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Nyckelord 

Gasellföretag har visat sig vara betydelsefulla för jobbskapandet i en 

ekonomi. Dessa företag präglas av en hög tillväxt och det har visat sig att 

flera av dem inte klarar att hantera detta under en längre tid. Det finns flera 

utmaningar som dessa gaseller står för gällande deras verksamhetsstyrning, 

för att bibehålla sin tillväxt är denna styrning en viktig aspekt för företagets 

fortsatta överlevnad.  

 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen och förståelsen kring hur 

gasellföretag arbetar med verksamhetsstyrning för att stödja snabb tillväxt 

och vad som påverkar styrningen i detta läge. Vårt bidrag med detta arbete 

är att identifiera vilka verktyg som blir aktuella och vad som är kritiskt att 

styra och följa upp för att kunna hantera dessa verksamheter i hög tillväxt. 

 

Uppsatsen är strukturerad kring en kvalitativ metod där en flerfallstudie har 

lagt grunden för det empiriska materialet. Vi har i studien intervjuat fyra 

olika företag där intervjuerna har ugått från en semistrukturerad 

intervjuform. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av 

de teorier vi valt ut. 

 

Gasellernas verksamhetsstyrning påverkas av flera olika faktorer beroende 

på företagens situation, några av de mest påverkande faktorerna är miljö 

och storlek. Dessa faktorer påverkar hur företaget arbetat med 

verksamhetsstyrning, exempel på viktiga styrverktyg är rapportering och 

uppföljning för att kunna ha kontroll över verksamheten och dess kostnader.  

 

Gasellföretag, tillväxt, verksamhetsstyrning, tillväxtföretag 
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Keywords 

Gazelles have shown to be important job creators in economies. These 

enterprises are characterized by rapid growth and according to studies, 

many of them fail to manage this in the long term. There are several 

challenges for the gazelles in terms of management control, which is 

something that becomes an important aspect for the gazelles in order to 

maintain its growth. 

 

The purpose of this thesis is to increase the knowdledge and 

understanding about how gazelles use management control systems to 

support their rapid growth and what affects them at this stage. Our 

contribution with this thesis is to identify what management tools that 

becomes important and what is critical in order to control and manage 

these enterprises in high growth.  

 

The paper consists of a qualitative research strategy where a multiple-

case study works as the foundation for our empirical data. We have 

interviewed four different enterprises using a semi-structured method. 

The empirical data has then been analyzed with the help of our theoretical 

framework. 

 

The management control systems in the gazelle companies are affected 

by several factors depending on their situation, the greatest factors we 

found were size and environment. These factors affects the way the 

companies use their management control systems. Examples of important 

control systems in high growth are reports, follow-ups and to control the 

business and its costs. 

 

Gazelles, growth, management control systems, high-growth companies 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi att presentera definitionen av gasellföretag samt vad 

verksamhetsstyrning innebär. Detta följs av en problemdiskussion där vi för samman de 

båda begreppen och diskuterar vad för utmaningar gasellföretagen kan uppleva med sin 

verksamhetsstyrning och vad dessa har för påverkande faktorer. Detta kommer sedan att 

mynna ut i en problemformulering och syfte för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Att skapa nya jobb är viktigt för ett lands ekonomiska tillväxt och tidigare studier från 

Henrekson och Johansson (2010) har visat att snabbväxande företag är centrala aktörer när 

det gäller jobbskapande. Dessa företag med snabb tillväxt finns i alla branscher även om 

forskare i en studie av Statistiska Centralbyrån (2016) kan uttyda att de är 

överrepresenterade i tjänstesektorn. Att gasellföretag är organisationer som definieras av 

hög tillväxt samt att de även har visats vara en bidragande faktor till att många nya jobb 

skapas visar på att de skiljer sig från många andra företag. Detta är något som gör att de är 

intressanta objekt för studier (Henrekson & Johansson, 2010). 

 

Det finns flera definitioner av snabbväxande företag, en av dem är som ovan nämnt 

gasellföretag. Detta uttryck myntades först av David Birch som i sin rapport The Job 

Generation Process (Birch 1979, refererad i Henrekson & Johansson, 2010) forskade kring 

vilka typer av företag det var som genererade de flesta jobben på arbetsmarknaden. Här 

beskrev han de stora stabila företagen med låg tillväxt som elefanter och de snabbt 

växande företagen som gaseller, därav uttrycket gasellföretag. 

 

Enligt Statistiska Centralbyråns (2016) studie motsvarar gasellföretagen endast 0,1 % av 

företagen på den svenska marknaden. Studien visar också att gasellföretag är sällsynta 

inom svensk ekonomi och statistiken tyder på att en majoritet av dem återfinns i 

storstadsområdena. Trots den låga andelen gaseller skriver Henrekson och Johansson 

(2010) att de står för en stor del av de nya jobbtillfällen som skapas i samhället. Detta 

gäller även under lågkonjunkturer då företag med lägre tillväxt ofta påverkas av det 

finansiella läget medan gasellerna verkar vara oberörda och kan fortsätta sin expansion 
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(Henrekson & Johansson, 2010). Enligt tidigare nämnd studie från SCB är de mest 

förekommande typerna av gaseller tjänsteföretag, följt av byggbranschen och 

handelsföretag enligt en jämförelse som var genomförd under åren 2008 till 2014. Dessa 

företagstyper utgjorde cirka tre fjärdedelar av det totala antalet företag under de undersökta 

åren (SCB, 2016). 

 

Dagens Industri håller årligen sin tävling Di Gasell där de utser årets tillväxtbolag i 

Sverige. För att räknas som en gasell enligt Dagens industri måste företaget uppnå sju 

olika kriterier som är baserade på de fyra senaste årsredovisningarna. Dessa kriterier 

innebär att företaget ska ha en omsättning som är högre än 10 miljoner kr, de ska ha minst 

tio anställda och även lyckas fördubbla sin omsättning vid jämförelse mellan det första och 

det senaste räkenskapsåret. Företaget ska öka sin omsättning varje år de senaste tre åren, 

de ska ha ett samlat rörelseresultat som har varit positivt de senaste fyra åren och även 

uppvisa en organisk tillväxt vilket innebär att de inte har vuxit genom fusioner eller 

förvärv. Slutligtvis ska de även ha sunda finanser (Dagens industri, 2017).  

 

Gasellföretagens tillväxt medför dock en viss nivå av risk som företag med lägre tillväxt 

inte upplever i samma utsträckning. Forskning tyder på att en tidig hög tillväxt inom 

företaget kan leda till en sämre långsiktig prestation jämfört med de företag som har en 

mer måttlig tillväxt (Gjerløv & Guenther, 2012). För att företaget ska kunna bibehålla sin 

goda produktionseffektivitet och överleva på marknaden poängterar Gjerløv och Guenther 

(2012) vikten av att företaget i sig bör vara stabilt och ha goda rutiner inom företaget. 

 

För alla företag och kanske speciellt gaseller är verksamhetsstyrning en viktig del i ett 

företags utvecklingsprocess. Verksamhetsstyrning beskriver Anthony et al. (2014) som 

olika verktyg ett företag kan använda sig av inom sin organisation för att implementera 

dess strategi bland anställda och inom företaget för att nå sina mål. Den strategiska 

planeringen gällande ett företags mål och framtid är enligt Anthony et al. (2014) en viktig 

del i verksamhetsstyrningen. Detta ska bidra till att lyckas utveckla en styrning som passar 

företagets strategi och ämnar till att de anställda och företaget ska uppnå en målkongruens, 

det vill säga att de arbetar mot samma mål. Den strategiska planeringen kan för det ena 

företaget vara väldigt omfattande med mycket detaljer men kan på ett annat företag vara 

väldigt informell där företagsledaren endast diffust formulerat mål för hur företagets 

framtid ser ut (Anthony et al. 2014).  
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Verksamhetsstyrning innehåller ofta många olika komponenter som verkar tillsammans för 

att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet på bästa sätt. Inom begreppet 

verksamhetsstyrning inkluderas ofta verktyg som organisationsstruktur, budget, kalkyler 

och redovisning (Andersson, 1995). Detta är något som Malmi och Brown (2008) skriver 

om i sin forskning där de tar upp Management control systems som ett sammanslaget 

paket. Detta på grund av att de menar att en komponent inom verksamhetsstyrning inte 

verkar ensamt utan att det är hela paketet som bidrar till resultatet av företagets styrning. 

Exempelvis menar de att det inte bara är budgeten i en organisation som styr verksamheten 

utan det påverkas även av icke-finansiella styrmedel såsom organisationsstruktur och 

kultur. Därför anser Malmi och Brown (2008) att om ett bredare synsätt på management 

control systems (MCS) tas kommer det vara möjligt för forskare att skapa bättre teorier 

gällande skapandet av MCS-paket.  

 

Då gasellföretag har en hög tillväxt kan detta skapa konsekvenser för verksamheten, därför 

är det viktigt att företag anpassar sig efter den ständiga förändringen som uppstår både i 

och utanför företaget (Gjerløv & Guenther, 2012). Det finns ingen mall som företag kan 

använda sig av när det gäller utformningen av sin verksamhetsstyrning, istället måste varje 

organisation individuellt ta hänsyn till sin egna miljö då denna är unik för varje företag 

(Donaldson, 1995). Det finns flera faktorer som påverkar utformningen av ett företags 

verksamhetsstyrning och en teori som kan beskriva detta är contingency theory. Denna 

organisationsteori menar att det inte finns ett optimalt sätt att utforma en organisation för 

att uppnå effektivitet och att organisationer påverkas av flera olika faktorer. Teorin 

förklarar att organisationer måste ta hänsyn till både den externa och interna miljön för att 

anpassa sig efter sin egna unika situation när företaget väljer hur de ska styra 

organisationen (Donaldson, 1995). Ju bättre verksamhetsstyrningen matchas med dessa 

faktorer desto bättre kommer den individuella organisationen prestera (Fischer, 1998). För 

gasellföretag och snabbt växande bolag betyder detta att de måste anpassa sin 

verksamhetsstyrning efter hög tillväxt. Något som är utmanande för ett företag i tillväxtfas 

är bland annat planeringsprocessen på detaljerad nivå. Budgetering blir svårt då efterfrågan 

på företagets tjänster eller produkter kan skifta med många procent från ett år till ett annat 

men också på kort sikt från månad till månad. Dessa snabbt växande företag verkar i en 

skiftande miljö där flexibilitet och anpassningsförmåga är en kritisk faktor för att kunna 

överleva och konkurrera i den osäkra miljön detta skapar (Andersson, 1995). 
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För att gasellföretag ska kunna ha en så hög tillväxt som gör deras situation unik behövs 

kapital för att finansiera verksamheten, till exempel vid nyanställningar eller investeringar. 

Det finns flera tillvägagångssätt för att genomföra detta varav ett av dem är att företaget 

återinvesterar vinsten i verksamheten (Olofsson 1994, refererad i Landström 2003). 

Ytterligare sätt är att använda sig av extern finansiering vilket innebär att kapitalflödet 

kommer utifrån från andra intressenter som en bank eller riskkapitalister (Landström, 

2003). 

1.2 Problemdiskussion 

Gasellföretag är organisationer som präglas av en väldigt hög tillväxt (Dagens industri, 

2017). Något mer som utmärker gaseller och som beskriver deras unika situation är den 

osäkerhet som tillväxten skapar i företaget. Som för alla andra företag finns inte någon 

handbok som organisationen kan följa gällande sin strategi om marknad eller tillväxt. 

Detta beror helt på kontexten vilket innebär att varje företags situation är unik (Senderovitz 

et al. 2012). Även om gaseller har en hög tillväxt och omsättning klarar de inte alltid av att 

upprätthålla detta under en längre tid, det finns även studier av Gjerløv och Guenther 

(2012) som tyder på att tillväxten kan ha en negativ påverkan på företaget i det långa 

loppet. Den negativa påverkan kan förklaras av att tillväxten hämmar skapandet av rutiner 

inom organisationen men också att det bidrar till en hög personalomsättning på grund av 

felaktiga beslut vid anställningar och svårigheter att förmedla företagets mål till de 

nyanställda. Ytterligare anledningar till att tillväxten kan skapa negativa effekter är att 

organisationsstrukturen inte anpassas efter den ständiga förändringen i både den externa 

och interna miljön som företaget upplever (Gjerløv & Guenther, 2012). Detta 

konstaterande belyser en viktig aspekt som borde utredas för att fler gasellföretag ska 

lyckas överleva på marknaden. Då de står för en stor del av de nya jobb som skapas finns 

en potential inom gasellerna för att säkerställa att nya jobb i framtiden skapas (Henrekson 

& Johansson, 2010). Jämförs de stora elefanterna, som Birch (1979, refererad i Henrekson 

& Johansson, 2010) uttryckte sig, med gaseller kan en viss skillnad uttydas. Inom stora 

stabila företag som har en lägre tillväxttakt krävs det en annorlunda verksamhetsstyrning 

jämfört med företag som har hög tillväxttakt och är i en situation under pågående 

förändring (Anthony et al. 2014). Denna skillnad gör situationen för gasellerna desto mer 



  
 

5 

unik och är också en anledning till att området erbjuder goda förutsättningar till att bedriva 

forskning. 

 

Tillväxten i företagen genererar många möjligheter men kan som studierna från Gjerløv 

och Guenther (2012) visar också ge negativa resultat i det långa loppet. Forskarna nämner 

där att bidragande faktorer till detta är bland annat att tillväxten gör att det tas felaktiga 

beslut vid nyanställningar men även att organisationerna inte lyckas förmedla ut deras mål 

till de anställda. Detta kan enligt contingency theory bero på att företagen inte lyckas 

anpassa sig efter sin specifika situation i tillväxt. Företagens specifika situation syftar på 

de olika faktorer som påverkar företaget på olika sätt, vilket bland annat är miljö, strategi 

och storlek (Donaldson, 1995). I gasellföretag är även osäkerheten en stor påverkande 

faktor som skapas på grund av den snabba tillväxten i företaget (Fisher, 1998) vilket är 

något som förklarar deras situation. Detta leder vidare till den viktiga frågan om 

verksamhetsstyrning i gasellföretag och hur de borde använda sig av styrningen på bästa 

sätt i sin situation som är definierad av snabb tillväxt. Andersson (1995) skriver att det i 

tillväxtfasen är viktigt med flexibilitet för att kunna anpassa sig snabbt till kundernas 

efterfrågan, detta är något som är särskilt utmanande för gasellerna då just deras 

efterfrågan är något som skiftar väldigt under denna fas. Tillväxt i ett företag påverkar 

även ett företags förmåga att kommunicera information internt, detta eftersom antalet 

anställda ofta ökar. Detta är något som enligt Davila och Foster (2007) kan åtgärdas med 

hjälp av formaliserade system och rutiner för hur kommunikationen ska ske inom 

företaget. 

 

För att överleva denna tillväxtfas tyder forskning av Davila och Foster (2007) på att 

företag som växer är i stort behov av att använda sig av formella styrmedel, detta för att 

underlätta den interna kommunikationen och däribland att rätt information ska nå rätt 

beslutsfattare. När företag växer menar författarna på att den direkta observationen över de 

anställda blir för kostsam och övervakning och motivation måste ske genom 

implementering av lämpliga kontrollsystem. Vidare poängterar Davila och Foster (2007) 

verksamhetsstyrningens vikt för gasellföretag och fungerar som underlag för vidare studier 

kring ämnet om hur verksamhetsstyrningen hanteras av varje enskild gasell. 

 

Ytterligare en problematik som rör gasellföretagens tillväxt är dess finansiering och hur de 

får kapital till att växa. Landström (2003) menar att det kan finnas flera olika anledningar 
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till att dessa mindre företag kan få svårt att införskaffa sig kapital som möjliggör 

investeringar och att verksamheten fortsätter växa. Han nämner flera exempel på detta som 

kan vara att verksamhetens risk är för hög eller att finansiären anser att det är för svårt att 

göra en korrekt bedömning av verksamheten då det inte finns tillräcklig kompetens eller 

finansiella instrument för att genomföra det. Det är därför en relevant aspekt att undersöka 

hur respektive gasellföretag har löst sina egna finanser för att kunna tillåta en så pass hög 

tillväxt. Finansieringsfrågan blir en väsentlig del i gasellföretagens tillväxtmiljö då 

kapitalet möjliggör detta. 

1.3 Problemformulering 

Hur använder sig gasellföretag av verksamhetsstyrning för att hantera sin höga tillväxt? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen och förståelsen kring hur gasellföretag arbetar 

med verksamhetsstyrning för att stödja snabb tillväxt och vad som påverkar styrningen i 

detta läge. Vårt bidrag med detta arbete är att identifiera vilka verktyg som blir aktuella 

och vad som är kritiskt att styra och följa upp för att kunna hantera dessa verksamheter i 

hög tillväxt. 
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1.5 Uppsatsens disposition 

Figuren nedan beskriver studiens disposition. 

 
Figur 1, Disposition, Egen design  
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att förklara den forskningsmetod som vi har valt att tillämpa och 

hur vårt studie är utförd och uppbyggd. Här talar vi bland annat om hur vi gjort vårt urval 

av företag och intervjuperson, hur vi samlat in data, vilka metoder vi använt vid analys, 

kvalitetsmått samt etiska aspekter. 

2.1 Forskningsdesign 

Studien kommer att basera sig på företag som har erhållit utnämningen Di Gasell från 

2016 och kommer att undersöka hur dessa hanterar sin verksamhetsstyrning i denna 

tillväxtfas. För att vi ska få en förståelse med information från flera källor har vi valt att 

utföra flerfallstudier. Flerfallstudierna har skett på fyra växande företag från olika 

branscher från Dagens industris lista om gasellföretag. För att få en bredare grund på vår 

empiriska data har vi valt att använda oss av en flerfallsstudie istället för en enkel 

fallstudie där forskarna enbart fokuserar på ett fall. Fallstudier är något som Yin (2007) 

hävdar passa in på frågor som är av förklarande art som exempelvis hur eller varför. Han 

menar att detta också är bra att använda då forskare studerar aktuella händelseförlopp där 

ett beteende inte kan manipuleras av forskarna och där det genomförs intervjuer på de 

människor som har bevittnat detta händelseförlopp. Detta är något som passar in i vår 

studie med gasellföretagen då vi har studerat hur deras verksamhetsstyrning ser ut, något 

som vi som forskare inte kunnat manipulera. Även de intervjupersoner vi varit i kontakt 

med har kunnat beskriva hur deras företags styrning ser ut då det antingen har varit VD:n 

eller ekonomichefen vi talat med. Ytterligare nämner Yin (2007, s. 68) att en 

flerfallsdesign ofta ger mer övertygande resultat i förhållande till enfallsstudie där 

forskarna baserar hela studien på ett fall. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att när en frågeställning kräver förståelse för 

respondenternas val, är den kvalitativa forskningsstrategin bäst lämpad. Därför har vi valt 

att använda en kvalitativ forskningsstrategi för vårt arbete eftersom vi vill ha en förståelse 

kring hur företagen använder sig av verksamhetsstyrning. För att vi skulle få in data kring 

vår frågeställning har vi valt att utföra intervjuer med utvalda personer på fallföretagen. 

Dessa personer ges då möjlighet att beskriva den aktuella situationen i företaget och hur 

det har påverkats av tillväxten. Denna informationen gör det möjligt för oss att analysera 
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hur fallföretagen använder sig av verksamhetsstyrning och vad för metoder de använder 

när de är i hög tillväxt. 

2.2 Urval 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 190) är ett urval “...den del av populationen som väljs ut 

för ett studium; samplet utgör en del eller subgrupp av populationen”. För att definiera vad 

ett gasellföretag är för något har vi valt att använda oss av Dagens industris kriterier. 

Genom denna definition har vi sedan lyckats skapa oss ett urval av gaseller som är 

relevanta för forskningen. Kriterierna för Dagens industris definition av gasellföretag är 

följande: 

 

– en omsättning som överstiger 10 Mkr 

– minst tio anställda 

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

räkenskapsåret 

– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren 

– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt 

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

– sunda finanser (Dagens industri, 2017) 

 

Bryman och Bell (2013) nämner även att det finns olika sorters urval att utgå ifrån. Vi har i 

vår studie valt att använda oss av ett målstyrt urval där vi har valt företag utefter 

ovanstående kriterier för vad ett gasellföretag är. Det målstyrda urvalet innebär att 

deltagarna i studien väljs ut på ett strategiskt sätt för att komma i kontakt med företag som 

är relevanta för studien (Bryman & Bell, 2013). För att anpassa oss till vår tidsram har vi i 

första hand valt företag som ligger i nära anslutning till vår studieort Växjö för att kunna 

utföra intervjuer ute hos företagen, när detta inte har varit möjligt har vi istället använt oss 

av telefonintervjuer. Vi har utgått från Dagens industris lista på svenska gasellföretag från 

2016 när vi har valt ut företag att kontakta. Vi har även valt att få med företag från olika 

branscher och i olika storlekar för att kunna få en allmän bild av gasellföretagens 

verksamhetsstyrning. 
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2.2.1 Valda företag för studie 

Valda företag för studien uppfyller alla de kriterier listade ovan. De olika företagen är 

verksamma i olika branscher och är av olika storlek. Företagen som är föremål för studie i 

detta arbete är; 

 

Telavox AB - kommunikationslösningar för företag, grundat 2002 och baserat i Malmö. 

