    En omsättning som överstiger tio miljoner kronor. 
-    Minst tio anställda. 
-    Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste 

räkenskapsåret i undersökningsperioden. 
-    Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren. 
-    Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. 
-    I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 
-    Sunda finanser. 

  

3.3.1 Val av företag 
Valet av företag att utföra enkätundersökningen på gjordes utifrån Dagens Industris 
(2018) kriterier. Ett brett urval användes och Dagens Industris tabell över Sveriges 
gasellföretag 2017 användes flitigt för att söka efter företag att kontakta. Totalt 
kontaktades 192 stycken gasellföretag som ombads att delta i undersökningen. 
Enkätundersökningen utfördes på gasellföretag av olika storlek och antal anställda samt 
från olika regioner och branscher, exempelvis från branscher som bygg och entreprenad, 
handel, vård och omsorg, rekrytering, konsultbolag, IT-bolag och innovationsbolag. 
Syftet var att undersöka många olika typer av gasellföretag för att finna gemensamma 
faktorer som påverkar organisatorisk lojalitet hos de anställda. Detta för att få ett så 
brett perspektiv som möjligt. 
 

3.3.2 Val av respondenter 
Enkätundersökningen riktades till anställda inom gasellföretag. Företagens grundare, 
VD eller ägare var därmed inte intressanta för undersökningen, vilket meddelades när 
företagen kontaktades. Detta på grund av att många undersökningar redan utförts på 
dessa roller inom gasellföretag (Pesämaa, 2017). I enkätens första avsnitt fanns även en 
kontrollfråga angående respondenternas befattning. Denna fråga användes för att sortera 
bort respondenter med felaktig befattning och för att säkerhetsställa att endast de 
eftersträvade respondenterna inkluderas i undersökningens resultat. 
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3.4 Mätinstrument 

I enkäten användes redan empiriskt testade frågor i så stor utsträckning som möjligt. 
Frågorna i avsnitt två hämtades från Ganesan och Weitz (1996) och Jacobsson och 
Mella (2016). Frågorna i avsnitt tre hämtades från Graen (1966), Li-Ping Tang, Luna-
Arocas, Sutarso och Shin-Hsiung Tang (2004), Lundberg, Gudmundson och Andersson 
(2009) och Tan och Waheed (2011). Ett fåtal frågor i avsnitt tre formulerades med 
utgångspunkt i examensarbetets teoretiska referensram. Samtliga frågor i enkätens andra 
avsnitt och majoriteten av frågorna i enkätens tredje avsnitt mättes med den sjugradiga 
likertskalan. Likertskalan utvecklades av Rensis Likert under 1920-talet för att mäta 
underliggande attityder och åsikter. Skalan innebär att respondenterna får ta ställning till 
i vilken utsträckning ett påstående stämmer eller inte. (Wu, 2007) I enkäten gick 
likertskalan från 1 (exempelvis: stämmer mycket dåligt) till 7 (exempelvis: stämmer 
mycket väl). Skalan erbjöd ett neutralt mittenalternativ där möjlighet fanns för 
respondenten att lägga sig om det var svårt att ta ställning till frågan. Genom den 
sjugradiga skalan gavs förutsättningar att uppnå större spridning på̊ svaren. Detta 
innebar att samband tydligare kunde identifieras än om exempelvis en femgradig skala 
skulle ha använts. 
  
Enkätens första avsnitt syftade till att kartlägga respondenternas kön, ålder, befattning, 
utbildningsnivå och erfarenhet av yrket. Detta kunde användas för att segmentera och 
kategorisera respondenterna samt säkerställa att rätt respondenter besvarade enkäten. 
Det andra avsnittet berörde frågor angående respondenternas situation på arbetsplatsen 
och mer specifikt rörande arbetstillfredsställelse och organisatorisk lojalitet. Enkätens 
tredje och sista avsnitt behandlade frågor rörande anställdas närhet till grundaren och 
motivation. Avsnittet syftade till att undersöka och kartlägga de faktorer som hade störst 
betydelse för de anställdas organisatoriska lojalitet. Enkäten i sin helhet återfinns i 
bilaga 1. För att göra enkätundersökningen mätbar krävdes att examensarbetets 
huvudsakliga begrepp operationaliserades (Forza, 2002). För att säkra 
operationaliseringarnas validitet och reliabilitet var utgångspunkten i redan etablerade 
och testade mått från tidigare studier. Vissa operationaliseringar har omformulerats för 
att passa examensarbetet. Nedan presenteras de etablerade operationella definitionerna 
av begreppen som låg till grund för utformningen av examensarbetets enkät.  
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Tabell 2: Operationalisering av teoretiska begrepp 
Begrepp  Studie Operationell definition 

Organisatorisk lojalitet (Allen och Meyer, 1990)  
Den kraft som förenar 

individen med 
organisationen. 

Arbetstillfredsställelse 

(Van Dick, Christ, 
Stellmacher, Wagner, 

Ahlswede, Grubba, ... & 
Tissington, 2004) 

Inställning individer har till 
specifika uppgifter och 

moment i det dagliga arbetet. 

Motivation (Ryan och Deci, 2000)  Att vara manad att göra 
något. 

Ersättning (Kuppuswamy et al., 
2017) Lön, bonusar och provision. 

Erkännande (Ruthankoon & Olu 
Ogunlana, 2003) 

Erkännande uppstår när 
anställda uppmärksammas 
och deras idéer accepteras. 

Erkännande kan mottas både 
från chefer och kollegor. 

Befordran (Harunavamwe & 
Kanengoni, 2013) 

Icke-monetära belöningar 
såsom chans att avancera 

inom företaget, förmånliga 
arbetstider och längre 

semester.  

Status (Sidanius et al, 2004) Välstånd, makt och hög 
ställning i samhället. 

 

3.4.1 Pilotstudie 
När enkätundersökningen utformats genomfördes en pilotstudie. Forza (2002) menar att 
en pilotstudie bör genomföras eftersom det inte är möjligt att hantera eventuella 
oklarheter i efterhand när enkäten har skickats ut. Syftet med en pilotstudie är att förfina 
frågorna så att respondenterna inte får några problem med att besvara enkäten och att 
inga problem ska uppstå i tolkning av data (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). I 
pilotstudien deltog 20 personer i olika åldrar samt med olika bakgrund och 
sysselsättning. Testgruppen ombads att inkomma med återkoppling om eventuella 
oklarheter kring enkäten och dess utformning. Svagheter kartlades och åtgärder vidtogs 
utifrån de åsikter som inhämtats. Den största insikten bestod av att enkäten behövde 
innehålla tydligare instruktioner rörande enkätfrågorna. Bryman och Bell (2003) menar 
att eftersom det inte finns någon intervjuare som ställer frågorna måste enkäten vara 
speciellt enkel att förstå och framförallt enkel att besvara. Pilotstudien förbättrade 
enkätens utformning väsentligt. Enkäten bearbetades flera gånger och varje fråga 
diskuterades grundligt innan den slutgiltiga enkätundersökningen sändes ut. 
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3.5 Datainsamling 
Enkätfrågorna utformades i högsta möjliga mån med standardiserade svarsalternativ och 
med så få öppna frågor som möjligt. Enligt Bryman och Bell (2003) ska dessa frågor 
undvikas i enkätundersökningar, eftersom respondenter brukar ha lättare för att besvara 
stängda frågor. Allt för långa frågor och avsnitt undveks i enkäten på grund av att det 
kan leda till att respondenten hoppar över frågor eller ger inkorrekta svar. En nackdel 
med enkätundersökningar är att de kan missa att fånga upp betydlig information. 
(Bryman & Bell, 2003) För att minimera dessa risker gjordes merparten av enkätens 
frågor obligatoriska och enkätundersökningen avslutades med en öppen fråga där 
respondenten hade möjlighet framföra sina egna tankar kring undersökningen och 
tillägga ytterligare reflektioner om ämnet. 
  
För att bygga enkäten användes Google Formulär, vilket är ett webbaserat verktyg för 
att utforma enkäter och samla in data. Anledningen till att Google Formulär användes 
var för att verktyget är enkelt använda och lätt tillgängligt. Enkätundersökningen 
skickades till gasellföretag som uppmanades att vidarebefordra enkäten till sina 
anställda. Enkätens första utskick sändes till 90 stycken gasellföretag och resulterade i 
81 stycken svar. Några dagar senare gjordes ytterligare ett utskick till 60 stycken andra 
gasellföretag, vilket resulterade i ytterligare 69 svar. Ett sista utskick gjordes till 
ytterligare 52 stycken gasellföretag. Detta resulterade i att ytterligare 76 svar inkom 
innan enkäten stängdes ned. 
  

3.6 Dataanalys 
Svaren från enkätundersökningen kodades i Excel. För att analysera insamlad data 
användes programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). SPSS är ett 
vanligt och lätthanterligt program för statistisk analys. Innan insamlad data analyserades 
plockades svar bort där fel typ av respondent besvarat enkäten, exempelvis en VD, 
ägare eller grundare. Tre svar plockades bort. Totalt analyserades 223 stycken svar. Av 
enkätundersökningens frågor användes 19 stycken i analysen. Resterande frågor 
plockades bort med anledning av att stärka examensarbetets validitet. En redovisning av 
frågorna som användes i analysen återfinns i tabell 5. I bilaga 1 återfinns enkäten i sin 
helhet och där markeras dessa frågor med en stjärna. För att kontrollera skillnader som 
uppkom i regressionsanalysen utfördes en variansanalys (ANOVA). Denna analys 
gjordes för att kunna utläsa avvikelser i medelvärde mellan respondenter. 
Variationsanalysen visade inga signifikanta skillnader mellan respondenterna som kan 
tänkas förklara skillnaderna i regressionsanalysen 
 

3.7 Metodproblem  
Forza (2002) konstaterar att en nackdel med enkätundersökningar är risken att missa 
personliga åsikter och tilläggsinformation utöver vad som behandlas i enkäten. Som 
beskrivits tidigare avslutades enkäten därför med öppen fråga i vilken respondenten 
hade möjlighet att framföra sina egna tankar om undersökningen. Dessa svar 
behandlades genom en kvalitativ innehållsanalys. Vanligtvis innebär enkäter ett relativt 
stort bortfall och att de endast delvis besvaras (Bryman & Bell, 2003; Forza, 2002). För 
att minska risken för bortfall utformades enkäten för att ta mindre än åtta minuter att 
besvara. Ett introduktionsbrev sändes ut i vilket examensarbetets syfte förklarades och 
enkätundersökningens länk inkluderades. Introduktionsbrevet möjliggjorde för 
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mottagaren att få en uppfattning om examensarbetet och om undersökningen var 
intressant att delta i. Introduktionsbrevet tillsammans med en länk till 
enkätundersökningen sändes ut till totalt 192 stycken gasellföretag som ombads att 
vidarebefordra enkätundersökningens länk till sina anställda. Till följd är 
enkätundersökningens räckvidd okänd och således kan inte någon svarsfrekvens 
beräknas. 
  

3.7.1 Validitet och reliabilitet 
För att examensarbetet ska vara trovärdig och av hög kvalitet var det viktigt att uppnå 
både validitet och reliabilitet vid datainsamling. Bryman och Bell (2013) definierar 
validitet som i vilken utsträckning det som avses att mätas faktiskt mäts. Det handlar om 
en bedömning ifall de slutsatser som genererats vid en undersökning hänger ihop eller 
inte. Det finns flera skilda typer av validitet. Intern validitet syftar till att säkerhetsställa 
om en slutsats som innehåller ett kausalt samband mellan två eller fler variabler är 
hållbar eller inte. Extern validitet handlar om i vilken grad en studies resultat går att 
generalisera till andra studier. Därmed är studiens urval av stor vikt. (Bryman & Bell, 
2013) Som tidigare nämnts utgick urvalet från en bred grupp av gasellföretag från olika 
branscher. Detta för att förstärka den externa validiteten. Arbnor och Bjerke (2009) 
menar att validitet är av stor väsentlighet för en studie. För att säkerhetsställa validiteten 
i detta examensarbete har arbetets syfte och frågeställning alltid funnits i åtanke. 
Enkätens utformande utgår från den teoretiska referensramen och dess frågor består 
främst av redan empiriskt testade frågor. Detta för att säkerhetsställa att det som avses 
mätas också mäts. För att öka validiteten ytterligare prioriterades vetenskapliga artiklar 
från de senaste åren med hög citering i examensarbetets teoriavsnitt. Även en pilotstudie 
utfördes i syfte att öka validiteten. 
 
Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om en studies pålitlighet och 
följdriktighet. Reliabilitet syftar till om studiens resultat blir detsamma om studien görs 
igen eller om resultatet påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga förutsättningar 
(Bryman & Bell, 2013). Det är av stor vikt att rådata som sammanställts i databaser är 
fri från författarnas tolkning. Detta så att resultat och slutsatser blir densamma om andra 
personer tar del av rådatan. Således är dokumentation av arbetsgången mycket viktigt. 
(Yin, 2014) Hair, Black, Babin och Anderson (2010) menar att ett eventuellt 
metodproblem som kan uppstå när en studie utförs på anställda, är att de inte svarar helt 
sannhetsenligt. Risken finns att de anställda svarar utifrån hur de tror att deras chef 
önskar att de ska svara (Hair et al., 2010). För att undvika problemet var 
enkätundersökningen i examensarbetet helt anonymt, vilket även förmedlades till 
respondenterna. Genom att använda anonyma enkäter menar Hair et al. (2010) att det 
kan medföra att respondenterna svarar på frågor som de annars inte skulle besvarat.    
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4. Empiri och statistisk analys  
I detta avsnitt presenteras examensarbetets empiriska resultat av de statistiska tester 
som genomförts. Inledningsvis presenteras beskrivande statistik följt av en 
korrelationsmatris. Vidare redovisas två hypotestest. Kapitlet avslutas med en reviderad 
teoretisk modell som sammanfattar examensarbetets resultat.  
  

4.1 Beskrivande statistik 
Svaren från de respondenter som deltagit i undersökningen visar intressant beskrivande 
statistik. Beteckningen ”N” motsvarar det totala antalet respondenter som besvarat 
enkäten. 
 