Företaget hade i räkenskapsåret för 2015 en omsättning på 332 944 tkr och 136 anställda. 

Vårdväskan AB - e-handel för personlig utrustning för vårdpersonal, grundat 2011 och 

baserat i Falkenberg. Företaget hade i räkenskapsåret för 2015 en omsättning på 28 036 tkr 

och 11 anställda. 

Bemanning AB - bemanningsföretag som erbjuder konsulter och rekryteringstjänster, 

grundat 2010 och baserat i södra Sverige. Företaget hade i räkenskapsåret för 2015 en 

omsättning på 35 337 tkr och 150 konsulter och 11 anställda på kontoret. Företaget har valt 

att vara anonyma. 

Märkeskläder AB - e-handel för manliga kvalitetskläder i Norden, grundat 2010 och 

baserat i sydvästra Sverige. Företaget hade i räkenskapsåret för 2015 en omsättning på 93 

420 tkr och 18 anställda. Företaget har valt att vara anonyma. 

2.3 Tillvägagångssätt för insamling av teori 

För insamling av information gällande teorier som är relevanta för vår studie har vi använt 

oss av databasen OneSearch samt Google Scholar. Detta har lett oss till de artiklar och 

informationskällor som behandlar studiens ämne och vilka vi använt oss av för att skapa 

det teoretiska ramverk som vi har grundat studien på. En av informationskällorna är de 

litterära verk vi tillhandahållits via Universitetsbiblioteket i Växjö. Vid sökandet efter 

dessa källor har vi använt nyckelord såsom: gasellföretag, verksamhetsstyrning, firm 

growth, high-growth firms, growth companies, management control systems, budget, long-

term performance och strategy. Även andra sökord som är relaterade till ovanstående och 

studiens huvudområde har använts. 
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2.4 Tillvägagångssätt för empirisk datainsamling 

För att kunna besvara vår frågeställning har vi samlat in data till det empiriska kapitlet 

genom att hålla intervjuer med utvalda personer inom respektive företag. Även 

årsredovisningar från vardera företag har använts för att få ytterligare information kring 

dessa verksamheter. Att använda sig av intervjuer för datainsamling är något som Bryman 

och Bell (2013) beskriver som ett av de vanligaste tillvägagångssätten för just kvalitativa 

metoder.  

 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är sådan information som forskarna själva samlar in direkt från personerna som 

deltar i studien. Med andra ord är det data som kommer direkt från källan utan att någon 

mellanhand är inblandad (Jacobsen, 2002). Primärdata är något vi som författare använder 

oss av i genomförandet av studien. Denna data är tillhandahållen genom de intervjuer som 

vi genomfört med de olika företagen. Trots att det är väldigt tidskrävande anser vi att det är 

nödvändigt för vårt resultat då vi vill kunna skräddarsy informationen till vårt 

forskningssyfte.  

 

Utöver primärdata finns det också något som kallas för sekundärdata. Detta innebär att det 

inte är vi som forskare som har samlat in datan från källan utan detta har genomförts av 

någon annan. Exempel på sekundärdata vi valt att ta del av är de årsredovisningar för de 

företag vi har valt att ha med i vår studie. Dessa har granskats för att säkerställa att de 

företag vi intervjuat definieras som gasellföretag men också för att vi skulle kunna sätta 

oss in i företagets situation på bästa sätt (Jacobsen, 2002). 

 

Vår forskning baseras på både primär- och sekundärdata, detta är något som Jacobsen 

(2002) nämner som positivt eftersom de då kan kontrollera och stödja varandra vilket 

bidrar till ett mer trovärdigt resultat. Jacobsen (2002) talar även om förhållandet till olika 

källor till data och att forskare bör vara källkritiska vid insamlingen av data. Givetvis är vi 

kritiska till den sekundärdata vi tar del av då det kan påverka studiens kvalité och resultat. 

Detta säkerställs bland annat genom att granska källans upphovsmakare och vara noga 

med var källan kommer ifrån. 
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2.4.2 Intervjuer 

Vi anser att semistrukturerade intervjuer är mest lämpade vid insamling av vår empiriska 

data. Detta då vi vill ta reda på hur varje enskilt bolag använder sig av 

verksamhetsstyrning för att hantera sin tillväxt. Vi har i våra intervjuer använt oss av en 

intervjuguide med förutbestämda ämnesområden som har berört tillväxten i företaget, 

styrning, strategi, regler inom företaget och även företagskultur. Genom att använda oss 

av den semistrukturerade intervjuformen har detta gjort det möjligt för oss att vara flexibla 

under intervjutillfällena vid bland annat följdfrågor men även för den svarande att addera 

aspekter som denne anser viktiga att belysa. Detta är några av egenskaperna som en 

semistrukturerad intervju innehar som är lämplig för vår situation då vi vill undvika att gå 

miste om information som kan vara relevant för att kunna besvara vår frågeställning 

(Bryman & Bell, 2013). Det finns enligt Bryman och Bell (2013) även två andra 

intervjuformer som är strukturerade eller ostrukturerade. Anledningen till att inte valet föll 

på ostrukturerade är då det är viktigt med viss struktur i intervjun för att vi ska kunna se 

likheter och genomgående teman mellan de valda företagen. En strukturerad intervju blir 

alltför begränsad då det inte finns någon möjlighet till flexibilitet i svar och följdfrågor 

vilket inte är passande i vår undersökning. Intervjuguiden är den struktur som bidrar till att 

intervjuerna blir mer transparenta eftersom vi har utgått från samma ramverk under 

intervjuerna, vilket möjliggör en jämförelse mellan dem. 

 

Efter intervjuerna var genomförda transkriberades dessa för att det skulle vara möjligt att 

presentera dem i det empiriska materialet. Intervjuerna sammanställdes sedan och 

analyserades mot de presenterade teorierna i detta arbete. 

 

2.4.3 Urval av personer för intervjuer 

För att vi skulle få in relevant information och data för att besvara vår frågeställning 

krävdes det att den intervjuade personen hade en god inblick i företagets 

verksamhetsstyrning. Det var därför viktigt att personen var i en ledningsroll inom 

företaget eller på annat sätt väl insatt i hur verksamheten är uppbyggd och hur den styrs. 

Eftersom frågorna är kopplade till styrning av verksamheten har vi valt att vända 

intervjuerna till antingen VD eller ekonomichef. Detta har varit fallet i tre av fyra företag 

där det sista var med styrelseordföranden, dock ansåg VD:n för företaget att 

styrelseordföranden ifråga hade varit i företaget länge och hade därför tillräckligt med 
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förståelse och information kring området att dennes uttalande skulle kunna vara 

representativt för företaget. Vi har i studien utfört en intervju med varje person från 

respektive företag. Vardera intervju tog mindre än en timme och har genomförts både 

genom telefon och på plats. Detta ansåg vi vara nog eftersom de valda personerna var 

tillräckligt insatta i företaget för att besvara våra frågor och de har även givit oss 

möjligheten att återkomma med följdfrågor vid behov.  

 

Genomförda intervjuer 

Telavox AB - telefonintervju den 27 april 2017 med Filip Johansson 

Bemanning AB - intervju på plats den 2 maj 2017 med Anonym 

Vårdväskan AB - intervju på plats den 2 maj 2017 med Håkan Hallbäck 

Märkeskläder AB - telefonintervju den 10 maj 2017 med Anonym 

2.5 Analysmetod  

Denna studie har utgått från en deduktiv ansats där vi i början av studien skapade en 

förståelse inom området verksamhetsstyrning och tillväxt genom att samla in relevanta 

teorier och fördjupa oss i dessa. Utefter teorin formulerades intervjuer som hölls med väl 

insatta personer på de utvalda företagen som kunde ge svar på de frågor vi hade att ställa. 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt för forskaren att kategorisera och sålla informationen 

i analysen av den insamlade kvalitativa datan. Detta har vi gjort genom att transkribera 

intervjuerna för att få dem mer lättöverskådliga och sedan kategorisera vår data efter 

ämnesområde för att förenkla senare bearbetning och presentation i det empiriska avsnittet. 

Transkriberingen har även lett till att icke relevant information har exkluderats. De 

intervjuade personerna har även fått möjlighet att läsa igenom intervjun i efterhand för att 

utesluta missuppfattningar och att öka studiens trovärdighet. Efter att materialet var 

bearbetat genomfördes en analys av vårt insamlade material mot det teoretiska ramverket 

som presenteras i teoriavsnittet. Utöver de teorier vi valt att ta med har vi även jämfört vår 

undersökning med tidigare forskning som har gjorts inom området för att finna likheter 

men även avvikelser. Vid utformandet av analysen har vi granskat företagen var för sig i 

en metodisk process som ser likadan ut för alla fallföretagen. Med metodisk process menar 

vi att det finns en genomgående struktur som ser likadan ut för alla företagsanalyser, denna 

struktur bygger i sin tur på vår intervjuguide. 
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2.6 Kvalitetskriterier för bedömning av forskningsdesign 

När kvalitativ forskning bedrivs använder forskare enligt Yin (2007) särskilda 

kvalitetsmått som tillämpas för att kunna avgöra forskningens kvalitet. Dessa kriterier är; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Kvalitetsmåtten har 

använts vid empiriska samhällsvetenskapliga undersökningar och då flerfallstudier är ett 

exempel på en sådan har vi därför utgått ifrån dessa vid genomförandet av vår forskning. 

 

Begreppsvaliditet handlar om att forskaren måste vara tydlig med att definiera de begrepp 

som fallstudien behandlar. Forskaren måste i förväg förklara detta för att läsaren ska kunna 

avgöra om det rör sig om verkliga observationer eller om det bara är forskarens subjektiva 

uppfattning. För att vi som forskare ska ha kunnat garantera begreppsvaliditet har vi 

definierat vad gasellföretag och verksamhetsstyrning är för något samt vad det är som 

påverkar dem (Yin, 2007). 

 

Intern validitet är det andra kriteriet och handlar om att forskaren ska kunna garantera att 

rätt slutsats dras i studien. Har forskaren dragit slutsatsen att variabeln x påverkar y och det 

sedan har framgått att det egentligen var z som påverkade y är inte den interna validiteten 

uppnådd. Då vi undersöker flera gasellföretag har vi därför jämfört de olika mönster hos 

respektive företag under analyseringen av vår empiri för att kunna säkerställa den interna 

validiteten (Yin, 2007). 

 

Extern validitet betyder att den genomförda fallstudien ska visa samma resultat som hade 

uppstått vid en liknande undersökning fast med andra fallföretag. Detta är dock svårt att 

uppnå vid fallstudier, därför talas det istället om analytisk generalisering. Detta innebär att 

forskarna ska försöka generalisera resultaten till en teori och inte till en population. I vårt 

fall betyder det att trots att vi endast har ett stickprov av populationen i vår studie ska 

uppsatsens resultat kunna ge vägledning för hur det kan se ut i en liknande situation (Yin, 

2007).  

 

Avslutningsvis förklaras reliabilitet som innebär att om några andra forskare genomför 

forskningen ytterligare en gång ska detta resultera i samma slutsats. Det är inte på tal om 

någon replikering av resultatet utan kriteriet syftar till att forskningen ska bedrivas på ett 

korrekt sätt utan några skevheter. För att detta ska kunna genomföras är det viktigt att 
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forskarna har en gedigen dokumentering av sitt arbete för att kunna garantera att det är 

möjligt att återupprepa forskningen igen. Detta mått är viktigt då externa granskare kan 

ställa sig tveksamma till resultatet om forskarna inte kan påvisa hur de kommit fram till 

detta (Yin, 2007). Vi har kunnat garantera arbetets reliabilitet genom vårt metodkapitel 

samt dokumentationen av intervjuguiden och de källor vi använt oss vid genomförandet av 

arbetet. Med hjälp av dessa delar har vi därför möjliggjort för granskare att komma fram 

till samma resultat om de väljer att utföra forskningen på samma sätt som vi har gjort. 

2.7 Etiska aspekter 

När forskande studier genomförs finns det flera etiska överväganden som bör tas hänsyn 

till. Eftersom intervjuerna kommer utföras för att forska kring hur och varför företag och 

personer beslutat på ett visst sätt är det viktigt att skapa ett förtroende för studien och att 

vissa krav ska beaktas för att skydda de inblandade individerna och organisationerna. Detta 

är något som Vetenskapsrådet (2002) nämner som individskyddskravet som kan 

konkretiseras i fyra etiska huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Vid vår första kontakt med respektive företag var vi noga med att informera om 

undersökningens syfte och vilka moment som ingår i undersökningen. Detta är i samklang 

med informationskravet som vi tagit hänsyn till. Varje person från företagen informerades 

även om att deltagandet är helt och hållet frivilligt och att de har möjlighet till att avbryta 

intervjun när de vill. Detta är något som också är i enlighet med detta informationskrav 

men även stämmer överens med samtyckeskravet. Utöver denna information erbjöd vi 

även dem möjligheten till att vara anonyma, om de ville detta skulle inga former av 

personuppgifter eller företagsnamn offentliggöras. Detta uppfyller kraven för 

konfidentialitetskravet. Slutligtvis följer vi även nyttjandekravet. Den information som vi 

har samlat in i studien kommer enbart att användas för vår forsknings ändamål och 

eftersom inga personliga uppgifter berör vår studie är detta inget som hindrar oss från att 

följa kraven. Vi har även valt att låta intervjupersonerna ta del av den insamlade 

informationen innan vår publicering för att undvika misstolkningar i vår sammanställning 

av intervjun, vi har även förklarat att vi kommer sända de intervjuade personerna en länk 

till den färdiga rapporten efter. Detta är två rekommendationer som Vetenskapsrådet 

(2002) anser vara önskvärda i forskning. 
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3 Teori 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen för vår studie att presenteras. Vi 

börjar att förklara vad verksamhetsstyrning är och vad detta innefattar. Detta följs av en 

förklaring av vilka faktorer som påverkar gasellföretagens verksamhetsstyrning och dess 

situation. Detta mynnar sedan ut i en sammanfattning på den teoretiska referensramen. 

3.1 Verksamhetsstyrning 

Det huvudsakliga syftet med verksamhetsstyrning är att lyckas implementera företagets 

långsiktiga strategi i sina kontrollsystem, detta för att kunna påverka och kontrollera att de 

anställda och företaget uppnår en nivå av målkongruens (Anthony et al. 2014). Vidare 

förklarar Anthony et al. (2014) att verksamhetsstyrning kan möjliggöra att en organisations 

mål uppfylls på ett effektivt sätt. Dessa mål kan handla om allt från omsättningsmål till 

kostnadsmål och bör vara uppsatta för att främja företagets framtid. Att sätta mål i en 

organisation är svårare än vad som kan tros. De mål som sätts ska enligt Anthony et al. 

(2014) vara överensstämmande med företagets långsiktiga strategi och de menar att de 

företag som lyckas implementera sin strategi i företagets verksamhet presterar bättre ur ett 

långsiktigt perspektiv. 

 

Verksamhetsstyrning är ett begrepp som har många olika definitioner, vissa är ganska lika 

medan andra kan skilja sig åt (Malmi & Brown, 2008). Malmi och Brown (2008) skriver i 

deras studier att verksamhetsstyrningen kan ses som det tidigare nämnda paketet, ett 

sammanhängande paket av styrmedel som påverkar företaget i syfte att förbättra dess 

resultat. Verksamhetsstyrning inkluderar alla verktyg och system som chefer eller ledare 

använder för att säkerställa att beslut och handlingar är i överensstämmelse med 

organisationens mål och strategier (Malmi & Brown, 2008). I Management Control 

Systems definierar Anthony et al. (2014) verksamhetsstyrning som den systematiska 

processen där organisationens ledning påverkar sina anställda att implementera dess 

strategier för att få dem att arbeta i linje med dess mål. För att kunna förklara hur 

verksamhetsstyrning kan se ut har Anthony et al. (2014) delat upp styrningen i två 

kategorier; formell och informell verksamhetsstyrning (figur 2). I nästkommande två 

delkapitel kommer vi förklara dessa kategorier. 
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Figur 2, Verksamhetsstyrning, Källa: Anthony et al. (2014) 

 

3.1.1 Formell verksamhetsstyrning 

“At the very elite auto racing level, Formula 1 teams have highly complex and 

extensive systems infrastructure both on and off the track. The same logic applies 

to growth with startups. The faster they need to go, the more management systems 

infrastructure they need.” 

Citat ur Davila, Foster & Jia (2010, s. 87) där de betonar vikten av den formella styrningen. 

 

Davila, Foster och Jia (2010) skriver att ett litet företag kan drivas med hjälp av personlig 

styrning där grundaren eller VD:n ofta har flera olika roller i företaget med god insyn i alla 

dess händelser. Majoriteten av besluten fattas av denne och styrningen karaktäriseras av 

personlig kommunikation vilket är något som inte räknas som formell styrning. Denna 

personliga styrning uppmuntrar till kreativitet och det finns åsikter som säger att formella 

styrmedel istället begränsar företaget. Citatet som nämns ovan är ifrån rapporten där de gör 

liknelsen där de tänker på ett företag som en bil; ju snabbare den går, desto mer 

softistikerad teknik behövs för att hålla den i kontroll. De menar att detsamma gäller för 

företag, ju mer ett företaget växer desto mer struktur och rutiner behövs det i företaget. 

Davila, Foster och Jia (2010) skriver i sin rapport att i takt med att ett företag växer desto 

mer ökar komplexiteten och avståndet mellan VD och de anställda. Vidare menar 

författarna på att de inte kan ha kvar den personliga styrning som beskrevs i början av 

stycket då en sådan styrning inte skulle kunna hantera de nya utmaningar som tillväxten 

skapar för företaget. Deras åsikter är att företaget istället bör använda sig av formella 
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styrmedel för att skapa någon form av struktur i företaget. Med hjälp av dessa formella 

styrmedel ska de kommunicera ut företagets mål och strategier i organisationen vilket 

syftar till att underlätta för verksamheten och de anställda. Med detta menas att de formella 

styrmedlen kan hjälpa personalen att veta hur de ska agera i särskilda situationer, 

exempelvis vid beslutsfattning. När VD:n inte längre har möjlighet att övervaka alla beslut 

är det därför viktigt att det finns vissa regler och policys gällande beslutsunderlag i en 

organisation, detta för att skapa målkongruens mellan de anställdas ageranden och 

företagets mål (Davila, Foster & Jia, 2010). 

 

Tre dimensioner av formell verksamhetsstyrning 

Anthony et al. (2014) säger att de formella styrsystem kan delas in i tre dimensioner. Den 

första dimensionen inom detta område är organisationsstruktur. En definition av 

organisationsstruktur som Forslund (2013) nämner är hur organisationen fördelar 

arbetsuppgifterna och hur samordningen av dessa sker. Hur organisationen designar 

organisationsstrukturen är ett effektivt sätt att styra de anställdas ageranden, därför är det 

viktigt att forma en organisationsstruktur som är lämplig för företagets mål och aktiviteter. 

Det är viktigt att anpassa organisationsstrukturen efter vad som fungerar bäst för just det 

företaget för att underlätta processer och kommunikation inom företaget. 

Organisationsstrukturen påverkar bland annat kommunikationsflöden, de anställdas 

ageranden och i sin tur hur företagets styrning är utformat. Organisationsstrukturens sätt att 

påverka styrningen kan exempelvis vara att arbetsuppgifterna är definierade för en viss 

position eller att företaget är indelat efter funktioner (Anthony et al. 2014).  

 

Andra dimensionen är enligt Anthony et al. (2014) de regler och förhållningar som 

beskriver hur chefer och anställda ska handla och uppföra sig i olika sammanhang. Regler, 

policys och förhållningssätt ska tydliggöra de anställdas roller inom företaget och därmed 

effektivisera deras arbete. Syftet med detta är att reglerna ska bidra till att ledningen kan 

påverka de anställdas arbetssätt och vägleda besluten som fattas för att säkerställa att de 

arbetar efter företagens mål. Några exempel på regler en arbetsplats kan ha är att den 

anställde alltid ska le mot kunden eller hur denne ska agera vid beslutsfattanden. 