Tabell 3: Beskrivande statistik 

Bakgrund         
    N = 223   % = 100 
Kön   Antal   Andel 
  Man 129   57.85 % 
  Kvinna 92   41.26 % 
  Annat 2   0.90 % 
Ålder   Antal   Andel 
  Under 20 1   0.45 % 
  20–30 97   43.50 % 
  31–40 74   33.18 % 
  41–50 21   9.42 % 
  51–60 20   8.97 % 
  Över 60 10   4.48 % 
Högsta avslutade 
utbildningsnivå   Antal   Andel 
  Grundskoleutbildning 6   2.69 % 
  Gymnasial utbildning 74   33.18 % 
  Eftergymnasial utbildning 143   64.13 % 
Erfarenhet av yrket   Antal   Andel 
  Mindre än 1 år 21   9.42 % 
  1–3 år 73   32.74 % 
  4–6 år 51   22.87 % 
  7–10 år 29   13.00 % 
  Mer än 10 år 49   21.97 % 

 
Tabell 3 presenterar beskrivande statistik från enkätundersökningen på anställda i 
svenska gasellföretag. Det framgår att 57.85 procent av respondenterna var män och 
41.26 procent var kvinnor. Två respondenter (0.9 %) ville inte uppge sitt kön eller 
identifierade sig varken som man eller kvinna. Åldersfördelningen har en relativt liten 
spridning. Åldersspannet 21–30 år var överlägset mest representerat med en andel om 
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43,50 procent. Åldersspannet 31–40 år var näst mest representerat med 33,18 procent av 
respondenterna. Andelen respondenter över 41 år uppgick till 22.87 procent och 
motsvarade 51 personer. En respondent var under 20 år. Majoriteten (64.13 %) av 
respondenterna var i besittning av en eftergymnasial utbildning. Endast 2.69 procent 
hade grundskoleutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå. Respondenternas 
erfarenhet av yrket har en relativt jämn spridning. Flest respondenter (32,74 %) hade 1–
3 års erfarenhet, följt av 22,87 procent som hade 4–6 års erfarenhet och därefter 21.97 
som hade över 10 års erfarenhet av sitt yrke. 21 respondenter (9.42 %) hade mindre än 
ett års erfarenhet.                                                                               
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4.2 Korrelationsmatris 
Tabell 4: Korrelationsmatris 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

Q1 1.00                           

Q2 .15* 1.00                         

Q3 .22** .41** 1.00                       

Q4 .07 .00 .01 1.00                     

Q5 -.01 .01 .06 .65** 1.00                   

Q6 .09 -.01 .09 .10 .21** 1.00                 

Q7 .10 .03 .06 .15* .17** .72** 1.00               

Q8 .20** .02 .05 .13* .09 .01 .11 1.00             

Q9 .28** -.03 .09 .19** .17** .00 .07 .64** 1.00           

Q10 -.05 -.16* -.10 .18** .19** .21** .22** .05 -.03 1.00         

Q11 .00 -.00 -.00 .19** .23** .21** .21** .00 -.04 .49** 1.00       

Q12 -.13* -.10 -.14* .16* .17* .23** .22** .02 .01 .69** .52** 1.00     

Q13 -.12 -.02 .02 .11 .06 .12 .17* .05 -.03 .44** .33** .52** 1.00   

Q14 -.11 -.07 -.06 .24** .23** .29** .28** .12 .03 .64** .53** .62** .46** 1.00 

*p < 0.05, **p < 0.01                         
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Tabell 4 presenterar en korrelationsmatris av examensarbetets enkätundersökning. Tabellen 
presenterar den inbördes korrelationen mellan enkätens frågor. En hög inbördes korrelation 
innebär att frågorna mäter samma sak och indikerar därmed hög reliabilitet. Korrelationen i 
tabellen kan variera mellan -1 och +1. Är värdet < 0 indikerar det att ett negativt samband 
råder mellan variablerna. Är koefficienten 0 saknas korrelation. Är korrelationen > 0 
indikerar det ett positivt samband. (Thompson, Kim, Aloe & Becker, 2017) Om korrelationen 
är nära -1 eller +1 tyder det på hög inbördes korrelation. När korrelationen är hög mellan 
koefficienterna indikerar detta på multikollinearitet. Multikollinearitet betyder att två eller 
flera variabler korrelerar i hög grad (Hair et al., 2010). Exempel på detta kan ses i tabell 4 i 
Q2 och Q3 som handlar om icke-monetära förmåner. Den höga multikollineariteten innebär 
att frågorna i hög grad mäter samma sak och ses därför som ett statistiskt problem. Flera 
frågor i enkätundersökningen mäter samma område. Därmed var multikollinearitet ett 
förväntat utfall. Om för mycket multikollinearitet föreligger slås denna ut i regressionen. För 
att tydliggöra när multikollinearitet föreligger, har siffrorna i matrisen som visar denna 
korrelation markerats med fet stil. Korrelationsmatrisen visar även att frågorna har 
signifikanta korrelationer. Signifikans utgör i grunden ett mått på den grad av risk som finns 
att hypotesen förkastas felaktigt (Bryman & Bell, 2013). Detta är i matrisen markerat med 
stjärnor, där * = p < 0.05 och ** = p < 0.01. Beteckningen ”p” står för signifikans. Markeras 
korrelationen med två stjärnor indikeras att det finns mindre än en procent risk för fel i 
sambanden (Thompson et al., 2017). 
  
Arbetstillfredsställelse byggs av fyra variabler, Q10, Q11, Q12 och Q13. Dessa har som 
korrelationsmatris även en hög inbördes korrelation. På grund av detta genomfördes en 
analys med Cronbach’s alpha (α) för att säkerställa måttens reliabilitet. Cronbach’s alpha är 
enligt Thompson et al. (2017) den mest tillämpade bedömningen av reliabilitet. Metoden är 
vanlig för att specificera nivån av typ 1 fel. Dessa fel visar sannolikheten att identifiera ett 
samband som inte finns. Cronbach’s alpha varierar mellan 0 och 1. För reliabilitet ska 
Cronbach’s alpha överskrida 0.60 för explorativa syften och 0.70 för mer förklarande studier. 
(Hair et al., 2010) I examensarbetets data rörande arbetstillfredsställelse uppgick Cronbach’s 
alpha till 0.78. I tabell 5 redovisas en överblick av de frågor som användes i analysen samt 
standardavvikelse och medelvärde för respektive fråga i enkätundersökningen. 
Standardavvikelsen visar avvikelsen från medelvärdet (Bonett & Wright, 2015). En låg 
standardavvikelse tyder på att värdena ligger nära medelvärdet (Hair et al., 2010). 
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Tabell 5: Överblick av frågor, medelvärde och standardavvikelse 

Variable Mäter Medelvärde Standardavvikelse Nummer i 
enkäten 

Q1 Ersättning 3.90 1.65 F11 
Q2 Icke-monetära förmåner 5.84 1.31 F17 
Q3 Icke-monetära förmåner 5.21 1.71 F18 
Q4 Erkännande 5.79 1.23 F14 
Q5 Erkännande 6.01 1.15 F15 
Q6 Närhet till grundaren 5.64 1.45 F8 
Q7 Närhet till grundaren 5.64 1.38 F9 
Q8 Status 4.39 1.52 F20 
Q9 Status 4.30 1.57 F21 
Q10 Arbetstillfredsställelse 6.11 1.11 F1 
Q11 Arbetstillfredsställelse 6.51 0.80 F2 
Q12 Arbetstillfredsställelse 6.00 1.12 F3 
Q13 Arbetstillfredsställelse 5.52 1.48 F7 
Q14 Organisatorisk lojalitet 6.11 1.17 F6 