Ytterligare en fördel med dessa regler och policys är att det blir lättare för en nyanställd att 

ta över arbetsuppgifterna då det finns riktlinjer för hur denne ska utföra sitt arbete 

(Forslund, 2013). 
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Den sista av dessa tre dimensionerna som tas upp består av organisationens planerings- 

och uppföljningsrutiner. Denna delen handlar om hur organisationen operationaliserar och 

planerar för sina mål och hur dessa mål följs upp. Ett exempel på detta är när ett företags 

strategi och mål formaliseras till en årsbudget, efter det året utvärderar sedan företaget 

deras prestation gentemot det budgeterade och kan på så vis se det faktiska resultatet 

jämfört med det som var planerat. Planering och uppföljning är viktigt för att sätta upp mål 

och sedan se ifall dessa uppnås. Detta används även för att kontrollera kostnader och 

hjälpa chefer och ledning att identifiera allvarliga brister eller problem i verksamheten. 

Identifieras inte dessa kan skadan växa då ingen åtgärd sker eftersom de inte är medvetna 

om det (Anthony et al. 2014).  

 

Formell styrning och vad detta innebär har nu presenterats. Vid första anblicken kanske 

bara positiva aspekter uppfattas, det finns dock även negativa sidor med den formella 

styrningen i växande företag. En av dem är att detta kan vara kostsamt för företaget att 

implementera (Davila, Foster & Jia, 2010). Å andra sidan kan en uteslutning av formell 

styrning också leda till ökade kostnader för företaget då behovet av övervakning och 

kontroll tilltar i takt med att företaget blir större. Just därför kan formella styrsystem vara 

nödvändiga för att företaget ska kunna prestera på lång sikt (Davila & Foster, 2007). 

Ytterligare en nackdel med formella styrsystem är att det kan hämma kreativitet och 

flexibilitet. Kontrollen på de anställda kan ofta te sig som något hårt där folk har väl 

definierade arbetsuppgifter och beslut tas högre upp i organisationen. Formell styrning kan 

därför enligt Anthony et al. (2014) resultera i att organisationen blir mer stel och mindre 

mottaglig för förändringar och kreativitet.  

 

Det vi nämnt om den formella styrningen är något som påminner om ett mekanistiskt 

styrsystem, detta ses som en motpol till den organiska styrningen vilket är något vi 

kommer förklara i nästa delkapitel om den informella styrningen. Det mekanistiska 

styrsystemet myntades i Burns och Stalkers bok Management of Innovation från 1961 och 

kännetecknas av att de anställda på företaget endast motiveras av pengar, deras 

arbetsuppgifter är speciellt utformade och varje ansvarsområde är begränsat. De anställda 

bevakas hårt och verksamheten kännetecknas av rutiner och budgetering. Det mekanistiska 

och organiska styrsystemet ses som två extrempunkter som verksamhetsstyrningen kan 

röra sig emellan (Anthony et al. 2014). För att summera det vi tidigare nämnt finns två 
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sidor av den formella styrningen. Företagets anställda kan styras bättre för att uppnå 

målkongruens och effektivitet, men samtidigt finns risken att organisationen blir stel och 

mindre flexibel vilket kan leda till att de anställda kommer med färre förslag. 

 

3.1.2 Informell verksamhetsstyrning 

Den informella styrningen kännetecknas ofta av informell personlig kommunikation som i 

exemplet där företaget leddes med hjälp av personlig styrning. Enligt Anthony et al. (2014) 

syftar den informella styrningen bland annat på företagskulturen, den informella 

kommunikationen och även hur ledarna i företaget är förebilder för de anställda. I ett 

informellt styrsätt är det lägre nivå av struktur än i den formella styrningen och här ligger 

fokus mer på att skapa en bra företagskultur. Företagskulturen ska syfta till att påverka de 

anställda på en personlig nivå för att bidra till att de presterar utefter företagets riktlinjer 

och mentalitet. Detta kan chefen bidra med genom att föregå med gott exempel och arbeta 

för att ha en bra arbetsanda på arbetsplatsen. För att detta ska fungera är det även viktigt att 

anställa personer som passar in med företagets mål och värderingar. Informell styrning är 

mer vanligt i små organisationer där det är enkelt att ha en öppen kommunikation mellan 

de anställda och chef, detta blir dock svårt att behålla när företaget växer (Anthony et al. 

2014). Att påverka de anställda och skapa sociala band är en process som tar tid 

(Stinchcombe, 1965). I unga företag med hög tillväxt kan det uttydas att denna process är 

något som kontinuerligt störs vilket förhindrar att sådana band skapas. Detta har att göra 

med att deras miljö och verksamhet är i ständig förändring vilket försvårar arbetet att 

upprätta nya och effektiva rutiner. Något som kan vara en bidragande faktor till detta är 

den höga personalomsättning som ofta råder inom dessa företag (Gjerløv & Guenther, 

2012). 

 

Det informella styrsättet liknar mer det organiska styrsättet där kulturen i företaget 

används för att styra de anställda. Det organiska styrsättet är något som passar för 

organisationer som är i ständig förändring, vilket gasellföretag är. Här antas de anställda 

vilja bidra till de mål som är meningsfulla för företaget. Något som även kännetecknar 

detta styrsätt är den låga nivån av struktur i företaget och de anställda uppmuntras till att ta 

egna initiativ och vara kreativa i sin arbetsgång vilket är något som kan hämmas av de 

formaliserade styrmedlen (Anthony et al. 2014). 
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3.2 Styrverktyg inom formell och informell verksamhetsstyrning 

Formell och informell verksamhetsstyrning har nu presenterats och vad detta innebär. 

Nedan följer exempel på vad som kan ingå i styrningen och vad dessa syftar till. 

 

3.2.1 Planering och budgetering 

Planering kan ske på både kort och lång sikt enligt Malmi och Brown (2008). På lång sikt 

handlar det ofta om den strategiska planeringen som utgår från företagets strategi och ska 

mer i detalj förklara hur företaget ska nå dit. Strategisk planering är en process som syftar 

till att kommunicera till organisationen hur de ska uppnå sina mål och i denna planering 

ska företagets strategi brytas ned i mer konkreta delar. Den strategiska planeringen är en 

viktig del i processen att få chefer att inte endast tänka på vad som är bäst för 

organisationen just nu, utan även tänka på vad investeringar och beslut har för påverkan på 

organisationens framtid (Anthony et al. 2014). Den strategiska planeringen är viktig för 

gasellföretag enligt Anthony och Govindarajan (2007), detta på grund av att de är i ständig 

förändring under sin tillväxtfas. Anthony och Govindarajan (2007) förklarar att den 

strategiska planeringen syftar till att vägleda hur företaget och ledningen bör ta itu med 

förändringar och osäkerheten som de upplever under sin tillväxt. 

 

Malmi och Brown (2008) skriver i sin studie att planering på kort sikt ofta är relaterat till 

den operativa dagliga verksamheten och har ett kortare tidsspann på upp till ett år. Ett av 

de vanligaste planeringsverktygen företag använder i verksamhetsstyrning är företagets 

budget som syftar till att planera eller sätta upp mål för framtiden. Budgeten är ett sätt för 

styrelsen i organisationen att kommunicera information nedåt i företag för att på detta sätt 

styra de anställda inom företaget. Budgeten fyller flera funktioner då den kan syfta till att 

motivera anställda genom att till exempel sätta upp ett visst mål för försäljning eller att de 

ska hålla vissa produktionskostnader. Den används även som hjälpmedel för att 

kommunicera företagets mål till personalen och koordinera de olika avdelningarnas 

prestationer. En av budgetens roller är som tidigare nämnt planeringsrollen, detta genom 

att bestämma vilka projekt som ska utföras och sedan allokera delar av företagets resurser 

till dessa för att det ska vara möjligt att uppfylla planerna (Anthony et al. 2014). Dock 

skiljer sig budgetens roll åt i olika företag, i till exempel ett gasellföretag där osäkerheten 

är en påverkande faktor är det svårt att sätta en fast årsbudget och sedan hålla den på grund 

av att det sker förändringar hela tiden. Därför används budgeten mindre för att kontrollera 
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och mer som ett kortsiktigt planeringsverktyg för företag som är i tillväxtfas (Anthony & 

Govindarajan, 2007).  

 

3.2.2 Rapportering och uppföljning 

Rapportering inom företag används för att förse chefer och de anställda inom en 

organisation med relevant information som syftar till att underlätta processer som 

beslutsfattning samt se över resultat och utvärdera denna information. Informationen kan 

bestå av både finansiella mått som kostnader och intäkter och icke-finansiella mått som 

leveranstid och kundlojalitet (Atkinson et al. 2012). För att tolka resultat från olika 

avdelningar inom företaget kan de använda sig av avvikelserapporter. Dessa utgår från 

exempelvis en budgeterad kostnad eller budgeterad försäljning från en viss avdelning och 

jämförs sedan med det faktiska resultatet. Det behöver inte endast vara försäljning eller 

kostnader utan kan även vara mått som visar hur olika avdelningar har presterat jämfört 

med uppsatta mål som finns för denna. Ett exempel här skulle kunna vara att 

supportavdelningen på företaget blir bedömda efter kundnöjdhet och då jämförs deras 

resultat med denna avdelningens mål (Atkinson et al. 2012). 

 

3.2.3 Kalkyler och investeringsbeslut inom styrning 

Kalkylering inom verksamheter är viktigt för både chefer och anställda. Atkinson et al. 

(2012) skriver att detta innefattar att förse dem med både icke-finansiell och finansiell 

information, resursallokering, utvärderingar och dylikt, allt för att ge ett så bra underlag 

som möjligt vid beslutsfattande. Situationer då kalkyler är viktiga är till exempel vid 

investeringar då enhetskostnader, produktionskostnader eller kostnader att genomföra en 

aktivitet inom företaget räknas ut. Kalkylering är viktigt vid beslutsfattanden då 

informationen ger personalen en klar bild av situationen samt att det kan fungera som en 

konkurrensfördel för företaget (Atkinson et al. 2012). Med hjälp av kalkyler kan företaget 

och beslutsfattare få fram information som hur stora intäkter det krävs för att nå ett 

nollresultat, om företaget ska välja outsourcing eller vilken produkt i en produktlinje som 

är mest kostsam eller lönsam (Atkinson et al. 2012). Kalkylering kan vara ett viktigt 

verktyg för gasellföretag då de står inför investeringsbeslut. Dessa företag är ofta mindre 

och en investering kan vara ett stort beslut för dem som till exempel huruvida det bör 

investeras eller ej och hur investeringen ska finansieras (Landström, 2003). Användandet 

av dessa verktyg i företag är något som även uppskattas av externa finansiärer då de anser 
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att det ger ett bättre beslutsunderlag samt visar på mer kvalitet och en potential för mer 

tillväxt (Davila, Foster & Jia, 2015). 

 

3.2.4 Företagskultur 

Företagskultur har varit intresset för många tidigare studier och dessa har lämnat flera sätt 

att förklara ämnet på. Några av dessa förklaringar handlar om att kultur är en del av 

ledarskapet, en annan tolkning är att kulturen överlappar strategin men där Pfister (2011) 

menar att kultur är på samma statusnivå som struktur, strategi och internkontroll. 

Företagskulturen i form av ett styrverktyg handlar om ett mönster i de grundläggande 

antaganden en grupp har utvecklat för att hantera utmaningarna som kommer med att 

integrera personal i företag. Denna kultur är representerad i normer gällande hur anställda 

ska agera och vilken attityd som bör has mot varandra inom företaget för att detta ska 

avspegla sig i de enskilda individernas attityd och agerande. Denna kultur ska representera 

företagets gemensamma värderingar för vad som är viktigt och på detta sätt införstå de 

anställda i företagets värderingar (Pfister, 2011). Företagskultur är ett viktigt verktyg för 

att styra organisationen, särskilt i mindre bolag där företagsledaren kan ses som en förebild 

och på så sätt smitta av sig till de anställda (Gjerløv & Guenther, 2012). I hög tillväxt 

krävs det även en utökning i personalstyrkan för att klara av den nya efterfrågan. Studier 

har dock visat på att hög tillväxt i början av ett företags livscykel kan leda till negativa 

påföljder i det långa loppet, bland annat att ett stort antal nyanställningar och en hög 

personalomsättning leder till en urvattning av företagskulturen som fanns från början. Hög 

personalomsättning ses oftast som något negativt då det betyder att företaget förlorar 

humankapital (Gjerløv & Guenther, 2012). 

3.3 Gasellföretagens situation och påverkande faktorer 

Den tillväxt som gasellföretag upplever är något som även kan skapa konsekvenser, därför 

är det viktigt att organisationen anpassas efter den ständiga förändringen i både den 

externa och interna miljön som företaget upplever (Gjerløv & Guenther, 2012). Enligt 

Donaldson (1995) finns det inte en färdig mall som alla företag kan använda sig av utan 

varje organisation får se till sin unika situation och anpassa sig efter den. Detta hävdar 

även Davila, Foster och Jia (2010) som påstår att det inte finns en one size fits all gällande 

hur ledningen bör bygga upp organisationen. Hur företaget ska resonera vid utformandet 

av sin struktur och styrning beror på varje företags unika situation och påverkas av flera 
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olika faktorer. En teori som behandlar detta är contingency theory. Denna teori är ett stort 

paradigm som har tillämpats i flera decennier och har fått flera anhängare inom 

forskningsvärlden. Teorin har fått stort fäste och har lett till en stor kunskapsbas som kan 

användas för att förklara många företeelser och egenskaper inom organisationer över hela 

världen (Donaldson, 1995). Det finns många faktorer inom contingency theory som 

påverkar utformningen av företaget, de vi har valt att behandla är miljö, strategi och 

storlek då dessa är centrala delar som påverkar företagen (Donaldson 1995). Tillväxt och 

finansiering behandlas också, två väsentliga aspekter som också har en påverkan i 

företagets utveckling. Ju bättre verksamhetsstyrningen matchas med dessa faktorer desto 

bättre presterar den individuella organisationen (Fischer, 1998). 

 

 

Figur 3, Faktorer, Egen design 

 

3.3.1 Miljö 

Den mest fundamentala faktorn inom contingency theory är den miljö som organisationen 

verkar i. Miljö syftar i detta fall på den marknad eller bransch som företaget befinner sig i 

och att den kommer att ha en påverkan på organisationen i den mån att företaget måste 

vara konkurrenskraftiga för att kunna överleva (Donaldson, 1995). Även Anthony et al. 

(2014) talar om företagets miljö och poängterar att den är viktig att ta hänsyn till i 

uppbyggandet av företagets styrsystem. En aspekt inom denna faktor är osäkerheten som 

företag ständigt utsätts för. I snabbt växande bolag kan osäkerheten exempelvis gälla hur 

tillväxttakten kommer att vara under de kommande åren men även hur 

konkurrenssituationen ser ut. I en sådan situation kan det enligt Otley (2016) vara 

fördelaktigt att vara flexibla för att hantera oförutsedda situationer, exempelvis att 

företaget måste anpassa sig för att kunna vara flexibla mot sina kunders efterfrågan 

(Andersson, 1995).  

 

Företag som gaseller som är i en tillväxtfas upplever enligt Anthony och Govindarajan 

(2007) osäkerheten i större utsträckning än andra företag. Författarna menar vidare på att 

detta beror på flera orsaker. Bland annat har företag ofta en tillväxtstrategi i början av en 

produkt- eller företagslivscykel och de menar att det är flera faktorer som påverkar en 
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organisation under tillväxtfasen. Exempel på vad för faktorer osäkerheten kan innebära för 

gasellföretagen är bland annat hur företaget påverkas av dess kundrelationer, marknaden 

där de befinner sig i, hur arbetsmarknaden ser ut i branschen eller statlig verksamhet som 

på något sätt kan påverka företaget (Fisher, 1998). Ofta är det ett mål för företag i tillväxt 

att ta marknadsandelar av sina konkurrenter (Anthony & Govindarajan, 2007) vilket gör att 

tillväxtföretagen ofta hamnar i konkurrensutsatta situationer. Detta skapar en osäkerhet 

kring vad ens konkurrenter planerar att göra i sitt företag. Ytterligare en anledning till att 

tillväxtföretag kan uppleva den här osäkerheten i sin miljö är att de ofta är på unga 

marknader under utveckling vilket kan göra det svårt att hitta rätt kompetens. Detta skapar 

en osäkerhet för företagen eftersom företagen är relativt oerfarna på marknaden (Anthony 

& Govindarajan, 2007). 

 

3.3.2 Strategi 

Strategi är en av faktorerna som Donaldsson (1995) nämner i boken contingency theory 

som ett av företagets verktyg de kan använda för att få en fördel på marknaden. Detta är 

något som även Anthony et al. (2014) diskuterar där de beskriver strategin som en 

contingency-faktor för företaget som påverkar utformandet av verksamhetsstyrningen i 

organisationen. Strategier är unika för varje enskilt företag och styrsystemet borde därför 

justeras efter detta för att passa just det företaget. Ett företag kan exempelvis ha en 

lågkostnadsstrategi, I en sådan situation bör därför företaget ha ett styrsystem som främjar 

kostnadsbesparande och låga kostnader som mål (Otley, 2016).  

 

Ett företags strategi påverkas av två saker, vad deras mål är samt deras konkurrensfördelar. 

Med konkurrensfördelar menas hur företaget ska positionera sig i förhållande till de andra 

aktörerna för att uppnå sitt mål och ta marknadsandelar (Senderovitz et al. 2012). När 

företaget designar sin strategi bör de därför ta hänsyn till sin omgivning och analysera 

utmaningar och möjligheter i både den externa och interna miljön. Exempelvis är det 

gynnsamt för företag med hög tillväxt att ha en bred marknadsstrategi då detta är positivt 

relaterat till en högre vinst (Senderovitz et al. 2012). Miljöfaktorerna som påverkar 

gasellföretagen kan göra att företagen upplever osäkerheten som nämndes i föregående 

delkapitel. Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är det i detta läge särskilt viktigt med 

den strategiska planeringen och att ledningen utformar resten av företaget efter sin strategi. 

Denna strategiska planeringen ska hjälpa företaget att hantera dessa utmaningar som 
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osäkerheten skapar och positionera företaget på ett konkurrenskraftigt sätt (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Är miljön istället säker, till exempel i en marknad som har mognat 

och företaget har en stabil kundbas och lägre konkurrens, läggs det ofta mindre fokus på 

den strategiska planeringen (Anthony & Govindarajan, 2007). 

 

3.3.3 Storlek 

Inom contingency theory nämner Donaldson (1995) storlek som en faktor som påverkar 

organisationer. I detta fall syftar storlek på organisationen, det vill säga hur stor 

omsättningen är men även hur mycket kapital och antall anställda företaget har. 

Donaldsson (1995) menar att desto större organisation och fler anställda ju mer struktur 

och byråkrati behövs för att kontrollera tillväxten. Som tidigare nämnt visar studier på att 

företag bör införa ett mer formellt styrningssätt när de nått en viss storlek och antal 

anställda för att underlätta processer och kommunikationsflödet i organisationen. 

Storleksförändringen leder till att organisationerna blir komplexa med mer information 

som behöver bearbetas av cheferna. Detta skapar ett administrativt behov som till slut når 

en viss punkt då chefen inte klarar att kontrollera detta själv. Då behöver företaget införa 

regler, rutiner och arbetsroller som understödjer chefen med detta arbetet (Child & 

Mansfield, 1972 refererad i Chenhall, 2003). I en mindre organisation är det vanligare med 

mer informell styrning med snabb beslutsfattning, anställda har enklare att påverka och en 

mer personlig kommunikation. I större organisationer krävs det ett mer administrativt 

arbetssätt med formella processer för hur saker ska skötas och organisationen är oftare 

uppdelad i avdelningar efter funktion (Chenhall, 2003). Dessa formella verktyg och rutiner 

verkar som hjälpmedel för att kunna nå ut med företagets strategi och mål till de anställda 

(Davila, Foster & Jia, 2010). Att vara en större organisation har både sina för- och 

nackdelar. Ju större de är desto fler resurser har de oftast vilket tillåter större investeringar 

både i och utanför organisationen. Det finns även forskning som tyder på att storleken har 

en positiv påverkan på företagets innovativitet tack vare fler resurser och mer erfarenhet. 

Risken finns dock att flexibiliteten minskar vilket leder till att de har svårare att anpassa 

sig till svängningar och det finns risk att arbetsmiljön blir opersonlig. (Damanpour, 1996). 

 

3.3.4 Tillväxt 

Enligt Wiklunds (1998) definition av vad tillväxt är syftar han på en förändring i storlek 

från ett tillfälle till ett annat. I denna studie är tillväxt definierat som organisk tillväxt. Med 
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detta menas att företaget har växt genom att omsättningen har ökat och inte jämförelsevis 

genom förvärv av annat företag (Di Gasell, 2017). Som tidigare nämnt visar Davila, Foster 

och Jias (2010) forskning på att i ett växande företag behövs det en viss typ av formell 

struktur för att kunna kontrollera denna tillväxt. Att studera tillväxt är viktigt då detta kan 

hjälpa företagen att förstå sin situation och hur de borde agera för att bibehålla den, vilket 

är något som studier visar på att gasellföretag ofta misslyckas med. Anledningar till detta 

nämns av Gjerløv och Guenther (2012) i deras studie där de menar att det krävs tid för att 

ett företag ska kunna etablera effektiva strukturer och rutiner. Växer företaget i ett tidigt 

skede kan företaget i det långa loppet ta skada av det. Forskarna skriver i sin studie att den 

nya personalen som tillsätts behöver tid för att lära känna varandra och företaget och 

menar att det finns en gräns på hur hög tillväxttakt ett företag kan ha för att lyckas med 

detta. I studien lägger de vikt vid att en för hög tillväxttakt kan vara negativ för företaget i 

det långa loppet, bland annat på grund av den tidigare nämnda höga personalomsättningen 

(Gjerløv & Guenther, 2012). Detta nämner även Cardinal, Sitkin och Long (2004) i sin 

fallstudie där ett familjeföretag växer till den punkten där chefen inte längre kunde 

motivera de anställda genom sitt tidigare informella ledningssätt. Chefen hann inte längre 

med att ha personlig kontakt med alla anställda nu när de till antalet ökat och han var då 

tvungen att decentralisera sin verksamhet för att effektivisera kommunikationen inom 

företaget. Företaget bör medvetet ta sina beslut för att bibehålla kontrollen på sin 

verksamhet och samtidigt utvärdera vad för innebörd deras höga tillväxt har på styrningen 

och organisationen (Barringer, Jones & Neubaum, 2005).  

 

Då företag vill kunna behålla tillväxten i organisationen får verksamhetsstyrningen en 

avgörande roll för dess utveckling (Greiner, 1972). För att förklara ett företags tillväxt 

beskriver Greiner (1972) olika faser som de går igenom där respektive fas karaktäriseras 

av olika problem som kan vara unika för just den fasen. Första fasen beskriver 

småföretaget medan senare faser går mot större organisationer som har funnits under en 

längre tid. Det finns flera tillväxtfaktorer och en utav dem är ålder. Med ålder menas hur 

länge organisationen har funnits, till exempel har sällan ett ungt företag en decentraliserad 

organisation då det fortfarande är kontrollerbart och chefen kan få en översyn av hela 

verksamheten. Däremot blir detta ett problem som uppstår vid ett senare tillfälle då 

företaget nått en viss storlek och chefen börjar mista kontroll (Greiner, 1972). En annan 

faktor är företagets storlek. Omsättning och antal anställda är exempel på hur stort ett 

företag är och påverkar vilka typer av problem de har och hur detta ska lösas. Ju mer 
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storleken ökar desto svårare blir kommunikation och koordination då detta ofta innebär att 

fler avdelningar och funktioner i organisationen uppstår samt att hierarkin blir mer 

invecklad (Greiner, 1972). Under hög tillväxt tvingas organisationen att se över styrningen 

och tidigare system som använts då organisationen var ung och liten bör ses över. 

Misslyckas företaget med detta finns risken att tillväxten avtar (Greiner, 1972). 

 

3.3.5 Finansiering 

Gasellföretagen är inne i en fas där de växer med en hög takt. Tillväxten som sker i 

företagen måste på något sätt finansieras, oavsett om det gäller nyanställningar, ökning av 

omsättningen eller en ökning i företagets kapital. Det finns olika sätt att finansiera och 

driva sin verksamhet, ett av dessa som är vanligt bland mindre företag är att använda den 

egna vinsten som uppstår i verksamheten. Detta på grund av att många företagare och 

entreprenörer har en kontrollambition som gör att de inte vill tappa kontrollen över 

verksamheten (Olofsson 1994, refererad i Landström 2003). I företag som istället har en 

tillväxtambition har studier visat att det i större utsträckning är förekommande att leta efter 

extern finansiering. Ibland kan det vara svårt för mindre företag att erhålla externt kapital, 

detta finns det flera orsaker till. En av dem är informationsasymmetri som innebär att den 

ena parten har mer information om verksamheten än den andra, i detta fall att ägaren i 

företaget har mer information om sin egna verksamhet än vad finansiären har. Ytterligare 

faktorer kan vara att det interna ekonomisystemet är sämre utformat än hos större företag 

eller att den risk som är förenad med företaget är för stor för att finansiären ska vara villig 

att gå in med nytt kapital (Landström, 2003).  

 

Vid investeringar finns det olika finansieringsalternativ. Investeringarna kan ske genom att 

använda det interna kapitalet inom företaget eller alternativt ta in externt kapital från 

utomstående som tidigare nämnt. Det interna kapitalet består av det investerade kapitalet 

av ägarna och det ackumulerade resultatet från de föregående åren. Ifall företaget istället 

använder sig av externt kapital finns det lite olika vägar att gå för att söka finansiering av 

sina investeringar. Ett banklån är en av de vanligare former för att ta in externt kapital i 

företaget vilket är en långfristig skuld till banken. Riskkapital är ett annat sätt att ta in 

kapital i verksamheten vilket enligt Tillväxtverket (2017) är en insats som görs i ett företag 

för att i framtiden kunna få en avkastning på denna. Detta kan vara lämpligt att göra vid 

riskfyllda projekt där det finns en hög potential till tillväxt och är vanligt när företaget 
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behöver mer kapital för att växa. Vid exempelvis investeringar kan företag vara i behov av 

att få snabb tillgång till kapital, då kan företag använda sig av factoring. Detta innebär att 

företaget säljer sina kundfordringar till ett utomstående finansbolag och får på det viset in 

sina kundfordringar snabbare dock är beloppet reducerat med finansbolagets avgift. Vid 

investeringar i maskiner och tillgångar är ett vanligt förekommande alternativ att köpa 

begagnad utrustning istället för ny. Ett alternativ till detta är att leasa utrustningen istället 

vilket kan vara ett bra val för företag i tillväxt på grund av att företaget då slipper 

kapitalbindningen i maskintillgångar och kan nyttja detta kapital till annat (Landström, 

2003). 

 

Som tidigare nämnt kan företag med en ambition om att växa vara mer benägna att leta 

efter extern finansiering. Detta är något som kan förklara tillväxten bland dessa företag 

medan andra företag som är mer måna om kontroll hellre vänder sig till en bank istället för 

till exempel en riskkapitalist (Olofsson 1994, refererad i Landström, 2003). 

3.4 Analysmodell 

I vårt teorikapitel har vi presenterat olika teorier som behandlar verksamhetsstyrning och 

hur detta bör anpassas för att passa ett växande gasellföretag. Verksamhetsstyrningen kan 

utformas på flera olika sätt, dock syftar Davila, Foster och Jias (2010) forskning på att 

växande företag bör använda sig av mer formella styrmedel för att få en struktur inom 

företaget. Det är många faktorer som påverkar organisationer som är i ständig förändring 

och några av dessa har definierats och förklarats med hjälp av contingency theory. Denna 

teori förklarar att varje organisations situation är unik och att de alla måste anpassa sig 

efter vissa faktorer (Donaldson, 1995). Vidare beskriver teorin de påverkande faktorerna 

som uppstår i den externa miljön för företaget. Bland annat den osäkerhet som uppstår i 

gasellföretag på grund av den ständiga förändringen, konkurrensen på marknaden och 

kundernas efterfrågan (Fisher, 1998). De olika sätt företaget påverkas på har vi valt att visa 

i modellen med hjälp av de olika interna och externa faktorerna miljö, strategi, storlek, 

finansiering och tillväxt. Samtliga av dessa faktorer påverkar gasellföretagens utformning 

av dess verksamhetsstyrning. Enligt Anthony et al. (2014) bör företag vid uppbyggnaden 

av verksamhetsstyrningen ta hänsyn till dessa faktorer för att konstruera ett effektivt 

styrsystem. Modellen visar även att det är vanligt förekommande i mindre företag att 

använda sig av informell styrning medans det i större företag ofta är nödvändigt med mer 
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formella styrmedel (Davila, Foster & Jia, 2010). Finansieringen blir en viktig faktor som 

påverkar ett växande företags situation då tillväxten måste finansieras. Detta kan bli en 

begränsning då entreprenörer enligt Landström (2003) ofta vill växa genom återinvesterat 

kapital för att behålla kontrollen över företaget. Han nämner även att det kan vara svårt för 

mindre företag att införskaffa sig externt kapital som möjliggör investeringar för att 

verksamheten ska fortsätta växa. Just därför blir finansieringen en extern faktor som 

påverkar organisationen genom att förhindra eller tillåta att företaget växer. 

 

De teorier och begrepp som är presenterade syftar till att skapa en förståelse för hur 

analysmodellen är uppbyggd. Analysmodellen ska visa de utomstående faktorerna vi valt 

att presentera i denna studie och att de påverkar utformandet av företagets 

verksamhetsstyrning. 

   

 

Figur 4, Analysmodell, Egen design 
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4 Empiri 

Denna presentation av vårt empiriska material är upplagd på så vis att varje företag 

inleds med en kort presentation om verksamheten såsom omsättning, antal anställda och 

vem vi intervjuat. Detta följs sedan av data vi fick fram genom intervjuerna. Strukturen på 

denna presentation följer intervjuguidens olika delkomponenter i samma ordning. 

4.1 Telavox AB 

Telefonintervju den 27 april 2017 med Filip Johansson, CFO 

“Telavox utvecklar en ledande kommunikationsplattform med lösningar för smart och 

effektiv telefoni, växel, chatt och mycket mer. Oavsett om det handlar om en 

entreprenörsdriven startup eller en gigant bland giganter, så bidrar Telavox till att göra 

företag mer öppna, effektiva och tillgängliga” 

-Telavox årsredovisning från året 2015 

 

Företaget 

Telavox är ett företag som 

grundades 2002 och erbjuder 

kommunikationslösningar för 

företag med sitt huvudkontor i 

Malmö. Företaget har kontor i flera 

skandinaviska länder och hade 136 

anställda och en omsättning som 

uppgick till 332 944 tkr vid räkenskapsåret 2015. När studien gjordes har de ökat till 

ungefär 250 anställda. De är med på Dagens industris gasellista eftersom de uppfyller alla 

dess kriterier och har haft en omsättningstillväxt i på 199% mellan åren 2012 och 2015. De 

har blivit utnämnda till 2016 års digitala gasell i Skåne, men det var även sjunde året i rad 

som de blev utsedda till gaseller. (Di gasell, 2016). 

 

 

 

 

 

Figur 5, Faktaruta, Källa: årsredovisning Telavox 
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Intervjuperson 

Filip Johansson har varit på företaget lite mer än sex år vid intervjutillfället och tidigare 

arbetat som Chief Operating Officer, verksamhetsansvarig, innan han gick över till att bli 

CFO för Telavox.  

 

Bakgrund, etablering och tillväxt 

Telavox AB startades av Viktor Karlsson och hans kompisgäng som under sina studier i 

Lund hade företaget mer som ett sidoprojekt. Under årens gång utvecklades detta till ett 

seriöst företag som de jobbar med på heltid. Från början var Telavox ett telekomföretag 

och har sedan gått över till att positionera sig själva som ett IT-företag.  

 

Filip förklarar att det var tre stora faktorer som föranledde till att Telavox hamnade i sin 

snabba tillväxt. Dels har de börjat använda sig av återförsäljare men också infört flera  

samarbeten med andra aktörer på marknaden och påbörjat försäljning online. Dessa 

förändringar i företaget har lett till att deras marknadsandelar har ökat. Vidare har detta 

möjliggjort att fler investeringar har kunnat göras i både personal och ett utökat sortiment, 

något som gjort att företaget fått en mer stabil etablering på marknaden. 

 

Telavox organisationsstruktur är något som Filip säger har förändrats avsevärt sedan 

starten. “När jag började så fanns det inga titlar, varje fredag satt vi i mitten av kontoret så 

fick var och en berätta om sin vecka. Nu har vi ett intranät, vi har anställda 

internkommunikatörer, vi gör pressreleaser, vi för protokoll på ledningsmötena, nu har vi 

mer definierade titlar och ansvarsområden.” förklarar Filip. Vidare säger han att även om 

det krävs en annan struktur i organisationen som en följd av att de blivit större försöker de 

hålla kvar samma gamla hjärta. Alla ska få säga vad de vill, hierarkierna ska inte vara 

strikta och det ska även vara högt i tak. 

 

Under intervjun diskuteras även de svårigheter som uppstått hos Telavox under tillväxten. 

Filip förklarar att de upplever det som svårt att hitta rätt personal till organisationen vilket 

är något som märkts av under denna fas. Expansionen har inneburit att de anställt personal 

inom geografiska områden som är främmande då de öppnat upp flera nya kontor i 

Skandinavien. Vidare förklarar han att spetskompetens inom deras område gärna drar sig 

till städer som Stockholm. Andra svårigheter som de upplevt är att göra prioriteringar. I 
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takt med att företaget har vuxit har deras checklista också gjort det, ”Det finns tusen saker 

som brinner, man måste hela tiden välja så rätt som det bara går.” förklarar Filip. Sist 

beskriver han det som svårt att förmedla ut visionen till de anställda och vart företaget är 

på väg, särskilt till alla de nyanställda. 

 

Under intervjuns gång frågade vi Filip hur långt Telavox planerar för sin verksamhet. 

Detta beskriver han som något kortsiktigt då de sällan planerar längre än 12 månader 

framåt i tiden. Det finns planer som löper över tre år men dessa har snarare med strategi att 

göra. “Det ändrar sig så mycket och fort i branschen, det kan va tufft nog på  ett års-nivån 

vart vi ska ta vägen.” förklarar Filip situationen som. 

 

När vi diskuterar vad som begränsar Telavox tillväxt kommer Filip tillbaka till 

personalfrågan. “Det är svårt att hitta rätt personer om vi vill genomföra expansioner inom 

ett nytt land eller om vi vill anställa inom funktioner som vi inte haft tidigare i 

verksamheten” säger Filip. Även prioriteringar beskriver han återigen som ett problem, de 

kan inte göra allting samtidigt utan de får prioritera så gott det går. Något som inte 

begränsar Telavox är finansiering och likviditetsfrågan. Deras kassa beskrivs som god och 

investeringar har finansierats genom återinvestering av vinsten. Företaget har haft en 

organisk tillväxt och de har inte behövt leta efter externt kapital hos riskkapitalister eller 

liknande. 

 

Strategier och styrning 

Telavox har en uttalad vision som lyder “Make work like more productive and enjoyable”. 

Företagets strategi är att arbeta på en bred marknad som riktar sig till många konsumenter. 

Detta innebär att de är rikstäckande men att de även söker sig till andra länder för att 

bredda verksamheten. Deras strategi är uppbyggd för att företaget ska växa och ta över 

marknadsandelar, Filip nämner det som huvudfokuset “Vi behöver ta marknadsandelar och 

att hitta sin nisch är också viktigt”. Företaget har även delat upp strategin i fokusområden. 

Detta har inneburit att varje avdelning som till exempel service och distribution har sina 

egna mål och saker de bör tänka på, detta för att få en konkurrensfördel. Exempel på dessa 

fokusområden är att uppsatta mål för kundtjänst är att de ska svara på mejl inom ett visst 

antal minuter och för försäljning kan det vara att de ska nå ett försäljningsmål. 
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Telavox satsar också på att all personal ska bli en del av företaget och förstå vad deras mål, 

vision och strategi är. Denna information finns tillgänglig för de anställda och förmedlas 

även genom de kommunikationsverktyg som används inom företaget. För att bli bättre på 

att förmedla företagets mål och strategi håller ledningen ett årligt möte där de ser över sina 

mål och strategier, allt för att hålla denna delen uppdaterad och kunna styra företaget. 

Även de anställda uppmuntras att delta i processen, varje kvartal hålls nämligen ett stort 

möte där hela företaget samlas och kan ställa frågor till ledningen, med andra ord sker ett 

kontinuerligt förbättringsarbete för att kunna nå ut med mål och strategi till de anställda. 

 

I Telavox är verksamhetsstyrning något viktigt. Deras business development-avdelning 

arbetar bland annat med att styra upp verksamheten med siffror, olika mätningar och 

tillväxt för att få en insikt i utvecklingen och hur det går för företaget. De nämner att detta 

är något som har blivit ännu viktigare på senare tid då de har växt fort, det är därför viktigt 

att se till att företaget även är lönsamt och inte drar på sig onödiga kostnader i tillväxten. 

Telavox jobbar även regelbundet med att automatisera dessa rapportsystem som behandlar 

finansiella men även många icke-finansiella mått som hur många minuter det tar innan 

supportavdelningen svarar kunden. Uppföljning av rapporterna behandlas under 

gruppmöten och de använder också kalkyler som beslutsunderlag samt prognosverktyg vid 

nya avtal och investeringar. Filip säger även att de inte använder budget särskilt mycket 

utan deras huvudfokus är på automatiserad rapportering, uppföljning och prognostisering.  

 

Filip säger också att i takt med att företaget har vuxit har verksamhetsstyrningen ändrats 

eftersom de hela tiden arbetar med att justera och förbättra sina egna system till att passa 

deras processer. Han nämner att de jobbar väldigt iterativt där de hela tiden försöker göra 

småförbättringar i deras system för att det ska passa dem bättre. Filip berättar att 

verksamhetssystemet nu är väldigt stort och komplext vilket gör det oöverskådligt. Därför 

vill de nu istället dela detta i mindre block efter avdelningarna på företaget vilket är något 

de kommer fortsätta jobba med i framtiden.  

 

Regler, policys & företagskultur 

Företagskulturen är en viktig del i att förklara vilka Telavox är, vart företaget är på väg och 

vad som är viktigt. “Eftersom vi inte jobbar mycket efter budget bygger det på att folk vet 

vart vi är på väg utan att ha siffror som hänger över en” säger Filip. Inom företaget ges 
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individen mycket eget ansvar och egna uppsatta mål, kulturen ska då fungera som en 

vägledare för att hjälpa individen att ta beslut som är i linje med företagets stora mål.  

 

För att integrera nyanställda i företaget har Telavox en introduktionsutbildning där de 

anställda får lära sig om Telavox och dess mål, vision, kultur och varumärke. Dessutom 

tilldelas de även en fadder som ska hjälpa dem i början som de kan bolla idéer med. 

Kommunikation är något de jobbar med internt via intranät och liknande, allt för att vision, 

mål och strategi ska vara tydligt hos den anställde, även individuell uppföljning är något 

som förekommer. För att skapa en trivsam kultur och förmedla ut målen i företaget 

anordnas det kick-offer, afterworks och även olika spelklubbar för att skapa en avslappnad 

stämning i företaget. Telavox har också möten där hela företaget deltar och kan bolla idéer 

eller ta upp tankar om företaget med kollegor eller ledningen. Även till Forskning och 

Utvecklingsavdelningen är det ett öppet system där det är fritt att lämna in idéer om 

förbättringar.  

 

Avslutningsvis förklarar Filip att nyckeln till en god styrning är att vara verksamhetsnära 

och inte förlita sig enbart på formella verktyg. Mycket handlar om att vara ute hos 

medarbetaren och ha en god kommunikation. Det är viktigt att göra de anställda medvetna 

om hela värdekedjan i företaget och vad deras handlingar påverkar, allt från att supporten 

gör kunder nöjda till att pengar hamnar i kassan. Han tillägger även att istället för att göra 

stora förändringar och byta hela systemet menar han att det är bättre med ständiga små 

förbättringar i systemen varje dag för att de hela tiden ska vara anpassade efter 

verksamheten och dess omgivning. 

4.2 Bemanning AB 

Intervju den 2 maj 2017 med Anonym, Vice VD 

“Bolaget bedriver verksamhet inom bemanningsbranschen, såsom rekrytering, 

personaluthyrning, search och andra HR relaterade tjänster” 

 - Bemanning AB årsredovisning för året 2015 

 

Tillägg: Detta företag har valt att vara anonyma, det gäller både deras företagsnamn samt 

den anställde som vi har intervjuat. I texten kommer företaget att benämnas som 

Bemanning  eller Bemanning AB och intervjupersonen kallas för anonym. 
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Företag 

Bemanning AB är ett företag som 

grundades 2010 och är ett 

bemanningsföretag med kontor i södra 

Sverige. Under räkenskapsåret 2015 

var deras omsättning 35 337 tkr och 

företaget hade då 150 konsulter och 

12 kontorsanställda. Med konsulter 

menas de anställda som hyrs ut till klienternas arbetsplatser. De är med på Dagens 

industris gasellista eftersom de uppfyller alla dess kriterier och har haft en 

omsättningstillväxt på 136 % mellan åren 2012 och 2015. De har blivit utsedda till gasell 

sex gånger (Di gasell, 2016). 

 

Intervjuperson 

Den intervjuade personen har varit på företaget lite mer än två år vid intervjutillfället och 

är Vice VD för företaget vilket innebär att han är den operativa chefen för verksamheten. 

Han har de senaste sex åren arbetat både operativt och strategiskt med att utveckla 

personallösningar för företag. 