 

4.3 Hypotestest 
Vid ett hypotestest beräknas beta-värdet och förklaringsgraden (R2). Beta-värdet är ett värde 
mellan 0 och 1 som visar sambandet mellan oberoendevariabeln och beroendevariabeln. 
Värdet kan vara positivt eller negativt och anger sambandets riktning. Detta gör det möjligt 
att direkt jämföra flera oberoende variablers förklaringsgrad av en beroende variabel. I 
examensarbetets undersökning utgörs oberoende variabler av anställdas närhet till grundaren, 
motivationsfaktorer och arbetstillfredsställelse samt den beroende variabeln av organisatorisk 
lojalitet. R2 mäter omfattningen av variationen i beroendevariabeln som kan förklaras av 
oberoendevariablerna. Värdet varierar även här mellan 0 och 1. Ett högre värde innebär att 
variationen i beroendevariabeln kan förklaras av oberoendevariablerna till en hög grad. (Hair, 
2010) 
 
Ett hypotestest har utförts för att visa betydelsen av anställdas närhet till grundaren, 
motivationsfaktorer och arbetstillfredsställelse för organisatorisk lojalitet inom gasellföretag. 
Organisatorisk lojalitet har som tidigare nämnts testats som den beroende variabeln samt 
anställdas närhet till grundaren, motivationsfaktorer och arbetstillfredsställelse har testats som 
oberoende variabler. För att göra detta har två modeller testats. Modell 1 återfinns i tabell 6 
och visar anställdas närhet till grundaren och motivationsfaktorernas effekt på organisatorisk 
lojalitet. Modell 2 återfinns i tabell 7 och visar effekten av anställdas närhet till grundaren och 
motivationsfaktorerna tillsammans med arbetstillfredsställelse på organisatorisk lojalitet. När 
arbetstillfredsställelse träder in i modellen slår den således ut en del andra effekter vilket kan 
tolkas som att den förstärker dessa på lojalitet. Det betyder även att dessa effekter inte 
utvecklas bäst som ett isolerat fenomen utan i kombination med en stark 
arbetstillfredsställelse. Det blir även tydligt när modell 1 endast kan förklara 14 procent av 
variationen i lojalitet, medan hela 52 procent av variationen kan förklaras med hjälp av 
arbetstillfredsställelse i modell 2. 
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Tabell 6: Hypotestest av lojalitet (modell 1) utan arbetstillfredsställelse 
Hypoteser Beta (β) T-värde P-värde Tolkning 
H1 – Närhet till grundaren 0.29 4.39 0.000 Starkt stöd 
H2 – Monetära incitament -0.14 -1.99 0.048 Stöd 
H3 – Erkännande 0.18 2.73 0.007 Starkt stöd 
H4 – Icke monetära incitament -0.08 -1.15 0.250 Ej stöd 
H5 – Status 0.08 1.23 0.218 Ej stöd 
R för lojalitet     40%   

R2 för lojalitet   16%   

Justerad R2 för lojalitet     14%   

Starkt stöd p < 0.001; Stöd p < 0.05; Visst stöd p < 0.10; Ej stöd p > 0.10)   
 
Resultaten av de enskilda hypoteserna visar i modell 1 att närhet till grundaren (H1) har en 
positiv inverkan för organisatorisk lojalitet hos de anställda (Tabell 6: Modell 1: β = 0.29; p < 
0.05). Stöd finns även för betydelsen av monetära ersättningar (H2). Som förväntat finns en 
direkt negativ påverkan på lojalitet (Tabell 6: Modell 1: β = -0.14; p < 0.05). Erkännande 
(H3) har en positiv effekt på anställdas organisatoriska lojalitet (Tabell 6: Modell 1: β = 0.18; 
p < 0.05). Fortsättningsvis visar resultaten ett negativt mellan icke-monetära förmåner (H4) 
och organisatorisk lojalitet (Tabell 6: Modell 1: β = -0.08; p > 0.05). Eftersom resultatet inte 
är signifikant kan resultatet orsakats av slumpmässiga faktorer. Därav finns inget stöd för 
hypotesen. Vidare finns inget signifikant stöd för att status (H5) har en positiv inverkan för 
organisatorisk lojalitet (Tabell 6: Modell 1: β = 0.08; p > 0.05).  
 
Tabell 7: Hypotestest av lojalitet (modell 2) med arbetstillfredsställelse 
Hypoteser Beta (β) T-värde P-värde Tolkning 
H1 – Närhet till grundaren 0.13 2.49 0.013 Stöd 
H2 – Monetära incitament -0.07 -1.33 0.187 Ej Stöd 
H3 – Erkännande 0.10 1.96 0.051 Visst stöd 
H4 – Icke monetära incitament -0.02 -0.41 0.685 Ej Stöd 
H5 – Status 0.07 1.38 0.168 Ej Stöd 
H6 – Arbetstillfredsställelse 0.64 12.74 0.000 Starkt stöd 
R för lojalitet     73%   

R2 för lojalitet   53%  

Justerad R2 för lojalitet   53%  

Starkt stöd p < 0.001; Stöd p < 0.05; Visst stöd p < 0.10; Ej stöd p > 0.10)    
 
Modell 2 visar sambandet mellan anställdas närhet till grundaren, motivationsfaktorer, 
arbetstillfredsställelse och organisatorisk lojalitet. Även i denna modell finns ett negativt 
samband mellan monetära incitament (H2) och organisatorisk lojalitet. Emellertid är 
resultatet inte signifikant och därmed ges inget stöd för hypotesen (Tabell 7: Modell 2: β = -
0.07; p > 0.05). Precis som i modell 1 finns inte heller något stöd för sambanden mellan icke-
monetära förmåner (H4) (Tabell 7: Modell 2: β = -0.02; p > 0.05) och status (H5) (Tabell 7: 
Modell 2: β = 0.07; p > 0.05) samt organisatorisk lojalitet. Närhet till grundaren (H1) har en 
positiv inverkan på organisatorisk lojalitet, dock i en mindre omfattning än vad modell 1 



 27 

visar (Tabell 7: Modell 2: β = 0.13; p < 0.05). Även den positiva inverkan av erkännande 
(H3) är mindre omfattande än i modell 1 (Tabell 7: Modell 2: β = 0.10; 0.10 > p > 0.05). 
Sambandet är inte signifikant till signifikansnivån fem procent, utan till en signifikansnivå på 
tio procent. Vidare kan det minskade sambandet förklaras av påverkan av 
arbetstillfredsställelse (H6). Vilken har ett starkt positivt samband med organisatorisk lojalitet 
(Tabell 7: Modell 2: β = 0.64; p > 0.05). 
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4.4 Reviderad teoretisk modell 
En sammanfattning av examensarbetets resultat presenteras i figur 3. Detta är en reviderad 
modell av figur 2 som presenterats i examensarbetets andra kapitel. De hypoteser som inte 
uppvisade någon signifikans har tagits bort från grundmodellen. Hypoteserna som fortfarande 
finns kvar i figur 3 visar statistisk signifikans. Betakoefficienterna förklarar korrelationen 
mellan de olika begreppen. ”β1” står för betavärdet i modell 1 och ”β2” står för betavärdet i 
modell 2. Utifrån figuren går det att utläsa att arbetstillfredsställelse (H6) är det begrepp som 
korrelerar starkast med organisatorisk lojalitet. Resultatet visar även stark korrelation mellan 
organisatorisk lojalitet samt närhet till grundaren (H1) och erkännande (H3). Ett negativt 
samband har konstaterats mellan monetära incitament (H2) och organisatorisk lojalitet. 
Motivationsfaktorerna icke-monetära förmåner (H4) och status (H5) plockades bort från 
modellen eftersom ett signifikant samband saknades. De faktorer som således tycks påverka 
anställdas lojalitet positivt är att det finns en närhet till grundaren, erkännande som 
motivationsfaktor och att anställda upplever arbetstillfredsställelse. 
 

 
Figur 3: 

Reviderad teoretisk modell 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras studiens resultat med utgångspunkt i tidigare forskning. Först 
redovisas resultatet av organisatorisk lojalitet i gasellföretag. Vidare presenteras teoretiska 
och praktiska implikationer av examensarbetets resultat. 
 
Examensarbetet inleddes med att belysa problematiken som uppstår inom gasellföretag under 
deras snabba tillväxt och behovet som då skapas av en lojal personalstyrka. Ett 
grundantagande var att tillväxten ställer krav på förändring i styrning, företagsstruktur och 
kommunikation. När företag växer blir det svårare att bibehålla samma enkla struktur. I 
teoriavsnittet fördjupas detta genom att presentera en teori om kriser som ett företag 
genomgår under tillväxt. Krisen i gasellföretag är således att den enkla organisationen med 
direktkontakt till grundaren behöver ersättas, utan att förlora anställda och bibehålla samma 
närhet till företaget. Krisen har således implikationer för lojalitet. För att konkretisera detta 
har fokus lagts på den organisatoriska lojaliteten inom gasellföretag. 
 
Examensarbetets resultat visar att 90.1 procent av de anställda i gasellföretag har hög grad av 
organisatorisk lojalitet. Det betyder att de anställda känner sig knutna till organisationen och 
vill därmed inte lämna den. Det framgår även att 50.7 procent har mycket hög grad av 
organisatorisk lojalitet. Av resultatet framgår att en stor del av den organisatoriska lojaliteten 
hos de anställda kan förklaras av närhet till grundaren, arbetstillfredsställelse och 
motivationsfaktorn erkännande. Högre grad av närhet till grundaren i kombination med 
arbetstillfredsställelse och erkännande stärker således lojaliteten, medan brist av dessa sänker 
lojalitet. Den höga graden av organisatorisk lojalitet som finns bland de anställda i 
gasellföretag skulle i förlängningen även kunna förklara en del av gasellföretagens snabba 
tillväxt. Detta eftersom anställda med hög grad av organisatorisk lojalitet är mer engagerade i 
att bidra till företagets tillväxt (Shaheen & Farooqi, 2014) och för att de arbetar hårdare än 
anställda med lägre grad av lojalitet (Dessler, 1999). 
 

5.1 Teoretiska implikationer 

I examensarbetets teoriavsnitt utgörs tillväxten i ett företag både av viljan att växa och 
möjligheten att göra det. Viljan till att växa är enligt Coad (2009) grundläggande för all 
företagstillväxt. Under hög tillväxt krävs att organisationen skapar strukturer och system för 
att kunna hantera tillväxten (Phelps, Adams & Bessant, 2007). Snabbväxande företag 
utvecklas vanligen från enkla, informella strukturer till mer komplexa, centraliserade och 
formella strukturer i takt med att de växer (Von Krogh & Cusumano, 2001). 
Organisationsstrukturen testas hela tiden när organisationen ändrar storlek (Fischer & Reuber 
2003; Hambrick & Crozier 1985; Parker, Storey & Van Witteloostuijn, 2010). När en 
organisation växer för snabbt kan den även behöva ta ett steg tillbaka, eftersom förändringar 
och beslut går för fort. Att förändring skapar oro hos människor är allmänt vedertaget. I 
gasellföretag blir emellertid förändring en del av vardagen på grund av den höga tillväxten. 
För att skapa trygghet i den snabba förändringen spelar ledaren en avgörande roll. Den 
organisatoriska lojaliteten sätts på spel och det blir viktigt att företagen aktivt arbetar med att 
stärka den. Idag är det allmänt accepterat att anställda byter arbetsgivare med anledning att 
utmanas och utvecklas eller för att höja lönen. Även detta är ett stort hot mot anställdas 
lojalitet. Varje utbyte av en anställd kostar både pengar och tid för upplärning. Om den 
organisatoriska lojaliteten är stark bland de anställda kommer de att stanna inom 
organisationen. Det senare innebär att specifik yrkeskunskap stannar kvar i företaget och att 
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företaget inte behöver spendera onödiga resurser på att lära upp nyanställda för att ersätta 
någon som avslutat sin anställning. Således är arbetstillfredsställelse som utvecklas till 
organisatorisk lojalitet en viktig faktor för gasellföretagens fortsatta tillväxt och överlevnad. 
 
Examensarbetets resultat visar arbetstillfredsställelsens starka inverkan över anställdas 
organisatoriska lojalitet. Arbetstillfredsställelsen i gasellföretag tycks generellt vara hög. Av 
respondenterna i examensarbetet uppger 91 procent att det är tillfredsställda med sitt arbete. 
Det samlade medelvärdet från examensarbetets enkätfrågor som mäter arbetstillfredsställelse 
uppgår till 6.04. Detta kan jämföras med Janssen och Van Yperens (2004) studie som 
undersökt arbetstillfredsställelse hos anställda i tyska energibolag samt Zablah, Carlson, 
Donavan, Maxham och Brown (2016) som undersökt arbetstillfredsställelse hos anställda i en 
amerikansk butikskedja. Dessa studier fann ett medelvärde som endast uppgick till 4.89 
respektive 4.00. Två citat som återspeglar den starka arbetstillfredsställelsen hos gasellföretag 
gavs i den öppna frågan: 
 

”Att jobba för ett gasell eller startup-bolag är drömmen för oss som gillar att påverka och 
styra vår egen framgång!” 

  
Författarnas översättning:  

”Min arbetsgivare ger mig möjlighet att använda min egen kunskap på det sätt jag anser att 
den passa bäst.” 

5.2 Praktiska implikationer 

Gasellföretag har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten tack vare deras förmåga att 
skapa nya arbetstillfällen, främja innovation och öka konkurrensen. Gasellföretag 
uppmärksammas även på olika håll. Den främsta utmärkelsen tycks vara Di Gasell. Ett pris 
som årligen delas ut för att stödja och uppmärksamma svenskt näringsliv samt företagare som 
vågar satsa på tillväxt (Dagens Industri, 2018).  
 
Den snabba tillväxten medför dock stora utmaningar för gasellföretag. Detta fångades upp i 
ett citat från enkätundersökningens avslutande öppna fråga: 
 
”Gasellföretag = Varning. Växer troligtvis för fort. Att ledning, administration ej hinner med 

att växa/utvecklas i samma takt.” 
 