 

Bakgrund, etablering och tillväxt 

Anonym har jobbat inom företaget sedan början av 2016 och förklarar att det startades 

2010 av en person som tidigare haft lång erfarenhet inom bemanningsbranschen. Deras 

verksamhet är baserat i södra Sverige men klienterna är rikstäckande. Anledningen till att 

företaget startades var att grundaren hade en annan vision som inte delades av hans 

kollegor på dennes tidigare arbetsplats som han ville förverkliga. Visionen var att kunna 

erbjuda ett bemanningsföretag med lokal förankring som förmedlade en känsla av värme 

och närhet till konsulter och kunder. 

 

Anonym nämner att för att ett företag ska kunna växa som Bemanning har gjort är det 

viktigt med en förståelse för marknaden och att alltid leva upp till kundens förväntningar. 

Att kunna erbjuda en god bemanning och rekrytering till klienterna är de anledningarna till 

att det gått så bra för Bemanning. Anonym förklarar även att de har varit bra på att anpassa 

Figur 6, Faktaruta, Källa: årsredovisning Bemanning 
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sig efter marknadens efterfrågan då de har kunnat leverera personal med kort varsel. Den 

höga tillväxten kan även förklaras av dagens högkonjunktur, “...men varför vi har så 

många förfrågningar är ju för att våra kunder mår väldigt väl. De har mycket att göra, de 

upplever högkonjunktur, då blir de ju mycket förfrågningar.” säger Anonym. 

 

För att bemöta denna höga tillväxt säger Anonym att företaget har tvingats anpassa sig till 

situationen. Vidare förklaras att i tillväxt behöver rutiner och processer förbättras för att 

kunna hantera den nya omfattningen. Exempel på detta är rollbeskrivningar som måste 

införas så alla ska veta vad och hur de ska agera. Detta är även bra om någon ny blir 

anställd då denne lättare kommer igång med sitt arbete. Om Bemanning fortsätter att växa 

tror de att de måste fortsätta utveckla detta och se över hur de ska hantera företaget, de 

betonar dock att entreprenörsandan fortfarande är viktig. 

 

Ett problem som Anonym upplever är kompetensbrist, både när de rekryterar till sig själva 

och till kunder då de ofta har vissa krav som är svåra att uppfylla. Eftersom de jobbar inom 

bemanning har deras klienter ett krav på den personal som tillsätts, ett krav som ofta är för 

högt enligt anonym. “Man kan inte bara titta mot ett universitetet och säga att de får inte 

fram rätt personal till oss. Nej den utbildningen får man inte på universitetet men det får 

man på jobbet. Då måste man erbjuda det.” säger Anonym. Samtidigt poängteras det att 

det ligger en viss sanning i det som klienterna påstår, ibland är det svårt att införskaffa sig 

rätt kompetens även för bemanningsföretaget. Något som inte nödvändigtvis upplevs som 

ett problem är konkurrensen. Anonym hävdar att det finns flera duktiga aktörer på 

marknaden som tar andelar, samtidigt som de själva kämpar för att göra det samma. 

 

Företaget har försökt att skapa en kultur som är inkluderande, vilket var grundtanken med 

bolaget från början. De försöker ta hand om sin personal och se till så att alla trivs och blir 

en del av företaget. De har även varit noggranna med att kunna leverera det som kunderna 

efterfrågar. Anonym betonar vikten i att företaget måste även vara bra på att kommunicera 

ut vad de erbjuder som inte sina konkurrenter kan. Rutinerna kring den interna 

kommunikationen är något som har ändrats med tiden då företaget har vuxit. Mötena 

kommer mer frekvent på kontoret och de är måna om att ha kontakt med konsulterna även 

om vissa inte jobbar speciellt mycket, exempelvis studenterna. De åker också ut på våra 

projekt för att följa upp och se till så att allt går rätt till och att deras konsulter sköter sig. 

Ytterligare beskriver Anonym att svårigheten med tillväxten är att bibehålla lönsamheten, 



  
 

39 

när omsättningen ökar är det därför viktigt med kostnadskontroll för att kunna skapa ett 

positivt resultat. Anonym förklarar att de är medvetna om detta vilket är anledningen till 

att de tackat nej till vissa jobb som de känner att de inte kunnat hantera på grund av dess 

omfattning. Anonym säger att det hade varit möjligt för dem att ta på sig fler jobb och öka 

omsättningen men att de i år istället har valt en mer defensiv strategi där de tackat nej till 

vissa av dessa. Detta för att de anser att företaget har vuxit så pass mycket att de känner att 

de behöver lugna sig lite innan de går vidare till nästa nivå. 

 

Företaget har vision och strategiska planer som löper på längre tid. De upprättar en 

årsbudget som baseras på prognoser om framtiden med hänsyn till efterfrågan och 

konjunkturläget. Dock påpekar Anonym att det är väldigt svårt för dem att planera i denna 

bransch, därför ser de budgeten mer som en prognos och håller planeringen på ungefär en 

månads sikt. De är medvetna om att branschen är känslig för den externa omgivningen, 

detta gör det svårt att planera vilket förklarar varför deras sikte är inställt på väldigt kort 

sikt. En anledning till detta är då stora kunder kan försvinna på kort varsel vilket hade 

inneburit att omfattande delar av deras omsättning också hade minskat. Anonym säger 

dock att detta inte är något unikt för just Bemanning utan hela branschen. För att undvika 

liknande förluster är det viktigt att vårda sina kundrelationer och vara tydlig med vad 

Bemannings uppdrag är. 

 

Anonym förklarar att ett bemanningsföretag inte behöver stort kapital att investera i 

lokaler eller andra anläggningstillgångar utan det handlar mycket om leasing- och 

hyresavtal. Dock måste de finansiera sin personal och de har exempelvis nyligen utvecklat 

en applikation för tidsbokning för deras konsulter. Företagets finansiering har skett med 

eget kapital och samlad årlig vinst. Detta har möjliggjort att företaget har kunnat finansiera 

sina investeringar i verksamheten samt sparat upp en buffert för att kunna hantera svårare 

tider i framtiden. “Sen klarar man ju inte sig så länge om alla skulle säga upp sin personal, 

så är det. Man har alltså ett långsiktigt klokt tänk, vi sitter inte i händerna på några banker 

och ligger inte minus på några checkkrediter.” förklarar Anonym. 

 

Strategier och styrning 

Företagets vision är att driva ett lönsamt bolag där personalen som arbetar trivs, men 

djupare än så är det inte definierat. Bemanning jobbar inte med uppsatta mål om tillväxt, 
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omsättning eller dylikt utan istället har de fokuserat på både kund- och personalnöjdhet. 

De vill kunna erbjuda en trivsam arbetsmiljö för alla inblandade helt enkelt. 

 

Vid frågan om hur Bemanning upplever sin konkurrenssituation påpekar Anonym återigen 

att den är tuff men samtidigt något som både marknaden och företaget mår bra av. Därför 

är det viktigt att kunna vara flexibel och anpassa sig till förändringar. Deras 

konkurrensfördelar är att de har ett bra nätverk med god lokalkännedom vilket ibland 

fungerar bättre än stordriftsfördelar som vissa bemanningsföretag har. 

 

Verksamhetsstyrning i Bemanning är något som ligger på en ganska låg nivå enligt 

Anonym då deras situation hela tiden förändras. Detta gör det svårt att prognostisera vilket 

leder till att budgeten sällan håller och anonym säger att de tar det mycket dag för dag. 

Styrverktyg som de använder sig av är bland annat kalkyler för att räkna på vad som krävs 

för att ett projekt eller jobb ska bli vinstgivande vilket sedan följs upp med en utvärdering. 

Här arbetar företaget med att identifiera kostnadsdrivare för projekten för att få en 

uppfattning om resultatet. I detta arbete fokuserar de på täckningsbidrag och en löpande 

utvärdering av projekten. Den ekonomiska biten i företaget handlar egentligen om att 

“vrida på säljkranen” där de kontrollerar omsättningen. I företaget har de som tidigare 

nämnt valt att dra ned på de fasta kostnaderna genom att använda sig av leasing för 

exempelvis inventarier. Sammanfattningsvis menar Anonym att mycket snabba beslut 

förekommer och att de inte kan fastna i för mycket analys då det skulle bli ett hinder för 

dem. Har ett projekt fått ett sämre resultat får de istället fokusera på ett annat projekt och 

försöka göra nästa bättre. 

 

Regler, policys & företagskultur 

Kulturen är en oerhört stor del av Bemanning. De vill behålla sin lokala profil och vara det 

företag där anställda kan komma upp och ta en kaffe på kontoret och stöta på VD:n i 

korridoren. Anonym beskriver företaget som horisontellt med få hierarkier där alla är 

välkomna upp till kontoret. För att de nya ska bli en del av företaget blir de väl 

informerade om arbetsmiljö och säkerhet men det poängteras även att det är Bemanning 

som är arbetsgivare, inte kunden. De har även mål för de anställda, “Vad ska de anställda 

kunna om x månader?” och “Vad behöver de anställda för att nå dit?” är några som 

Anonym beskrev. Även här sker det en utvärdering om den anställde har nått dessa målen. 
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Anonym poängterar dock att företagets kultur är något som kan komma att förändras med 

tiden. Det var bara två år sedan de började växa och två år framåt i tiden kanske det ser 

annorlunda ut. Vidare förklarar Anonym att de anställda får möjlighet att komma med 

tankar och idéer. Det är väldigt viktigt i deras bransch att vara kreativ, ställa många frågor, 

hjälpas åt och utvecklas om företaget ska överleva. 

 

Avslutningsvis talar Anonym om framtiden där de förklarar att de ser vissa svårigheter 

med att fortsätta att växa. “Fortsätter vi växa nu så är det de här volymuppdragen, de stora 

uppdragen som innebär mycket omsättning och lägre marginal.” säger Anonym. Dels är 

det den finansiella aspekten att fortsätta vara vinstgivande men om företaget tar sig an så 

stora uppdrag i framtiden ökar risken, om ett av dem går dåligt kommer detta ha en större 

påverkan på företagets ekonomi. Alternativet skulle vara att, vid en eventuell expansion, 

starta upp nya kontor på annan ort. Detta är dock inget som bemanning har diskuterat men 

Anonym förklarat att om de vill expandera skulle det kunna vara ett alternativ. “Då är 

frågan, vill vi expandera? Det har landat i knät på oss för att vi är duktiga på det vi gör får 

man säga. Men vi har också börjat ställa oss frågan, vart ska vi nu då? Nu har allting gått 

väldigt bra väldigt länge och vi har bara kört på. Vi håller också på att måla någon form av 

vision för kommande fem åren i tiden. Där är vi ungefär. Det är kanske den nakna 

sanningen av de här gasellföretagen, att de inte är sådär väldigt uppstyrt i alla teoretiska 

bitarna.” säger Anonym. 
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Figur 7, Faktaruta, Källa: årsredovisning Vårdväskan 

4.3 Vårdväskan AB 

Intervju den 2 maj 2017 med Håkan Hallbäck, styrelseordförande 

“Vårdväskan är ett snabbväxande onlineföretag som tillhandahåller personlig färgglad 

utrustning till personer som arbetar inom vården. Bolaget har på kort tid byggt upp en 

marknadsledande position på den svenska marknaden och satsar nu på att bygga upp 

samma kännedom på nya marknader.” 

-Vårdväskans årsredovisning 2015 

 

Företaget 

Vårdväskan AB är ett företag som 

grundades 2011 och erbjuder 

utrustning till personer som arbetar 

inom vården med huvudkontor i 

Falkenberg. Företaget är aktivt i flera 

länder och hade 11 anställda och en 

omsättning som uppgick till 28 036 tkr 

vid räkenskapsåret 2015. De är med på Dagens industris gasellista eftersom de uppfyller 

alla dess kriterier och har haft en omsättningstillväxt på 741% mellan åren 2012 och 2015. 

De har under 2016 blivit utnämnda till årets gasell i Halland (Di gasell, 2016). 

 

Intervjuperson 

Håkan Hallbäck jobbar som styrelseordförande i Vårdväskan AB och har varit med 

någonstans i företaget sedan innan dess början. Idag har han flera engagemang, bland 

annat jobbar han som föreläsare på Linnéuniversitetet i Växjö och utöver det skriver han 

också böcker. 

 

Bakgrund, etablering och tillväxt 

Vårdväskan AB grundades 2011 av Sofi och Phillip. Från början var idén att sälja en väska 

som var särskilt utformad för människor som jobbade inom vården, den skulle ha plats för 

allt från pennor och böcker till diverse saker som var behövligt för de som jobbade inom 

denna bransch. Sedan dess har det tagit fart och Vårdväskan AB förser nu dessa människor 

med diverse produkter som används i detta yrke. ”Den bärande idén från början var att 

sätta färg på vården. Vårdmiljöerna har traditionellt varit strikta och tråkiga. Genom att 
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sätta färg på saker och ting blir det mer roligt, detta tillför ett mervärde i vård och omsorg.” 

förklarar Håkan när han beskriver företagets idé. 

 

När Vårdväskan AB började gå in i den höga tillväxtfasen de nu har beskriver Håkan det 

som att det var väldigt svårt att hänga med. Marknaden och omfattningen på verksamheten 

växer snabbare än vad de hinner bygga organisationen, detta har lett till att de börjat släpa 

efter. Även verksamhetsstyrningen beskriver han som något som har varit svårt att ta fram 

under denna fas. De utmaningarna som uppstått när företaget har växt är bland annat 

relaterade till systemet som ska hålla koll på lagerhållning och försäljning. Det 

affärssystem de använde tidigare var avsett för mindre verksamheter, vilket de numera inte 

är, sett till deras omsättning. Idag har de ett nytt system som enklare ska hantera den stora 

kvantitet i försäljning de har, det tar dock lång tid för personalen att lära sig att hantera 

systemet och de litar inte riktigt på det än. Dessa problem är något som vårdväskan har 

underskattat, “Detta är typisk växtvärk som uppstått i samband med att verksamheten har 

vuxit, organisationen har inte hängt med i tillväxten. Även hemsidan ska ju orka med ett 

visst antal kunder, ju större man är desto större blir påfrestningarna.” säger Håkan under 

intervjun. Ytterligare exempel på problem som uppstått för företaget är personalfrågan. För 

det första ska företaget hitta folk, sedan ska dessa människor som skickat in sitt CV också 

vara kompetenta för arbetsuppgiften men även passa in i företaget och bland de kollegor 

denne kommer befinna sig i, vilket anses vara viktigt i ett mindre företag. Dock nämner 

Håkan även några möjligheter som är specifika för just e-handelsföretag. De sparar in 

mycket på kostnader eftersom de endast har lager och slipper ha höga hyror för 

butikslokaler och möjliggör också för en större expansion trots att de fortfarande är kvar i 

Falkenberg. 

 

Planeringen för företaget sker på strategisk nivå på flerårsplaner. De försöker ha tydliga 

mål för verksamheten och även definiera hur de ska gå tillväga för att nå detta. Ett exempel 

är bytet av affärssystem som skedde för att hantera företagets tillväxt men även det faktum 

att de nyligen har flyttat till en betydligt större lokal där de har lager och kontor. Detta är 

två uppsatta mål i deras strategi att växa på marknaden. 

 

Vid frågan om hur Vårdväskan AB har finansierat sin tillväxt och investeringar svarar 

Håkan med att detta har skett internt med den egna vinsten som har återinvesterats i 

verksamheten. Detta har möjliggjorts tack vare att verksamheten har varit lönsam sedan 
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dag 1, Håkan poängterar dock att banklån har tagits på senare tid men att de inte är stora i 

förhållande till verksamheten i sig. “Detta gör att vi kanske inte har 100 miljoner att stoppa 

in i nya investeringar i typ Holland. Men ska vi gå in i till exempel Holland ska vi göra det 

med egna pengar.” förklarar han. 

 

Strategier och styrning 

I Vårdväskan AB finns det en klar definition i deras brand book hur företaget ska framstå, 

till exempel vilka färger som ska användas. Även affärsplan, mål och visioner finns 

dokumenterade, detta är dock inget som Håkan vill gå in på i detalj. Gällande företagets 

konkurrenssituation säger håkan att “Styrkan är att vi har bra produkter, bra 

produktkännedom och en bra känsla för att bygga hemsidan och bra känsla för marketing. 

Det är viktigt med marknadsföring, sen har Sofi varit duktig på att fånga upp sånt som 

ligger i tiden och omvandla det till marknadsföring och koppla det till produkter. Det är 

våra styrkor!”. Det finns ett antal aktörer som konkurrerar med dem om privatpersonerna 

men de gör det inte lika bra säger Håkan. På företagsmarknaden är det dock annorlunda, 

här upplevs konkurrensen som tuffare jämfört med den marknad som vänder sig till 

privatpersoner. För att hela tiden förbättras försöker de kontinuerligt uppdatera 

produktkatalogen för att förse konsumenterna med nya och intressanta produkter. 

 

Vårdväskan AB använder sig av verksamhetsstyrning men på en ganska låg nivå eftersom 

detta är svårt då företagets situation hela tiden förändras enligt Håkan. För att hålla koll på 

den dagliga verksamheten kontrollerar företaget mycket hur stor försäljningen är och vad 

som krävs för att resultatet ska bli positivt. Månadsbokslut och lageravstämningar är något 

de också använder sig av som uppföljningsverktyg. Budgeten i Vårdväskan används som 

en prognos för månaderna och denna uppdateras även efter hur de senaste månaderna har 

sett ut. Denna visar därför vad de tror de kommer sälja, samtidigt jämförs detta hela tiden 

med det verkliga utfallet. Nyckeltal är något som används vid analys av verksamheten och 

då är det exempelvis täckningsbidrag och likviditet som de har koll på. Om de märker av 

att något inte går som planerat försöker de analysera vad orsaken kan vara och hur de bör 

ändra sig för att detta inte ska upprepas igen. Något som är viktigt i deras bransch är också 

att de har koll på vilka kunder det är som handlar men också när och vad det är de handlar. 

Detta är verktyg som har uppstått över tiden i takt med att företaget har vuxit, under 
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tidigare år har styrningen varit mer primitiv med excelblad men Håkan förklarar att det har 

skett relativt stora förändringar över tiden. 

 

Regler, policys & Företagskultur 

Vårdväskan anser att företagskulturen är något viktigt för att styra ett företag. Håkan 

nämner att ett bekymmer i växande företag är att det gör ont att ta ny mark och växa. De 

jobbar för att skapa en sammanhållning i företaget och förstärka kulturen med 

personalfester och att få de anställda att lära känna varandra bättre. De vill även försöka 

inkludera välgörenhet i deras kultur genom att bidra till organisationer som Rosa bandet. 

De bidrar även till välgörenhet genom att skicka ned materiel till utsatta områden som 

stetoskop och andra produkter de har i sitt sortiment. 

 

När frågan tas upp om integrering av nyanställda i företaget förklarar Håkan att detta inte 

är något de lagt större vikt vid ännu. “Vi är så pass få att detta inte har fokuserats så 

mycket på. Blir vi dubbelt så stora, kanske 40, då måste vi strukturera mer.” säger Håkan. 

Han nämner även att de har pågående rekryteringar med folk som kommer från större 

organisationer och är vana vid en större kvantitet. Detta är något han tror de kommer jobba 

mer professionellt med framöver när de utökar sin personalstyrka. 

 

Då vårdväskan är så pass litet förklarar Håkan att de anställda har koll på vad deras 

arbetsuppgifter är och vad de ska göra. Detta är något som ledningen vill, just att 

personalen ska vara självgående och inte behöva någon som håller dem i handen. “De får 

ta initiativ och göra saker, klart de ska fråga men de ska också kunna gå framåt av sig 

själv. Det ska inte vara detaljstyrning.” säger Håkan. De anställda får även vara med att 

påverka organisationen då de har veckomöten för att hålla hela företaget införstådda med 

vad som är på gång i företaget. 

 

Avslutningsvis säger Håkan att ifall företaget fortsätter att växa i denna takt krävs det mer 

personal vid inköpssidan för att lättare hantera det. Även en Product Manager hade 

behövts för att hitta nya produkter och matcha dessa med marknaden. En annan sak han 

nämner som är viktig att utveckla är logistiken i företaget eftersom det är en väsentlig del 

inom e-handel. 
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4.4 Märkeskläder AB 

Telefonintervju den 10 maj 2017 med Anonym, CEO 

“Märkeskläder AB säljer herrkläder från välkända varumärken på internet genom 

företagets hemsidor Butiken lanserades i augusti 2010. Företaget är verksamt på den 

svenska, norska och danska marknaden. Sortimentet består av en mix mellan klassiska och 

moderna kläder, skor och accessoarer.” 