Citatet belyser och bekräftar den stora problematiken som betraktats i gasellföretag under 
arbetets gång. Från att vara ett litet företag med enkel, informell organisationsstruktur till att 
växa enormt snabbt. En tillväxt som ställer helt andra krav på både organisationsstruktur och 
ledare inom företagen. Tillväxten innebär också att Greiners (1972) kriser uppstår snabbare 
än hos andra företag och ibland även att flera uppstår samtidigt. I denna ovisshet har 
examensarbetets resultat funnit att grundaren är av ytterst stor betydelse för de anställda.  
 
Det starka sambandet mellan grundarens närhet och de anställdas organisatoriska lojalitet 
som redovisats är examensarbetets viktigaste resultat. Grundarens närvaro är av stor 
betydelse för de anställda men detta har inte uppmärksammats i tidigare forskning. De 
anställda i gasellföretag efterfrågar direktkontakt med grundaren och de vill känna stöd när 
viktiga beslut ska fattas. Närheten skapar en känsla av trygghet hos de anställda. En trygghet 
som är viktig i den annars så osäkra och föränderliga omgivningen. Denna närhet är möjlig i 
mindre företag då grundaren finns närvarande och balanserar flera olika roller (Burns, 2007; 
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Davila, Foster och Jia, 2010). Grundaren kan i det här skedet hålla en personlig kontakt med 
sina anställda. När tillväxten ökar blir detta allt svårare och till slut omöjligt. Tidigare studier 
har konstaterat att en närvarande grundare ökar de anställdas välbefinnande och arbetsglädje 
på arbetsplatsen (Kanste, Kyngäs, & Nikkilä, 2007). Samtidigt finns en stark tro till att 
grundaren bör fasas ut i takt med att organisationen växer (Fischer & Reuber, 2003). Som 
tidigare nämnts ställs krav på en mer komplex organisationsstruktur när företaget växer. 
Detta eftersom det sker en ökning av anställda, kunder och enheter inom organisationer, 
vilket innebär att allt inte längre kan passera en person. Både organisationsstruktur och 
styrning måste förändras för att företaget ska ha chans till överlevnad och fortsatt tillväxt. 
Dessa organisatoriska förändringar medför stora utmaningar eftersom det måste ske snabbare 
i gasellföretag än hos andra företag. 
 
För att de interna strukturerna ska växa i takt med den övriga organisationen krävs att en mer 
formell företagsstruktur utvecklas i gasellföretagen. Tillväxten skapar behov för fler 
mellanchefer och erfarna ledare för att hantera fler flöden. Grundaren tvingas släppa på 
kontrollen och delegera arbetsuppgifter och ansvar för att lyckas bibehålla tillväxten. 
Grundaren som tidigare haft mycket stort inflytande i företaget kan behöva inta en ny roll och 
ägna sig åt andra mer administrativa uppgifter. Detta skede i utvecklingen kan vara mycket 
svårt och nya krav ställs på såväl grundare som anställda. Grundaren behöver även delegera 
arbetsuppgifter och ansvar. Samtidigt behöver anställda vilja ta på sig fler arbetsuppgifter och 
större ansvar. För att behålla arbetstillfredsställelse bland de anställda i denna situation är det 
nödvändigt att de anställdas förväntningar överensstämmer med den faktiska situationen. De 
anställdas lojalitet är därför extra viktig för att företaget ska klara av att hantera tillväxten. 
Lyckas grundarna upprätthålla en balans genom att släppa på kontrollen men samtidigt vara 
närvarande leder det till högre organisatorisk lojalitet hos de anställda. En lojalitet som är 
avgörande för fortsatt tillväxt. Citat från den öppna frågan lyckades fånga upp arbetsplatser 
där grundaren har lyckats med balansen och där hög organisatorisk lojalitet råder: 
 

”Jag har mycket inflytande trots endast 2 års erfarenhet men har haft det hela tiden. Vd:n 
och grundarna litar på sina medarbetare. De säger oftare JA än NEJ.” 

 
”Är nöjd, glad och stolt att arbeta på detta företag.” 

 
”Jag trivs jättebra på min arbetsplats.” 

 
Examensarbetets resultat fann vidare ett positivt samband mellan erkännande och anställdas 
organisatoriska lojalitet. Detta samband tycks även i förlängningen influera företags 
framgång positivt (Kuria & Hasmi Abu Hassan Asaari, 2006; O'Driscoll & Randall, 1999; 
Zain, Ishak & Ghani, 2009; Zhang, 2001). Hattie och Timperley (2007) menar att erkännande 
och återkoppling är de mest effektiva verktygen för att påverka lärande och prestation. 
Därmed är det av stor vikt att erkännande och återkoppling är en del av företagets styrning för 
att maximera möjligheterna till fortsatt tillväxt. Genom erkännande upplever de anställda 
stöttning från organisationen och att en utbytesrelation skapas. Förklaringen kan härledas till 
Manzoor (2012) som menar att erkännande är ett sätt att värna om sina anställda. Resultatet 
av examensarbetet visar att 80 procent av respondenterna anser att det är viktigt med direkt 
kontakt och konkret återkoppling från grundaren i viktiga beslut. Denna viktiga kontakt med 
grundaren äventyras när organisationen växer och omstrukturering sker. Det är mycket viktigt 
att kontakten och återkopplingen inte bryts helt utan att den fortgår från andra håll, när 
grundaren fasas ut. Detta för att de anställda ska känna det stöd från organisationen som krävs 
för att denne ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med självförtroende och fortsatt bidra till 
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företagets tillväxt. Vikten av erkännande fanns tydligt att utläsa i citat från 
enkätundersökningens öppna fråga: 
 

”Jag är en ‘sucker’ för bekräftelse och beröm. Få känna mig duktig.” 
  

”Det är viktigt för mig att det finns team-känsla och tillit. Att cheferna är people managers 
som ‘ser och bekräftar’ personalen.” 

 
När erkännande är en integrerad del av företagets personalstrategi skapas en vilja att prestera 
bättre hos de anställda. Genom kontinuerligt erkännande och återkoppling uppstår en direkt 
påverkan på de anställdas handlande och agerande. Hur anställda agerar i sin yrkesroll 
påverkas också av en stark företagskultur. 
 
Företagskultur bygger på normer och värderingar inom en organisation. Den fungerar både 
som en vägvisare och normbärare. Kulturen påverkar hur de anställda förhåller sig till 
omgivning och agerar. Den påverkar även företagsklimatet, hur beslut fattas och hur anställda 
klär sig. Därför skapar kulturen en effektivitet där inte allt behöver formaliseras i skriftliga 
rutiner. Att ha en stark och förankrad företagskultur kan därför hjälpa snabbväxande företag. 
Genom att strävan efter ständig tillväxt blir en del av företagskulturen kommer de anställda 
agera därefter. Deras strävan efter fortsatt tillväxt kommer utvecklas till ett beteende som 
gynnar tillväxten. Således är företagskulturen avgörande för om ett företag ska lyckas 
upprätthålla tillväxten.  
 