-Censurerad version av Märkeskläder ABs årsredovisning för året 2015 

 

Tillägg: Detta företag har valt att vara anonyma, det gäller både deras företagsnamn samt 

den anställde som vi har intervjuat. I texten kommer företaget att benämnas som 

Märkeskläder AB eller märkeskläder och intervjupersonen kallas för anonym. 

 

Företaget 

MärkeskläderAB är ett företag som 

grundades 2010 och erbjuder över 

sin webshop en utvald blandning av 

såväl klassiska som moderna 

varumärken med hög kvalité inom 

herrkläder. Företaget är baserat i 

sydvästra Sverige och hade 18 

anställda och en omsättning som uppgick till 93 420 tkr vid räkenskapsåret 2015 men hade 

vid intervjutillfället ökat till 27 anställda. De är med på Dagens industris gaselllista 

eftersom de uppfyller alla dess kritierier och har haft en omsättningstillväxt på hela 708% 

mellan åren 2012 och 2015 (Di gasell, 2016). 

 

Intervjupersonen 

Anonym är grundaren till företaget Märkeskläder AB och har arbetat som VD sedan 

starten 2010. Han har även tidigare erfarenhet av e-handelsbranschen vid ett större svenskt 

företag. 

 

Bakgrund, etablering och tillväxt 

Idén om märkeskläder AB utgick från Anonyms egna behov att han ville köpa en viss typ 

av kläder online men de var inte tillgängliga. Han gjorde därför en undersökning om det 

Figur 8, Faktaruta, Källa: årsredovisning Märkeskläder 
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skulle gå att bygga sitt egna företag som kunde erbjuda dessa produkter via nätet. Han kom 

fram till att detta skulle vara möjligt eftersom han såg en efterfrågan från konsumenterna 

och det fanns inte många konkurrenter med samma affärsidé i Sverige. Målet var att nå 

100 miljoner kr efter fem år, vilket är något de lyckats med säger Anonym. Anonym 

berättar att vid första året fick företaget ett nollresultat vilket de tolkade som att affärsidén 

höll och att de kunde öka det ju mer etablerat företaget blev. Härifrån har antalet kunder 

och sortimentet ökat i storlek vilket har resulterat i att företaget har fått den stora tillväxt 

som kvalificerat dem till att bli kallade för gaseller. 

 

Anonym förklarar hur tillväxten har påverkat organisationen varpå han säger att i början 

var det han själv som gjorde nästan allting. Tidigare har de anställt fler människor till 

samma typ av tjänst vilket innebär till exempel att lagerpersonalen har utökats från 1 till 5 

stycken. Detta har inte varit något problem. Mycket av informationen gick via Anonym, 

men då detta ökade har det blivit svårt att hantera och efter fyra till fem år förklarar 

Anonym att det inte gick att ha samma struktur. En av svårigheterna med tillväxten har 

varit att anställa folk till tjänster de inte haft innan, exempelvis att dela upp ansvaret han 

tidigare haft själv på olika avdelningschefer. De har även märkt av att det inte går att ha 

fikabordet som mötesrum längre utan nu krävs det mer struktur för att tillfredsställa 

kommunikationsbehovet i organisationen. Detta har inneburit att de börjat hålla i olika 

typer av möten för att alla ska få den information som de är i behov av och att 

kommunikationen ska förbättras mellan de som jobbar på företaget. Trots att strukturen i 

företaget har ökat och organisationen har blivit mer avancerad tillägger dock anonym att 

“...ibland kan det vara rörigt vem som ska ta vissa beslut och vem som inte ska ta dem. 

Allt kanske inte är nedskrivet, men vi vet om det. Vissa grejer upplevs fortfarande som 

röriga medan ibland är det tydligt vem som har mandat för vad”. 

 

Vid frågan om det finns något som har begränsat deras tillväxt förklarar Anonym att det 

handlar mycket om att hitta rätt kompetens. Det finns alltid folk som vill jobba, men det 

svåra är att hitta folk som har spetskompetens inom deras område. “...när man inte hittar 

det så blir det att jag eller andra nyckelpersoner blir fastlåsta i saker man inte kan. Då 

tappar vi fart eftersom det hade kunnat bli bättre om rätt kompetens hade kommit på plats” 

säger Anonym. Vidare förklarar han att varken likviditet eller marknadshinder har varit 

något som har stoppat dem från att utvecklas. Företaget har varit lönsamt sedan det andra 

verksamhetsåret och de har återinvesterat större delen av vinsten. 
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Märkeskläder AB planerar både på kort och lång sikt. På kort sikt har det mer att göra med 

operativa uppgifter i verksamheten medan på tre till fem år är det mer tal om strategi och 

vart de vill att företaget ska befinna sig någonstans och hur de ska ta sig dit. 

 

Strategier och styrning 

Företagets strategi, mål och vision är något som har förändrats med tiden i takt med att de 

har vuxit. En stor del av målen är rent ekonomiska vilket har framkommit i budgetar, både 

månadsvis och årsvis. De har även mål som löper på fem år och deras strategiska planering 

visar hur de ska uppnå dessa mål. De anser också att strategin har gett dem 

konkurrensfördelar. “Strategin handlar ju om att vi ska få fler kunder att handla hos oss 

och fortsätta göra det. Om vi gör de saker vi tror är rätt kommer kunderna fortsätta handla 

hos oss. Då hittar vi hur vi tror marknaden kommer utvecklas, så den är baserad på vad vi 

tror kunderna vill.” säger Anonym. 

 

Företagets mål, strategi och vision finns dokumenterad och är något som Märkeskläder AB 

är måna om att förmedla ut till de anställda. Grundvärderingarna har varit tydliga och 

många av de som söker sig till företaget kan identifiera sig med dessa. Detta har lett till att 

det inte varit något problem med att de anställda har försökt gå åt andra håll än det som 

företaget rör sig åt eller att de inte förstår strategin eller visionen. 

 

Verksamhetsstyrning är något som är viktigt för Märkeskläder AB, detta då de inte har 

något riskkapital utan de måste hushålla med de resurser som de själva har. Deras styrning 

syftar till stor del att ha kostnadskontroll och att resultatet ser bra ut. Det är viktigt att 

likviditeten också är god för att kunna finansiera inköp av sortimentet men även för att 

kunna ta in nya märken. Styrningen består till viss del av nyckeltal men även att kolla 

månadsvis på kostnader och intäkter där de utgår från när de ska ta beslut om de ska 

investera i nya märken eller vad nästa steg ska bli. Han tillägger även att de fokuserar 

mycket på produktmätning när det gäller vad kunderna gillar eller inte och vad som säljs, 

detta för att ha ett bra produktutbud. Gällande budget är detta något som de inte är petiga 

med utan dess funktion har mer att göra med vad de förväntar sig att sälja under den 

kommande månaden. De beslutsunderlag som Anonym har vid nya investeringar handlar 

mycket om att det ska passa in i företagets profil samt att det stämmer överens med deras 
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grundvärderingar. Mycket handlar även om fingertoppkänsla och ett kriterium de har för 

varje investering är att de ska kunna ta förlusten som uppstår om det går åt skogen. 

Anonym tillägger även att styrning är något som varit med sedan starten och den har inte 

förändrats särskilt mycket sedan dess. De är dock medvetna om att detta kan ändras i 

framtiden om företaget växer ännu mer. 

 

Regler, policys & Företagskultur 

Märkeskläder AB försöker integrera de nyanställda i företaget genom att presentera dem 

inför varje avdelning innan de får börja med sina egna uppgifter. De har även 

månadsmöten där personalen samlas och diskuterar det som har hänt inom organisationen 

men även om företagets grundvärderingar. De är dock i utvecklingsfasen med att förbättra 

detta välkomstpaket som varje nyanställd får ta del av för att snabbare installeras och 

kunna bli en del av företaget. Utvecklingen är viktigt då företaget växer och vid ännu fler 

anställda ökar vikten av att ha struktur i organisationen vilket är något de tidigare inte haft 

lika mycket av påpekar Anonym. 

 

Anonym anser att de anställda får komma med egna idéer och vara med att utveckla 

verksamheten, bland annat genom kick-offer och aktiviteter. Tidigare har de haft en 

brevlåda på kontoret där anställda kunnat lägga förbättringsförslag i men numera har en 

förbättringsgrupp tillsatts som alla kan bidra till. Det finns dock en viss hierarki när det 

gäller vissa beslut som att köpa in nya kollektioner. Här är det endast vissa anställda som 

får vara med och ta det beslutet, “I och med att vi är nischade så kan inte alla få tycka till 

om allt för då kan det slå fel” säger Anonym. 

 

Avslutningsvis berättar Anonym att om företaget fortsätter att växa krävs mer struktur och 

tydliga riktlinjer vid beslutsfattning och delegering. De måste även bli mer entreprenöriella 

och våga testa nya saker. Även om han anser att mer struktur krävs betonar han även att 

organisationen inte får bli mindre flexibel och sluta att implementera nya idéer och vara 

innovativa. Spetskompetens är också något som krävs i framtiden vilket tillsammans med 

strukturerna krävs för att en större organisation ska kunna utvecklas och fortfarande vara 

innovativa. 
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5 Analys 

I analysavsnittet ställs det sammanställda empiriavsnittet mot vår teoretiska referensram. 

Här analyseras den information vi fått fram från intervjuerna för att jämföra detta mot 

teorin och tidigare studier som gjorts inom området. Analysens struktur följer samma 

mönster som det empiriska kapitlet och avslutas med en sammanfattande modell. 

5.1 Telavox AB  

Bakgrund, etablering och tillväxt 

Telavox är det största av våra studerade företag och har vuxit från 83 anställda under år 

2013 till hela 250 anställda vid intervjutillfället. Företagets organisationsstruktur har enligt 

Filip ändrats betydligt från när han började då de inte hade några titlar eller 

arbetsbeskrivningar till att nu ha definierade arbetstitlar och ansvarsområden för de 

anställda. Filip menar vidare att detta beror på storleksförändringen i företaget och det är 

något som stämmer överens med Davila, Foster & Jias (2010) studier där de menar att 

växande bolag behöver struktur för att överleva på marknaden. Här har en bidragande 

faktor till förändringarna i organisationsstrukturen varit storleksförändringen av företaget 

som är en av de utvalda faktorerna inom contingency theory. 

 

Filip förklarar att de tre största anledningarna till att Telavox började växa är användandet 

av återförsäljare, samarbete med andra aktörer och en startad onlineförsäljning. Dessa 

förklaringar kan kopplas till både miljö och strategi som är faktorer inom contingency 

theory (Donaldson, 1995). Detta då det tyder på att företaget har försökt anpassa sin 

strategi efter sin situation genom att börja använda sig av återförsäljare för att kunna ta 

marknadsandelar. Förändringarna har även varit en bidragande faktor till att företaget har 

kunnat växa organiskt då omsättningen ökat vilket möjliggjorde ytterligare investeringar 

och ökad tillväxt. 

 

Angående de svårigheter som Telavox upplevt under tillväxten är mycket kopplat till den 

osäkerhet som finns i deras miljö. Detta eftersom de bland annat har expanderat till 

områden som är okända för dem vilket i vissa fall kan innebära annorlunda lagar gällande 

anställningar men även en osäkerhet kring marknaden och konkurrenterna som verkar där. 

Detta relaterar till osäkerheten som är en stor del av faktorn miljö inom contingency theory 
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(Donaldson, 1995). Filip nämner att det är svårt att hitta rätt personal att anställa men även 

svårigheten med att förmedla ut företagets vision och och vart Telavox är på väg till de 

anställda när företaget växer. Att inte lyckas förmedla ut organisationens mål är enligt 

Gjerløv och Guenther (2012) en av anledningarna till att företag med hög tillväxt kan få 

negativa effekter i form av hög personalomsättning i det långa loppet. Filip förklarar också 

att den höga tillväxten gör att de måste prioritera vad som ska göras vilket kan leda till att 

de får välja att prioritera bort något som kan vara av betydelse i framtiden. Detta kan också 

vara en bidragande faktor som överensstämmer med Gjerløv och Guenthers (2012) studie 

att för snabb tillväxttakt i företaget kan få negativa effekter eftersom en av de sakerna som 

blir bortprioriterade kan skapa problem i framtiden. 

 

De begränsningar som Telavox upplever i sin tillväxt är att hitta personal med rätt 

kompetens om de vill expandera inom ett nytt land eller om de vill bredda sin verksamhet 

med funktioner de tidigare inte haft. Detta är ytterligare beskrivningar som 

överensstämmer med osäkerheten företag i tillväxt upplever och som begränsar deras 

verksamhet. Enligt Filip är finansieringen i företaget inget problem för Telavox då de har 

finansierat sina investeringar genom återinvesterad vinst från början och då inte behövt 

använda externa finansiärer. Detta kan förklaras av att Telavox inte har behövt göra stora 

investeringar för att börja bedriva sin verksamhet. Plattformen har de utvecklat själva 

vilket gör att de inte haft ett behov av något större kapital i anläggningar eller liknande. 

 

Strategier och styrning 

Telavox strategi är uppbyggd för att företaget ska växa och de fokuserar på att arbeta på en 

bred marknad och inrikta sig till många konsumenter för att kunna ta över 

marknadsandelar. Detta innebär att de täcker hela Sverige och håller just nu på att 

expandera till flera länder. En bred marknad med många konsumenter är något som 

positivt påverkar företagets vinst (Senderovitz et al. 2012). I detta läge är den strategiska 

planeringen ett viktigt verktyg för att hantera de utmaningar Telavox kan stå inför på nya 

marknader (Anthony & Govindarajan, 2007). Deras huvudfokus är att växa genom att ta 

marknadsandelar. Denna strategiska plan har de använt sig av när de satt upp mål för de 

olika avdelningarna inom företaget som är anpassade för att ge företaget en fördel 

gentemot sina konkurrenter. Exempel på dessa mål är att support ska ge bra service genom 

att svara inom ett visst antal minuter eller lösa x antal problem medan på 
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försäljningsavdelningen kan det handla om att de ska uppnå vissa försäljningsmål. Att 

Telavox har delat upp företaget i olika avdelningar tyder på att de har uppdaterat sin 

organisationsstruktur för att det ska passa deras mål. Detta är viktigt för alla företag för att 

strukturen i företaget ska stödja dess mål. Att anpassa organisationsstrukturen efter sin 

situation kan vara något som glöms bort i gasellföretag då det är mycket som händer i ett 

växande företag och skulle kunna hamna i ett av de bortprioriterade åtgärderna som Filip 

nämnde. Dessa strukturer är viktiga för att organisationen ska bli mer lättöverskådlig och 

för att underlätta kommunikationsflöden (Davila, Foster, Jia, 2010) vilket också är 

anledningen till Telavox ändring i deras organisationsstrukturen. 

 

När de sätter upp strategiska mål planerar Telavox ungefär tre år fram i tiden. Malmi och 

Brown (2008) förklarar att planering kan ske på lång och kort sikt där det korta syftar till 

att kunna agera snabbt och har ett taktiskt fokus. På lång sikt är planeringens funktion 

istället relaterade till företagets strategi. Telavox använder sig till mesta dels av kortsiktig 

planering och Filip menar att det är ofta svårt för företaget att planera längre än ett år fram 

i tiden. Detta kan förklaras av Telavox skiftande miljö som är i ständig förändring samt 

deras höga tillväxt som gör att företaget måste vara flexibla och genom att planera 

kortsiktigt möjliggörs detta för företaget. Just flexibiliteten är något som är viktigt i 

synnerhet för företag i tillväxt, detta för att kunna möta förändringarna som uppstår i 

Telavox miljö (Andersson, 1995).  

 

När företag växer och anställer ny personal är det viktigt att kunna förmedla ut företagets 

mål och vision. Detta försöker Telavox förbättra eftersom de är medvetna om att det är en 

av svårigheterna de har upplevt under tillväxtfasen. Information om mål och vart företaget 

är på väg finns på intranätet de använder dagligen, de håller även möten och kickoffer där 

de försöker kommunicera ut vilka Telavox är och vart de är påväg. Att de är medvetna om 

detta redan nu anser vi vara en bra möjlighet för dem att lyckas överkomma de hinder som 

Gjerløv och Guenther (2012) skriver om. Informationsflödet är även något som Davila, 

Foster och Jia (2010) förklarar är viktigt för organisationen att ha rutiner kring för att detta 

ska kunna nås ut till de anställda men även att rätt information ska nå rätt beslutsfattare 

vilket kan ge ett bättre underlag för beslutsfattning. På denna fråga har Telavox anställda 

internkommunikatörer och etablerade kommunikationsverktyg som företaget använder sig 

av. Att Telavox använder sig av dessa verktyg underlättar för företaget att kommunicera 
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mellan avdelningarna och hjälper till att få fram de små justeringar som behövs göras i 

deras dagliga verksamhet för att denna ska bli bättre. 

 

Telavox syn på verksamhetsstyrning karaktäriseras till stor del av en formell styrning. De 

jobbar regelbundet med mätsystem och uppföljningar för att hålla kontroll på 

verksamheten och dess resultat men framför allt för att se till att de är lönsamma och inte 

drar på sig onödiga kostnader. Detta är något som har fått större betydelse ju mer de har 

vuxit vilket återigen kan härledas till storleksfaktorn. Filip förklarar att det är en liten del 

av verksamhetsstyrningen som fokuserar på budgetar på grund av den faktorn att det 

skiftar så snabbt i företaget att budgetarna sällan håller. Istället använder de sig av löpande 

prognoser för att se hur företaget presterar men även se vart marknaden är på väg. Kalkyler 

används vid investeringar och avtal för att ge beslutsunderlag när företaget ska entra nya 

marknader eller göra investeringar. Filip menar att deras huvudfokus är på rapportering, 

uppföljning och prognostisering. De försöker arbeta med att automatisera rapporteringen 

för att de anställda ska spendera mindre tid med framtagandet av dessa rapporter och 

istället kunna analysera siffrorna för att kunna anpassa företaget till det bättre. Telavox har 

anpassat sin styrning efter deras situation då de har växt från ett litet företag till ett 

medelstort och har infört mer formell styrning. Detta stämmer överens med det Davila, 

Foster och Jia (2010) säger om att företag behöver mer formell styrning ju större de blir 

och att de hela tiden får anpassa detta efter sin situation. Att mer formell styrning behövs i 

större och växande organisationer är på grund av att det är fler delar i organisationen som 

ledningen ska kontrollera vilket gör att det behövs någon form av struktur och rutiner kring 

hur informationsflöde och processer ska fungera. Lyckas inte företaget få denna kontroll 

kan det hända att de olika avdelningarna i företaget drar åt olika håll, vilket inte är 

önskvärt för att uppnå en målkongruens i företaget. Därför är det viktigt med tydliga 

rutiner och riktlinjer för att hela företaget ska arbeta tillsammans. 

 

Tidigare studier av Gjerløv och Guenther (2012) visar på att tillväxten kan ha en negativ 

påverkan på företaget i det långa loppet. Telavox visar dock tecken på att de hittills 

undgått detta och att företaget än så länge klarat av att hantera dess tillväxt. Något som kan 

förklara detta kan vara just deras syn på formell styrning som de har försökt att 

implementera där fokus legat på automatisering och att skapa struktur i företaget. Detta 

nämner Davila och Foster (2007) som en förklarande orsak till att gasellerna kan ta sig 
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igenom den tuffa tillväxtfasen då formell styrning och de rutiner som skapas underlättar 

denna fas.  

 

Regler, policys & företagskultur 

Eftersom budgeten inte spelar en central roll i Telavox förklarar han att företagskulturen är 

en viktig del i att förmedla ut vilka Telavox är och vart företaget är på väg till de anställda. 

Han pratar vidare att de anställda istället ges mycket eget ansvar, de har egna uppsatta mål 

och att kulturen ska fungera som en vägledare för att skapa en kongruens mellan företaget 

och den anställde. Detta sätt att styra personal på är mer åt den organiska styrningen, att de 

ger de anställda ansvar över sitt arbete och befogenhet att ta beslut som är i linje med 

företagets mål och värderingar. Det organiska styrsystemet lämpar sig bättre i en miljö 

som är i ständig förändring (Anthony et al. 2014) vilket är något som kännetecknar 

Telavox situation. Den kultur som företaget står för förmedlas till nyanställda genom 

introduktionsutbildning där de får lära sig om dess varumärke och vad Telavox är. Det är 

viktigt enligt företaget att den anställde ska förstå tydligt vad företagets mål och visioner är 

men även att skapa en trivsam kultur på arbetet vilket görs genom att anordna olika 

spelklubbar, kick-offer och afterworks. Företaget arbetar med att deras styrning ska vara 

verksamhetsnära, att vara ute hos medarbetaren och ha en god kommunikation är viktigt. 

Detta för att göra små förbättringar hela tiden och att de anställda ska vara medvetna om 

vad de påverkar. Detta sätt att styra en organisation är som sagt mer åt det organiska hållet 

som kännetecknas av horisontell kommunikation och ansvarsgivande. En anledning till att 

Telavox har lyckats ta sig från det lilla bolaget till ett medelstort företag kan bero på att de 

hunnit sätta rutiner och en företagskultur som fungerar i tillväxt. De har upplevt och infört 

den del av formella styrmedel som har behövts som Davila, Foster och Jia (2010) skriver 

om och de fokuserar även på att anpassa och göra små förbättringar hela tiden efter hur 

deras situation ser ut. 

5.2 Bemanning AB  

Bakgrund, etablering och tillväxt 

Bemanning AB skiljer sig något från de andra företagen då detta företag är aktivt i 

Bemannings- och rekryteringsbranschen, vilket gör att deras tjänster och konsulter är deras 

produkter. Trots att de har 150 konsulter anställda är själva kärnan av företaget de 12 

personer som ansvarar för kontoret, rekryteringar och personallösningar. För att möta 
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denna tillväxt som företaget upplevt menar Anonym att de har varit tvungna att anpassa sig 

efter situationen de befinner sig i. När de har växt har de varit tvungna att förbättra 

processer och rutiner inom företaget eftersom omfattningen på företaget har ökat. Detta är 

ett steg till att skapa den struktur som Davila, Foster och Jia (2010) menar behövs i 

tillväxt. Ett exempel på struktur som har införts i företaget är rollbeskrivningar för att de 

anställda ska veta hur de ska agera. Detta är menat att även underlätta för nyanställningar 

så att tiden det tar för en nyanställd att lära känna företaget ska bli kortare. Att lära känna 

företaget och att skapa rutiner är något som betonas som viktigt av Gjerløv och Guenther 

(2012) då ett misslyckande av att göra detta kan resultera i negativa effekter av tillväxten. 

 

För att kunna växa som Bemanning har gjort menar Anonym att det är viktigt att ha en 

förståelse för marknaden och att de måste anpassa sig efter dess efterfrågan, det vill säga 

att vara flexibel gentemot sina kunder som Andersson (1995) också poängterar. 

Bemanning påverkas i hög grad av konjunkturen på marknaden vilket är en av dess 

contingency-faktorer. Detta kan ses som en osäkerhet vilket är något som upplevs i större 

utsträckning i företag med hög tillväxt (Anthony & Govindarajan, 2007). Fisher (1998) 

nämner att anledningen till osäkerheten kan vara hur företaget påverkas av kundrelationer 

och marknaden de befinner sig i vilket Bemanning har en tydlig upplevelse av. 

 

Problem som Bemanning har upplevt i tillväxten är bland annat relaterat till 

kompetensbrist. Branschen de arbetar i gör att de har en produkt som är humankapital 

vilket är något som de inte kan beställa hem likt ett handelsföretag kan göra med sina 

produkter. Detta skapar en osäkerhet kring huruvida de kan få tag i just den kompetens 

som efterfrågas av kunden vilket gör Bemanning extra känsliga mot just kompetensbrist på 

marknaden eftersom det är deras affärsidé. En annan osäkerhet som poängteras av Fisher 

(1998) som också är en del av marknaden företaget verkar på är konkurrenssituationen. 

Staden som Bemanning verkar i har många företag med liknande tjänster, vilket gör 

konkurrenssituationen tuff. Anonym poängterar att detta är dock också något positivt 

eftersom det driver förbättring, men om Bemanning AB hade varit ensamma aktörer i 

staden kan det tänkas att företaget vuxit ytterligare. En annan svårighet med tillväxt är 

enligt Anonym att bibehålla lönsamhet när omsättningen ökar. Då menar han att det är 

viktigt med kostnadskontroll för att inte ta på sig onödiga kostnader. Företaget har i år 

även valt en mer defensiv strategi för att kunna samla ihop företaget nu när de växt och ta 

sats mot nästa nivå. Det här tänket stöds av Barringer, Jones och Neubaum (2005) då de 
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menar att företaget bör medvetet ta beslut för att bibehålla kontrollen på sin verksamhet. 

Att fortsätta med en för hög tillväxttakt kan enligt Gjerløv och Guenther (2012) leda till att 

kontrollen tappas över verksamheten, vilket Bemannings initiativ motverkar. Denna 

kontroll Bemanning vill uppnå kan tänkas vara relaterad till deras vilja att ha kontroll över 

sina kostnader, att de inte drar på sig onödiga kostnader vid projekt på grund av att de 

exempelvis inte har hunnit utveckla rätt rutiner kring deras kostnadsberäkning. Under det 

defensiva året har de möjlighet att se över sin verksamhet för att se vilka förbättringar som 

kan göras för att få en bra överblick och kontroll över verksamheten. 

 

Bemanning AB använder sig av en årsbudget som de sätter upp med hjälp av prognoser 

om kommande efterfrågan och konjunkturläget. Dock påpekar Anonym att det är väldigt 

svårt att planera för dem på grund av branschsituationen, därför använder de budgeten 

endast som en prognos och håller planeringen väldigt kort på endast en månads sikt. Den 

osäkerheten som skapas är en stor påverkande faktor inom Bemannings miljö och hänvisas 

till att de är väldigt känsliga för den externa omgivningen. Exempel på detta är att stora 

kunder plötsligt kan säga upp sina avtal vilket skulle göra att omsättningen sjunker 

drastiskt. Denna risk gör företaget väldigt beroende av marknaden och deras kunder vilket 

påpekas av Fisher (1998).  

 

Företaget finansieras genom eget kapital och återinvesterad vinst. Detta kan förklaras av 

Olofsson (refererad i Landström 2003) som hävdar att företag med en kontrollambition är 

mer benägna att inte använda sig av externt kapital, vilket stämmer överens med 

Bemanning. Dock förklarar Anonym att i deras bransch behövs inte stora investeringar 

utan det är mest personal och den finansieras av de uppdrag de tar på sig. De använder sig 

även till stor del av leasing när det gäller lokaler och bilar vilket gör att de lyckas hålla en 

flexibel kostnadsmassa. Detta är anledningen till att Bemanning inte behöver använda sig 

av externt kapital för att finansiera verksamheten då detta sker genom de projekt de utför åt 

kunderna. 

 

Strategier och styrning 

Deras vision kretsar kring att de vill driva ett lönsamt bolag där personalen trivs. De 

arbetar inte efter vissa mål på tillväxt eller omsättning utan de fokuserar på att deras 

medarbetare och kunder är nöjda. Att ta nästa steg och expandera verksamheten är något 
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som de inte diskuterar idag men Anonym förklarar att de är medvetna om att det är 

möjligt. Företaget har vision och strategiska planer som är fördelade över en längre tid och 

som ska förse företaget med konkurrensfördelar. De strategiska fördelarna mot deras 

konkurrenter anser de vara att de har ett bra nätverk och en god lokalkännedom, vilket gör 

att de håller koll på marknaden för att kunna anpassa sig till deras efterfrågan. I detta läget 

så är de inte ute efter att växa utan de fokuserar på att göra ett bra jobb och att alla parter 

ska vara nöjda. Den strategiska planeringen är viktig för att nå ut med till de anställda men 

denna spelar större roll i företag som har som mål att växa vilket inte är fallet hos 

Bemanning (Anthony & Govindarajan, 2007). Bemanning AB har ett kortsiktigt tänk, men 

samtidigt kan man tolka deras fokus på att vårda sina kundrelationer som något långsiktigt. 

Istället för att enbart satsa på att öka omsättning väljer de att satsa på att göra sin kunder 

nöjda vilket de hoppas resulterar i att de kommer tillbaka i framtiden. 

  

De strategiska målen i företaget löper på en längre sikt och dessa är sedan nedbrutna till 

flera mindre mål som exempelvis för de anställda kan vara hur långt de ska ha kommit i 

sin utveckling efter en viss tid och följs upp med vad de behöver för att nå dit. Som Malmi 

och Brown (2008) skriver syftar den kortsiktiga planeringen på att kunna agera snabbt 

vilket även Anonym betonar är en viktig del i deras företag. Anonym förklarar att deras 

situation hela tiden förändras beroende på marknaden och deras kunder vilket leder till en 

osäkerhet, därför blir det svårt för dem att hålla en budget. Detta resulterar i att budgeten 

mer används som en kortsiktig prognos eller planeringsverktyg, vilket enligt Anthony och 

Govindarajan (2007) är vanligt förekommande i företag som verkar i en osäker miljö.  

 

Bemanning använder sig av verksamhetsstyrning på en relativt låg nivå vilket Anonym 

menar beror på deras osäkerhetsfaktor då situationen hela tiden ändras. Den nämnda 

osäkerheten gör att det blir svårt att prognostisera vilket gör att de tar mycket dag för dag. 

Något de använder sig av är kalkyler vid projekt eller investeringar för att sedan följa upp  

och utvärdera dessa. Vid kalkylberäkning på projekt är det viktigt för dem att identifiera 

kostnadsdrivare och se över täckningsbidrag vilket belyser att det är viktigt med 

kostnadskontroll i deras situation. Även i finansieringssidan av företaget är de 

kostnadsmedvetna och använder sig till stor del av leasing, vilket enligt Landström (2003) 

är ett bra alternativ för att undgå kapitalbindning. Anonym betonar att det är viktigt med 

snabba beslut för företaget och därför kan de inte fastna i för mycket analys, istället krävs 

en snabb utvärdering för att sedan gå vidare. Vi anser att företaget förmodligen hade mått 
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bra av att ägna sig något något mer åt analys för att försöka identifiera orsaker till negativa 

resultat för att kunna göra detta bättre i framtiden, på detta vis blir det tydligare vad de bör 

förbättra för att utveckla sin verksamhet. Denna avsaknad av formella styrsystem är något 

som kan leda till kostnader för företaget då det blir svårare för dem att identifiera brister i 

verksamheten (Davila, Foster & Jia, 2010). Den informella styrningen i Bemanning kan 

förklaras av storleksfaktorn antalet anställda och omsättning då Donaldson (1995) säger att 

ju större en organisation är desto mer byråkratisk och strukturerad blir den. Just nu är 

Bemanning inte ett stort företag då det fortfarande är överblickbart för cheferna och därför 

leder storleken till att en mer informell styrning tillämpas med personlig kommunikation 

och snabba beslut (Chenhall, 2003). Om Bemanning fortsätter växa innebär det att de 

kommer få fler konsulter att ansvara för. Detta kommer att öka deras behov av rutiner, 

struktur och regler för att de ska vara möjliga att kontrollera verksamheten (Child & 

Mansfield, 1972 refererad i Chenhall, 2003).  

 

Regler, policys & företagskultur 

Bemannings företagskultur är att vara inkluderande där de tar hand om sina anställda och 

även bemöter den efterfrågan som kunderna har. Detta är i linje med vad Pfister (2011) 

säger om företagskultur då det används för att integrera personalen i organisationen och 

uppvisa de normer som råder gällande hur de ska agera mot varandra inom företaget. 

Anonym nämner även att det ska finnas en bra relation mellan de anställda och VD:n och 

att de ska kunna komma in på kontoret på en kopp kaffe. Detta tolkar vi som att cheferna 

försöker vara en förebild för att visa hur de anställda ska agera mot sina kollegor och andra 

i närheten. Förebilder är en del av den kultur som Gjerløv och Guenther (2012) förklarar 

där cheferna bör föregå med gott exempel för att styra de anställdas beteenden. Kort sagt 

har Bemanning ett informellt sätt att styra organisationen då den kännetecknas av 

informell kommunikation, förebilder, lägre nivå av struktur och mer fokus på 

företagskulturen (Anthony et al. 2014). 

5.3 Vårdväskan AB 

Bakgrund, etablering och tillväxt 

Vårdväskan AB är ett litet företag inom e-handelsbranschen med relativt få anställda. 

Detta försätter företaget i en annorlunda situation än företag som har fysiska butiker då 

Vårdväskans försäljning sker genom deras hemsida. Detta gör att företagets osäkerhet 
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minskar jämfört med fysiska butiker då de inte påverkas lika mycket som de gör av till 

exempel väder eller ombyggnader av gator. Med hjälp av hemsidan lyckas de även hålla 

öppet dygnet runt vilket möjliggör för mer försäljning. Dock är e-handeln karaktäriserad 

av låga marginaler då det ofta finns flera aktörer att välja mellan, med andra ord finns det 

både möjligheter och utmaningar med e-handel. Företaget har gått från att bara Sofi och 

Philip arbetat från sin lägenhet till att nu vara baserade i en stor lagerlokal i Falkenberg. Då 

Vårdväskan AB haft en väldigt hög tillväxt har de haft svårt att hinna med att utveckla 

organisationen i samma hastighet. Håkan menar att marknaden för produkterna växer 

snabbare än vad företaget har hunnit med. Företaget har inte varit förberedd på den stora 

efterfråga som uppstått vilket gör att de inte hunnit anpassa sig efter situationen ännu. 

Gjerløv och Guenther (2012) påpekar att det är viktigt att organisationen anpassas efter 

den interna och externa miljön när tillväxten är hög. En viktig del av denna anpassning är 

att skapa struktur i företaget för att förenkla processer och kontrollera tillväxten (Davila, 

Foster & Jia, 2010) vilket Vårdväskan nu försöker utveckla. Om företaget hade varit bättre 

förberedda på den höga tillväxten tror vi att de hade kunnat växa ännu snabbare genom att 

hantera fler ordrar och kunna leverera dessa snabbare. 

 

Utmaningar som Vårdväskan har upplevt under sin tillväxt är att deras affärssystem var 

anpassat för mindre verksamheter vilket snabbt blev problematiskt då omsättningen och 

exempelvis lagret ökade. Därför har de nu istället gått över till ett nytt system, dock tar det 

tid för personal att lära känna och att skapa rutiner kring användandet av detta. Håkan 

menar att problemen som har uppstått är relaterade till lagerhållning och försäljningen, 

därför tar det tid innan de kan lita på det nya systemet. Detta kan relateras till Gjerløv och 

Guenthers (2012) studie som påpekar att det krävs tid att skapa strukturer i företaget och 

att lära personalen nya rutiner. Författarna menar därför att en för hög tillväxttakt i ett 

tidigt skede kan orsaka problem i företaget. Håkan nämner även att Vårdväskan också ser 

personal- och kompetensfrågan som ett problem då det är viktigt att hitta kompetenta 

personer men även att den nyanställde passar in i företaget. Vårdväskan har pågående 

rekryteringar med personer med erfarenhet från större företag i e-handelsbranschen som är 

ämnade att bidra med erfarenhet och kompetens till det fortfarande unga företaget. 

Rekryteringen kan tolkas som att de försöker anpassa sig till sin miljö och marknad då de 

tillförskaffar sig mer erfarenhet inom branschen, detta blir en förberedelse för framtidens 

utmaningar som tillkommer vid en expansion. Något som kan förklara Vårdväskans 

situation och låga fokus på formella styrmedel är att de fortfarande är ett litet företag då de 
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inte har många anställda och fortfarande har en relativt låg omsättning (Donaldson, 1995). 

Dock har de en hög tillväxt och Vårdväskan är medvetna om att storleksökningen påverkar 

deras verksamhet vilket gör att de måste anpassa sig för att klara den nya kvantiteten som 

marknaden efterfrågar. Åtgärder som att införa ett nytt affärssystem kan bespara företaget 

kostnader då det är viktigt att anpassa sina processer och rutiner efter sin situation för att få 

kontroll på verksamheten (Donaldson, 1995).  

 

Vårdväskan är finansierat med hjälp av återinvesterad vinst, vilket gör att de har valt att 

inte ta stora lån eller använda externa finansiärer för att finansiera sin verksamhet. Detta 

beror dels på deras bransch då företaget inte behövt göra stora investeringar eftersom de är 

ett e-handelsföretag men även då de varit lönsamma från första året enligt Håkan. Han 

nämner dock att detta gör att de exempelvis inte har 100 miljoner för att expandera till ett 

annat land utan de vill isåfall göra det med egna pengar. Detta kan relateras till det som 

Olofsson (refererad i Landström 2003) säger att det entreprenörsdrivna tänket ofta gör att 

företagsledare inte vill förlora kontrollen över sin verksamhet och därför inte använder sig 

av externa finansiärer, vilket i detta fall kanske hade kunnat bidra till en ännu bredare 

expansion. 

 

Strategier och styrning 

Vårdväskan har en långsiktig strategisk planering. En del av dessa planer handlar om att 

möjliggöra för företaget att växa, till exempel att de nyligen har flyttat till en större 

lagerlokal. Vårdväskans långsiktiga planering tyder även på att de tänker över vad 

investeringar och beslut har för påverkan på organisationen i framtiden, vilket är en av 

funktionerna som strategisk planering har (Anthony et al. 2014). 

 

Marknaden de verkar i är rikstäckande men gäller även flera andra länder som de också är 

verksamma i. Detta kan tolkas som att företaget har en bred marknadsstrategi vilket 

Senderovitz (2012) hävdar är positivt relaterat till en högre vinst för företag i hög tillväxt. 

Företaget arbetar för att ta marknadsandelar och menar att deras konkurrensfördelar och 

strategi ska möjliggöra detta. Vårdväskan vill inte diskutera strategin ingående vilket gör 

det svårt att göra någon direkt analys av just den. Utgår vi från det som Håkan nämner om 

konkurrensfördelarna kan vi tolka det som att strategin har haft en positiv påverkan och att 

resten av företaget är utformat eller håller på att utvecklas för att växa, något som är ett av 
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den strategiska planeringens syften (Anthony & Govindarajan, 2007). Håkan förklarar att 

de inte upplever någon större konkurrens på marknaden som inriktar sig på privatkunder. 

Detta på grund av att det inte finns ett stort antal konkurrenter på den marknaden vilket 

minskar osäkerheten och möjliggör en fortsatt tillväxt för företaget. På marknaden där de 

säljer till företag finns det dock fler alternativ att välja på vilket gör denna marknaden mer 

utsatt för konkurrens och osäkerhet. Denna skillnad har lett till att Vårdväskan haft större 

svårigheter att ta marknadsandelar på företagsmarknaden än på privatmarknaden. 

 

Vårdväskans verksamhetsstyrning är begränsad då de anser att den ständiga förändringen i 

miljön är något som försvårar detta. Faktorn miljö är dock viktig för uppbyggnaden av 

styrsystemet enligt Anthony et al. (2014) och även om styrningen är begränsad i 

Vårdväskan är de medvetna om att det är betydelsefullt i växande företag. För att hantera 

tillväxten försöker de som tidigare nämnt utveckla styrningen då den har en viktig roll i 

organisationens utveckling, i synnerhet under turbulenta tider för att tillväxten inte ska avta 

(Greiner, 1972). Håkan nämner att de använder uppföljningsverktyg, kalkyler, budget, 

månadsbokslut och nyckeltal som täckningsbidrag för att hålla koll på den dagliga 

verksamheten. Något som är viktigt att följa upp och att ha koll på är vilka kunder det är 

som handlar men också när och vad det är de handlar. Dessa verktyg ska syfta till att ge 

relevant information för att underlätta beslut, se över resultat och göra utvärderingar 

(Atkinson et al. 2012) vilket är syftet till att Vårdväskan tillämpar dessa verktyg. När det 

gäller användningen av budget är dock detta begränsat och den används mer som ett 

kortsiktigt planeringsverktyg vilket Anthony och Govindarajan (2007) förklarar är vanligt i 

företag med hög tillväxt. 

 

Regler, policys & företagskultur 

Företagskulturen är viktig för Vårdväskan vilket är anledningen till att de försöker 

förstärka denna och få en större sammanhållning genom att exempelvis hålla 

personalfester och möten med de anställda. Detta kännetecknas av informell styrning då 

kommunikationen är personlig och syftar till att förbättra företagskulturen (Anthony et al. 

2014). Den informella styrningen kan förklaras av företagets storlek då Chenhall (2003) 

förklarar att detta är vanligare i mindre företag. Någon större integrering eller 

utbildningspaket finns dock inte i organisationen. Håkan förklarar dock att de har 

pågående rekryteringar med folk som har erfarenhet av organisationer som är av större 
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kvantitet. Rekryteringen belyser att de är medvetna om de utmaningar som kommer i takt 

med att företaget växer, därför försöker de anpassa sig själva till den ständiga förändringen 

vilket är viktigt då tillväxten kan skapa konsekvenser om detta inte görs (Gjerløv & 

Guenther, 2012). 

 

De anställda på Vårdväskan uppges vara självgående och ha koll på sina arbetsuppgifter. 

De uppmanas även till att ta initiativ och föra fram sina synpunkter. Dessa egenskaper 

kännetecknas av en organisk styrning vilket kan hämmas av en formell styrning (Anthony 

et al. 2014). Vid införandet av en formell styrning är det därför viktigt att inte glömma bort 

de egenskaper som informell styrning har för att skapa en bra balans mellan de två. 