Tidigare forskning har funnit att anställdas beteende associeras med deras relation till 
organisationen och dess ledare (Robinson, Kraatz, & Rousseau, 1994; Settoon, Bennett & 
Liden, 1996; Shore & Wayne, 1993). Det kan med anledning av detta vara av stor vikt att 
grundaren strävar efter att skapa en organisationskultur som stödjer grundarens tankesätt och 
som öppnar upp för direkt återkoppling och erkännande. Lyckas grundaren med detta kan de 
anställda känna denna önskvärda närhet vilket ökar den organisatoriska lojaliteten. Även när 
grundare inte finns där fysiskt. Disneys ledning frågade ofta sig själva ”vad skulle Walt ha 
gjort?” i strategiska utmaningar och beslut långt efter att Walt Disney avlidit (Barringer, 
Jones & Neubaum, 2005). Detta visar att de tankesätt och den företagskultur grundaren byggt 
upp lever kvar. I slutändan är det de anställda, trots att grundaren spelar en viktig roll, som 
måste omvandla grundarens vision till verklighet och driva företaget framåt (Settoon, Bennett 
& Liden, 1996). Den öppna frågan stödjer resonemanget om att företagskulturen är viktig för 
de anställda och för att företaget ska lyckas: 
  

”Det viktigaste är hitta en culture fit så alla strävar åt samma håll för att företaget skall 
lyckas” 

 
”Det är ju så att i slutändan är det ju arbetstagarnas gemensamma kompetens som gör att ett 

bygge blir som det blir.” 
 
Företagskultur tycks således vara ett stabilt fenomen som ”sitter i väggarna” hos företagen. 
Stabiliteten i företagskulturen utgörs av en stark värdegrund. En företagskultur som etablerats 
kan vara svår att förändra. Det är därmed av stor vikt att gasellföretagens grundare etablerar 
en genomtänkt företagskultur i ett tidigt skede som sedan får utvecklas över tid. En viktig 
symbol som spelar stor roll för hur företagskulturen utvecklas är företagens värdeord. Genom 
tydliga värdeord och vägledning i hur dessa ska tillämpas i praktiken kan en stark och 
gynnsam företagskultur skapas. När en stark företagskultur råder kan de anställda finna 
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närhet till grundaren trots att grundaren inte finns där fysiskt. En närhet som är avgörande för 
de anställdas organisatoriska lojalitet.  
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6. SLUTSATS 
Studiens syfte var att identifiera vilka faktorer som är viktiga för de anställdas organisatoriska 
lojalitet i ett gasellföretag under hög tillväxt när organisationen utvecklas från en enkel, 
informell struktur till en mer komplex, formell organisationsstruktur. För att besvara studiens 
syfte presenterades följande forskningsfråga: 
 

Vilka faktorer påverkar organisatorisk lojalitet hos anställda i gasellföretag och vilken 
betydelse har lojaliteten för fortsatt tillväxt? 

 
Examensarbetets resultat visar att anställdas närhet till grundaren, arbetstillfredsställelse samt 
motivationsfaktorerna erkännande och monetära incitament påverkar graden av 
organisatorisk lojalitet hos anställda i gasellföretag. Monetära incitament påverkar den 
organisatoriska lojaliteten negativt medan anställdas närhet till grundaren, 
arbetstillfredsställelse och erkännande påverkar lojaliteten positivt. Resultatet bekräftas av 
flera tidigare studier (Chatman, 1989; Fu & Deshpande 2014; Karia & Hasmi Abu Hassan 
Asaari, 2006; Mosadeghrad, Ferlie & Rosenberg, 2008; Notz, 1975; O'Driscoll & Randall, 
1999; Tarigan & Ariani, 2015; Tett & Meyer, 1993; Top, Akdere & Tarcan, 2015; Zain, 
Ishak & Ghani, 2009; Zhang, 2001). Vi tror att grundarens aktiva närvaro kan hjälpa 
anställda att utveckla sitt eget ansvarstagande och skapa trygghet när företaget ständigt växer 
och förändras. Det viktigaste resultatet belyser således vikten av att de anställda känner en 
närhet till grundaren. Förklaringen till detta kan vara att tillväxtfasen är en stor och krävande 
utmaning för alla inblandade. Många avgörande beslut ska fattas och de anställda får större 
roller att fylla i företagen när de växer. Grundarens närvaro gör att de känner igen sig och kan 
dra slutsatser från liknande situationer. Grundaren kan vid det här laget behöva släppa taget 
om vissa arbetsuppgifter och skifta fokus för att tillväxten ska vara möjlig. Samtidigt är det 
viktigt för de anställda att känna närhet och stöd från grundaren i det nya mandatet. För att 
påverka denna upplevda närhet är en väl utformad företagskultur essentiell.  
 
Idag kan vi konstatera att det råder hög grad av organisatorisk lojalitet hos anställda i 
gasellföretag. Detta kan troligtvis vara av betydelse för den höga tillväxten hos 
gasellföretagen. Med anledning av att det tidigare konstaterats att hög grad av lojalitet leder 
till att anställda presterar bättre och aktivt bidrar till företagets tillväxt. En av de största 
utmaningarna för snabbväxande företag är som tidigare nämnts att tillväxten upphör efter 
några år eller att företagen till och med sätts i konkurs. För att undvika att detta sker, menar 
vi, att företagets ledare bör sträva efter att bibehålla den höga graden av organisatorisk 
lojalitet bland sina anställda. Företagsledaren kan således påverka och styra de anställdas 
lojalitet genom de identifierade nyckelfaktorerna; närhet till grundaren, 
arbetstillfredsställelse, erkännande och monetära incitament. De anställda behöver känna 
närhet och stöd från företagets grundare genom direktkontakt eller en väletablerad 
företagskultur. Det behöver råda god arbetstillfredsställelse bland de anställda. Deras 
förväntningar, angående bland annat arbetsuppgifter och ansvar, måste stämma överens med 
verkligheten. De anställda behöver även känna att de blir uppmärksammade när de presterar 
väl. Lika som att de behöver få konstruktiv kritik och vägledning när de behöver utvecklas i 
sitt arbete. Till sist måste de monetära incitamenten balanseras väl. En konkurrenskraftig 
ersättningsnivå är grundläggande för att de anställda ska vara intresserade av företaget som 
arbetsgivare. Dock ska ersättningsnivån inte underminera den inre motivationen hos de 
anställda och äventyra den organisatoriska lojaliteten. Lyckas företagsledaren styra med hjälp 
av dessa faktorer talar examensarbetets resultat tillsammans med existerande forskning för att 
gasellföretagens tillväxt kommer att fortsätta.  
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6.1 Examensarbetets bidrag 

Examensarbetets bidrag är att förklara vilka faktorer som är viktiga för anställdas 
organisatoriska lojalitet under den turbulenta utvecklingsfasen i gasellföretag. Arbetet har 
genom en framtagen teoretisk modell undersökt vilka faktorer som påverkar organisatorisk 
lojalitet hos anställda i gasellföretag och vilken betydelse lojaliteten har för företagens 
tillväxt. Genom att undersöka olika faktorers inverkan över organisatorisk lojalitet har en 
ökad förståelse skapats och ny kunskap uppstått. Med hjälp av denna kunskap kan 
företagsledare styra mot fortsatt tillväxt för gasellföretagen och därmed undvika att företagen 
går i konkurs. Examensarbetets viktigaste resultat genererades genom att studera grundarens 
betydelse för organisatorisk lojalitet hos anställda i gasellföretag. Resultatet visar att anställda 
behöver känna närhet och stöd från grundaren under den intensiva tillväxtfasen som företagen 
genomgår. Det gör att arbetets bidrag behandlar ett område som inte tidigare har studerats i 
någon större utsträckning. Resultatet visar att närheten till grundaren spelar en viktig roll för 
de anställdas lojalitet. Genom att skapa medvetenhet kring detta belyser även 
examensarbetets resultat vikten av att grundaren skapar en företagskultur som speglar dennes 
värderingar. Därmed är en väletablerad företagskultur viktig för att behålla grundarens 
närvaro. I dagsläget utstår företag hög konkurrens. I takt med att omvärlden utvecklas och 
förändras snabbare är det allt viktigare att gasellföretagen knyter till sig lojala medarbetare. 
Genom ökad förståelse för anställdas organisatoriska lojalitet och hur företagsledare kan 
påverka den skapas nya möjligheter för styrning i gasellföretag. Arbetet ger därmed viktiga 
implikationer över hur grundaren ska styra och vilka faktorer denne ska lägga vikt vid. 
Vidare kan denna kunskap leda till en större grad överlevande gasellföretag och således att 
fler nya arbetstillfällen skapas.  
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatta studier är nödvändiga om företagskultur i gasellföretag. Dels för att se hur väl 
kulturen speglar grundarens värderingar och även i förlängningen undersöka hur 
företagskulturen påverkar ett företags tillväxt. Vidare skulle fortsatta studier med fördel 
kunna göras mer djupgående om grundarens betydelse inom gasellföretag. Idag saknas 
forskning om kopplingen mellan grundarens betydelse och organisatorisk lojalitet. Det skulle 
i en sådan studie vara intressant att studera skillnaden i organisatorisk lojalitet hos de 
anställda i företag där grundaren fortfarande är närvarande och aktiv samt i de företag där 
grundaren fasats ut. Fortsättningsvis finns intresse i att undersöka om skillnader finns i 
tillväxtgraden mellan dessa typer av företag och söka efter en tydligare koppling mellan 
organisatorisk lojalitet och tillväxt. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att 
genomföra en kvalitativ studie inom samma område, då studien mer djupgående undersöker 
grundarens betydelse för den organisatoriska lojaliteten bland anställda inom gasellföretag. 
Genom att låta respondenter utveckla svar och resonera utifrån sin egen infallsvinkel skapas 
en djupare förståelse för vikten av grundarens betydelse.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Enkätundersökning 
Avsnitt 1: Bakgrund                                                                                            
Kön: 
Ålder: 
Högsta avslutade utbildningsnivå: Befattning: 
Hur många års erfarenhet har du av ditt yrke: Antal anställda på min arbetsplats: 
                                                                                                          
Avsnitt 2: Arbetssituation                                                                                                        
Ta ställning till följande påståenden:                                                                                         
(Där -3=stämmer mycket dåligt; 0=neutral, svårt att ta ställning till; +3=stämmer mycket 
bra) 
*F1; Jag talar alltid gott om min arbetsplats. 
*F2; Jag bryr mig mycket om min arbetsplats framtid.                                                                                        
*F3; Jag är överlag mycket tillfredsställd med min arbetsplats.  
F4; Det är många som överväger att sluta på min arbetsplats.  
F5; Om det inte vore för pengarna skulle jag inte arbeta här.  
*F6; Jag är mycket stolt över att arbeta på min arbetsplats.                                                                           
*F7; Jag är nöjd med den arbetsbelastning mina arbetsuppgifter innebär. 
                                                                                                          
Avsnitt 3.1: Närhet till grundaren                                                                                           
På min arbetsplats vill jag ha...                                                                                                  
(Där -3=tar helt avstånd; 0=neutral, svårt att ta ställning till; +3=håller 
helt med) 
*F8; ..direktkontakt och konkret feedback från företagets grundare i viktiga frågor. 
*F9; ..stöd från företagets grundare när viktiga beslut ska fattas. 
Ta ställning till följande påstående: 
(Där -3=tar helt avstånd; 0=neutral, svårt att ta ställning till; +3=håller 
helt med) 
F10; Jag begränsas i mitt arbete när jag inte kan ha direktkontakt med företagets grundare. 
                                                                                                          
Avsnitt 3.2: Ersättning                                                                   
Ta ställning till följande påståenden: 
(Där -3=tar helt avstånd; 0=neutral, svårt att ta ställning till; +3=håller 
helt med) 
*F11; För mig är det viktigt att ha en högre lön än genomsnittet som utför liknande 
arbetsuppgifter. 
F12; Jag motiveras att arbeta hårdare tack vare min lön. 
F13; För mig är lönen inte det viktigaste. 
                                                                                                                                                     
Avsnitt 3.3: Erkännande 
Jag tycker det är viktigt att...                                                                                                       
(Där -3=inte alls viktigt; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=mycket viktigt)  
*F14; ..jag uppmärksammas när jag når arbetsrelaterade mål. 
*F15; ..min chef visar uppskattning för mitt goda arbete. 
Ta ställning till följande påstående: 
(Där -3=tar helt avstånd; 0=neutral, svårt att ta ställning till; +3=håller helt med)          
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F16; Jag är väl medveten om när jag gjort ett bra arbete även fast min chef inte 
uppmärksammar det. 
  
Avsnitt 3.4: Icke-monetära förmåner                                                                 
Jag tycker det är viktigt att...                                                                                  
(Där -3=inte alls viktigt; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=mycket viktigt) 
*F17; ..ha möjlighet till högt självbestämmande med flexibla arbetstider.  
*F18; ..finns tid för rekreation med minst sex veckors semester per år. 
Ta ställning till följande påstående: 
(Där -3=tar helt avstånd; 0=neutral, svårt att ta ställning till; +3=håller helt med) 
F19; Det finns viktigare förmåner än lång semester och flexibla arbetstider. 
                                                                                                          
Avsnitt 3.5: Status                                                                                                
Jag tycker det är viktigt att...                                                                                  
(Där -3=inte alls viktigt; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=mycket viktigt)  
*F20; ..min arbetsplats signalerar någon form av status till utomstående för oss som arbetar 
där. 
*F21; ..min yrkesroll (idag eller i framtiden) kännetecknas av någon form av status på min 
arbetsplats.                                                                                                
Ta ställning till följande påstående:                                                                                       
(Där -3=tar helt avstånd; 0=neutral, svårt att ta ställning till; +3=håller helt med) 
F22; Status och makt är ingenting jag strävar efter. 
                                                                                                          
Avsnitt 3.6: Motivation                                                                                        
Rangordna till följande påståenden:                                                                     
F23; Vad skulle få dig att arbeta hårdare än vad du gör idag? Rangordna från 1–5. Bättre 
kommunikation med företagets grundare. 
Högre lön. 
Mer bekräftelse från chefer. 
Fler icke-monetära förmåner, såsom längre semester och chans till befordran. Högre status 
och makt på arbetsplatsen. 
                                                                                                          
F24; Vad motiveras du mest av? Rangordna från 1–5. Ersättning i form av pengar. 
Erkännande och bekräftelse från omgivningen. 
Icke-monetära förmåner, såsom längre semester och chans till befordran. Status och makt i 
samhället. 
God relation med företagets grundare. 