5.4 Märkeskläder AB 

Bakgrund, etablering och tillväxt 

Märkeskläder AB är likt Vårdväskan AB ett företag som bedriver verksamhet inom e-

handelsbranschen, dock med andra produkter och målgrupper. Märkeskläder AB är det 

näst största av de undersökta företagen i studien och har ökat från 18 till 27 anställda 

mellan räkenskapsåren 2015 till 2016. Företagets organisationsstruktur har enligt Anonym 

ändrats sedan företaget startades. När det startades hade Anonym flera olika roller inom 

organisationen och alla beslut togs av honom. Denna typ av styrning är passande och även 

vanligt förekommande för mindre företag som är lättöverskådliga enligt Davila, Foster och 

Jia (2010). Mycket av kommunikationen har varit informell där nästan allt gick genom 

Anonym och fikarummet har varit deras naturliga mötesplats. Tillväxten har påverkat detta 

och lett till att organisationen blivit mer komplex där Anonyms ansvar har delats upp på 

flera avdelningsansvariga samt att kommunikationsrutiner och struktur har utvecklats. 

Förändringen är i linje med vad Davila, Foster och Jia (2010) säger om vad som händer när 

företag växer och övergår från informell styrning med personlig kommunikation till mer 

strukturer och rutiner. Även i Märkeskläder AB kan vi här uttyda att den bidragande 

faktorn som har lett till förändringen är antalet anställda i företaget. Donaldson (1995) 

säger att ju fler anställda desto mer struktur och byråkrati behövs för att kontrollera 

tillväxten. Företaget behöver fler regler, rutiner och fler arbetsroller som syftar till att 

understödja chefen (Child & Mansfield, 1972 refererad i Chenhall, 2003) vilket är något 

som ger en förklaring till förändringen i Märkeskläder AB. Anonym tillägger dock att trots 

att företaget blivit mer strukturerat blir det ibland rörigt vem som ska ta vissa beslut. 
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Beslutsprocesser och rutiner i företag är något som tar tid att utveckla enligt Gjerløv och 

Guenther (2012) vilket kan förklara förvirringen i företaget då det fortfarande är ungt och 

har haft en hög tillväxt de senaste åren. 

 

Märkeskläder AB har växt på grund av glappet i marknaden som Anonym identifierade när 

han startade bolaget. Deras nisch med mer exklusiva herrkläder och accessoarer gör 

företaget unikt på den svenska marknaden då de har få konkurrenter som har samma 

positionering vilket betyder att de inte är lika utsatta för konkurrens som många andra e-

handelsföretag. Märkeskläder AB har varit lönsamt sedan det andra verksamhetsåret och 

har sedan finansierat sin verksamhet och tillväxt genom att återinvestera vinsten i 

företaget. Anonym menar därför att marknaden eller likviditeten inte varit ett hinder för 

dem. Då Märkeskläder AB är måna om att ha kontroll på verksamheten kan detta även 

förklaras av vad Olofsson (refererad i Landström 2003) hävdar är anledningen till att dessa 

företag sällan söker sig till externt kapital. Det finns dock hinder som har begränsat 

företagets tillväxt vilket är personalfrågan. Spetskompetens inom området har varit svårt 

att hitta vilket har lett till att nyckelpersoner i företaget fastnar med uppgifter de inte har 

full koll på vilket saktat ned tillväxten. Därmed blir företaget påverkat av hur 

arbetsmarknaden ser ut vilket är en del av miljöfaktorn där det skapas en osäkerhet på 

grund av de inte kan garantera att rätt personer tillsätts. En annan extern faktor som kan 

påverka företaget och skapa en osäkerhet är ifall en lågkonjunktur förekommer vilket 

skulle kunna ha en negativ effekt på dess omsättning. Detta eftersom deras nisch är att 

erbjuda mer exklusiva kläder som kostar mer och när folk har mindre pengar kan det 

tänkas att efterfrågan minskar. 

 

Strategier och styrning 

Märkeskläders strategi handlar om hur de ska få fler kunder att handla hos just dem och 

baseras på vad de tror deras kunder vill ha och kommer vilja ha i framtiden. Att hela tiden 

försöka anpassa och förbättra sitt utbud efter kunderna är deras sätt att stärka sin 

konkurrenskraft. Här utgår Märkeskläder AB från sina grundtankar och värderingar för att 

anpassa till sina kunders efterfrågan, exempelvis när det gäller vilka produkter och tjänster 

de ska erbjuda. Detta visar att de anpassar sin strategi och tillvägagångssätt efter deras 

kunder för att få en konkurrensfördel vilket är ett av strategins syften (Donaldson, 1995). 

De tar även hänsyn till att de måste vara flexibla vilket Andersson (1995) poängterar som 
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viktigt. Strategin bör vara designad med hänsyn till sin externa och interna miljö 

(Senderovitz et al. 2012) vilket vi anser att Märkeskläder AB har lyckats med då de har 

identifierat ett glapp i marknaden som de har gjort till sin nisch och valt att bygga sin 

strategi kring. Detta är en av anledningarna till deras framgång och att de fått en stor 

marknadsandel. Företaget är noga med att förmedla ut dess strategi, mål och vision till de 

anställda för att vara tydliga med vad företaget har för värderingar. En underlättande faktor 

här anser de vara att de flesta av de som söker sig till företaget delar samma värderingar 

som företaget och intresset för kläder vilket underlättar vid kommunicering av mål och 

vision till de anställda som är viktigt i ett växande företag (Pfister, 2011). 

 

Företagets planering sker på både kort och lång sikt. Den korta sikten handlar om 

företagets operativa uppgifter och vad som ska ske inom kort tid medan den långa 

planeringen handlar om strategin, det vill säga vart ledningen vill att företaget ska befinna 

sig och hur de ska ta sig dit. De strategiska planerna löper likt de andra företagen på längre 

sikt på upp emot fem års tid. Många av de långsiktiga planer och mål är ekonomiska mål. 

Företagets användning av planering är det samma som det Malmi och Brown (2008) 

beskriver. Att de planerar både på lång och på kort sikt kan förklaras av att deras miljö inte 

är lika osäker och skiftande som exempelvis Telavox vilket var en anledning till att det 

företaget hade större fokus på kortsiktig planering. Anledningen till att Märkeskläders 

situation inte är lika osäker är på grund av att de inte finns lika många konkurrenter som 

har samma nisch på deras marknad. 

 

För Märkeskläder AB är det viktigt att ha kontroll över sina kostnader, att ha ett bra 

resultat och att företaget har en god likviditet. Deras verksamhetsstyrning består till viss 

del av månatlig rapportering där de fokuserar på nyckeltal och resultat för att hålla koll på 

kostnader och intäkter. Detta är något som är viktigt för att kunna identifiera brister i 

verksamheten för att dessa ska kunna åtgärdas (Anthony et al. 2014). En viktig del som 

företaget kontrollerar är vilka produkter deras kunder gillar och hur de ska förbättra sitt 

utbud för att anpassa detta till efterfrågan. Budgetens syfte och användningsområde i 

företaget är likt de andra företagen en prognos av vad de tror de kommer att sälja under 

den kommande månaden vilket de inte arbetar strikt efter. 

 

Anonym tillägger att deras övervakning och uppföljning av verksamheten inte har 

förändrats särskilt mycket sedan företaget startades. Samtidigt hävdar Davila, Foster och 
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Jia (2010) att behovet av formella styrmedel ökar när företaget växer för att bland annat 

underlätta kommunikationen och informationsflödet. En förklaring till att deras 

verksamhetsstyrning inte har behövt ändras är att det nuvarande systemet fortfarande är 

tillräckligt. Trots att omsättningen haft en hög tillväxt är det fortfarande relativt få 

anställda vilket gör att Anonym enkelt kan få en överblick över organisationen. En 

anledning till att systemet fortfarande håller, trots ökningen i omsättning, kan vara att 

Anonym hade tidigare erfarenhet och kompetens inom branschen vid starten av företaget 

vilket kan ha haft positiv inverkan på Anonyms utformning av företaget och dess 

verksamhetsstyrning från starten. 

 

Regler, policys & företagskultur 

Märkeskläder AB ämnar att ha en kultur som integrerar de anställda i företaget och 

försöker skapa en förståelse för dem om vad varje avdelning gör. De har månadsmöten och 

anser att det är viktigt att de anställda kan komma med idéer och förslag på förbättringar 

för verksamheten vilket är likt ett organiskt styrsätt där anställda kan vara med och 

påverka (Anthony et al. 2014). Det är enligt Anonym viktigt att ha struktur i företaget 

vilket är något som Davila, Foster och Jia (2010) styrker i deras studie och de menar att 

tillväxt och utökad personalstyrka kräver bättre struktur för att exempelvis uppnå ett 

effektivt kommunikationsflöde. Dock kan de formella styrmedlen göra företaget mer 

stelbent och mindre flexibelt än vad det är nu, vilket i sig kan vara negativt. Därför är det i 

detta läge viktigt för Märkeskläder att utvärdera vilka styrmedel som passar just deras 

situation och inte hämmar möjligheten till att vara flexibla efter deras kunders efterfrågan 

och samtidigt skapa den struktur som Anonym och forskarna Davila, Foster och Jia (2010) 

anses vara nödvändig. Denna balansgång mellan formell och informella styrmedel är något 

som Anonym poängterar är betydelsefullt i deras kommande arbete med att utveckla 

företaget, det är därför viktigt för dem att införa strukturer men även att de fortsätter vara 

flexibla och innovativa. Att de är medvetna om dessa utmaningar och förutsättningar anser 

vi ger ett gott underlag för en fortsatt utveckling av dess verksamhet. 
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5.5 Sammanfattning av analys 

Här redovisas en sammanfattning av den analys vi genomfört på de fyra företagen. De 

kolumner vi valt att inkludera är viktiga aspekter som beskriver verksamhetsstyrning i 

gasellföretag. 

 

 

Figur 9, Analyssammanställning, Egen design 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

67 

6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet beskrivs slutsatsen om hur gasellföretag använder sig av 

verksamhetsstyrning för att hantera deras snabba tillväxt och vad det är som påverkar 

detta val. Slutatsen har dragits från analysen som i sin tur grundar sig i vår empiriska 

data och teori. Avslutningsvis presenterar vi våra förslag till fortsatt forskning inom 

ämnet. 

 

- Hur använder sig gasellföretag av verksamhetsstyrning för att hantera sin höga 

tillväxt? 

 

Organisationsstruktur för att minska förvirring och dela upp ansvar   

I de studerade företagen har vi kunnat uttyda att organisationsstrukturen påverkas efter hur 

stor organisationen är. I de företag som är större och är på väg att växa ännu mer har det 

varit viktigt att dela upp chefens ansvar på flera avdelningschefer, vilket innebär att de har 

decentraliserat styrningen i företaget. Våra studier tyder på att dessa strukturer blir mer 

djupgående ju större företaget är. Storleksökningen har påverkat företaget i den mån att det 

är mer information som måste behandlas och därför har de känt behovet att de måste skapa 

struktur, rutiner och arbetsbeskrivningar för att minska förvirringen. Detta behov har 

uppstått eftersom när företaget har vuxit så har det blivit svårare för företagen att hålla 

ordning på verksamheten vid beslutsfattande och vem som har ansvar över vad.  

 

Att förmedla företagets mål och hitta rätt personal är ett hinder för gasellerna 

Den gemensamme nämnaren för alla gaseller är att de upplever det som svårt att hitta 

kompetent personal som kan bidra till att vidareutveckla företagen. De studerade 

gasellerna är fortfarande relativt unga företag men tillväxten i företaget har gjort att de 

ställs mot nya utmaningar som de inte hade i början. Detta skapar ett behov av mer 

kompetens inom företaget då det hittills i de flesta fall varit VD:n som varit nyckelperson, 

men för att utveckla företaget vidare behövs det fler nyckelpersoner för att få ytterligare 

kompetens inom företaget. Dels har sysslorna blivit för många för den lilla personalstyrka 

de tidigare haft men också för att det med storleksökningen har tillkommit nya yrkesroller 

inom organisationen som kräver erfarenhet. En annan begränsning som det största 

företaget upplever är att det är svårt att kommunicera ut företagets mål till de anställda. Vi 

tolkar det som att de andra företagen inte upplever detta än eftersom de fortfarande är få 
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antal anställda. Det företaget har nästan fördubblat sin personalstyrka det senaste året och 

vi drar slutsatsen att det i detta läget är viktigt att ha en stark företagskultur för att hinna 

med att influera de anställda och få dem förstå vart företaget vill och vart de är på väg. 

 

Strategiska planering är viktig för att sätta upp mål och riktning 

I de studerade företagen finns det olika nivåer av detaljerade strategier och planer för 

dessa. I de tre företag i studien som har som mål att ta marknadsandelar och växa blir den 

strategiska planeringen viktig. Här sätter de upp långsiktiga mål och planer för hur de ska 

lyckas med detta och skaffa sig konkurrensfördelar. Dessa långsiktiga planer delas upp i 

delmål som bör implementeras i organisationen för att kunna uppnå dem. Den strategiska 

planeringen blir viktig eftersom gasellföretagen ofta inte är detaljstyrda på grund av sin 

föränderliga miljö. Då syftar denna till att visa och förmedla vart företaget är på väg till de 

anställda och för att vägleda besluten som fattas och agerandet i företaget. 

 

Planering sker på kort sikt på grund av den snabba tillväxten 

Gasellföretagen är väl medvetna om sin höga tillväxt och att det innebär att deras miljö är i 

ständig förändring. Dessa omständigheter har lett till att företagen har ett kortsiktigt 

tänkande i sin planering då det är svårt att skapa en prognos långt fram i tiden. Denna 

situation leder även till att det är svårt för företagen att sätta upp en årsbudget vilket bidrar 

till att budgetens roll blir mer som en kortsiktig planering eller prognos över vad de 

kommer att sälja den kommande månaden och följs därför inte strikt. Planering på längre 

sikt i dessa företag handlar därför mer om de strategiska planerna för företaget. 

 

Viktiga verktyg och fokus i tillväxten 

Ett genomgående tema vi har identifierat hos fallföretagen är att de alla är måna om att ha 

kontroll över sina kostnader. Företagen upplever att de är mer känsliga mot förluster än 

vad större och etablerade företag är, därför har stort fokus lagts på att ge underlag vid 

investeringar och beslutsfattande. Detta har lett till att kalkyler och nyckeltal används för 

att skapa en känsla av trygghet vid beslutsfattandet. Dessa nyckeltal är anpassade efter vad 

de olika företagen anser vara viktigt att ha kontroll på i sin verksamhet. Den viktigaste 

styrningen vi har identifierat i dessa företag är deras rapportering och uppföljningsrutiner. 

Företagen upplever det som viktigt att kontrollera den dagliga verksamheten genom att 

arbeta med rapportering och uppföljning. Dessa rapporter skiljer sig åt bland de studerade 

företagen och bör anpassas efter företagets situation. I e-handelsföretagen är det 
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exempelvis betydelsefullt för dem att arbeta med produktmätning för att få information om 

vilka kunder och produkter som är viktiga för företaget men i de andra två fallen 

prioriteras rapportering och att följa upp mått kring kundernas upplevelse. Det 

genomgående temat i dessa rapporter och analyser är att de vill få kontroll över sin 

situation och kostnader, detta för att inte dra på sig onödiga kostnader och kunna göra 

förbättringar i verksamheten. 

 

Gasellernas verksamhetsstyrning går mer åt en organisk stil eftersom att det är viktigt med 

snabba beslut i deras föränderliga miljö. Företagskulturen är ett sätt att engagera och 

integrera de anställda med företagets mål och därigenom ges det möjlighet för de anställda 

att ta initiativ för att arbeta mot företagets mål. En del av styrningen i de studerade 

gasellföretagen är att det inte ska vara några tydliga hierarkier mellan chefer och anställda, 

istället är viktigt att personalen kan vara med och bidra till utvecklingen av företaget. 

 

Gasellföretagen undviker externt kapital 

Ett av kriterierna som Di gasell har i sin utmärkelse är att företaget ska ha sunda finanser. 

Detta är något vi upplevt som diffust då det inte framgår exakt vad kriteriet innebär för 

deras urval. Om vi ser till de studerade företagen kan man tänka sig att det innebär att de 

inte använder sig av externt kapital i sin finansiering. Därmed har de studerade företagen 

inte använt sig av externt kapital för att växa utan finansieringen av deras verksamhet har 

skett med återinvesterad vinst. I teorin nämner vi att det kan vara svårare för småföretag att 

erhålla externt kapital, så är inte fallet i dessa verksamheter utan anledningen till att det är 

självfinansierat är för att ägarna inte vill använda externt kapital. I företagen kan det 

uttydas att detta beror på att ägarna inte vill ge över kontrollen av företaget till externa 

finansiärer. Med det sagt betyder det inte att företagen möjligen hade kunnat ha en större 

tillväxt ifall de använt sig av externt kapital som hade kunnat möjliggöra en ännu snabbare 

expansion. Dock är företagen så pass unga att rutiner inte hunnit sättas och att expandera i 

ett för tidigt läge anser vi vara en risk som kan ha negativa effekter på längre sikt. Vidare 

kan en anledning till att de valt bort externt kapital vara att inga av organisationerna är i 

behov av stora anläggningsinvesteringar. Detta innebär att de undersökta företagen inte har 

haft ett stort behov av kapital för att finansiera stora investeringar, istället har deras egen 

vinst varit tillräcklig för att kunna expandera verksamheten. I situationer där det behövs 

göras stora investeringar är ofta vinsten otillräcklig för detta ifall de vill kunna hålla upp en 

rimlig soliditet i företaget vilket gör att dessa företag oftare söker sig till externt kapital. 
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Kriteriet om sunda finanser tror vi har en stor inverkan i att gasellföretagen består till en 

majoritet av tjänste-, bygg- och handelsföretag i Sverige. Detta på grund av att det inte 

behövs stora anläggningsinvesteringar i just dessa branscher vilket försvårar för företag 

som är i större behov av anläggningsinvesteringar att klara kriteriet om sunda finanser, 

exempelvis tillverkningsföretag. 

 

Företagskulturen är viktig för att förmedla mål och vision 

Respektive företags kultur har varit viktig då det använts som ett verktyg för att styra de 

anställda. Det vi har sett i studien är att den blir viktigare desto mer organisationen växer. 

När företaget har många nyanställningar och flera olika avdelningar är det väsentligt att 

kunna använda sig av företagskulturen för att förmedla företagets mål, värderingar och 

vision för att på så sätt integrera de anställda i företaget. Något som också kunnat uttydas 

är att det bör vara en inkluderande kultur där de anställda kan komma till tals och ge 

förslag på förändringar som de upplever skulle göra företaget bättre. På detta vis kan man 

uppnå en mer verksamhetsnära styrning då de anställda har en bättre uppfattning kring 

deras vardag och utmaningar än vad ledningen har. Att de anställda kan komma med 

förslag syftar till att göra företaget mer innovativt och flexibelt och samt möjliggöra för 

företaget att identifiera viktiga förbättringsområden. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har vi uppfattat flera perspektiv och problem som är relevanta för 

fortsatt forskning för gasellföretag. Bland annat kan det vara intressant att se hur 

grundarens tidigare erfarenheter har påverkat utformandet av verksamhetsstyrningen i 

företaget. Personens bakgrund och tidigare erfarenhet kan ha en påverkan på styrningen 

och det hade varit intressant att veta ifall det uppstår någon tydlig skillnad jämfört med en 

grundare som är oerfaren. 

 

Ytterligare forskningsförslag är att göra en flerfallstudie om tillverkningsföretag. Dessa 

företag kan ha andra behov vid både finansiering och verksamhetsstyrning, vi tror därför 

att det hade varit intressant att studera hur gasellföretag klarar av att ha så pass hög tillväxt 

trots att det krävs att de har sunda finanser. 
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Avslutningsvis kan det även vara intressant att utföra en longitudinell studie för att se hur 

verksamhetsstyrningen utvecklas i takt med att organisationen växer för att få en mer 

korrekt bild över hur styrningen utvecklas. 
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Bilaga 1 - Intervjuunderlag 

Intervjuguide 

Namn: 

Företag: 

Vad är din position i företaget och hur länge har du varit i företaget? 

Får vi kontakta er vid eventuella följdfrågor? 

 

Del 1: Bakgrund, etablering och tillväxt 

● Beskriv kort hur ert företag startades, vilka var de mål ni hade vid starten? 

● Berätta kort hur det gick till när företaget började växa. 

● Hur arbetar ni för att hantera er snabba tillväxt? 

● Hur har ert företags tillväxt påverkat organisationens struktur jämfört med hur den 

såg ut i början? 

● Kan du beskriva eventuella svårigheter som ni har identifierat under er tillväxtfas? 

● Hur långt fram i tiden planerar ni?  

● Vad begränsar er tillväxt? 

● Hur finansierar ni era investeringar för att kunna växa? 

 

Del 2: Strategier och styrning 

● Vad är er vision, mål och strategi? 

i. Finns den nedskriven eller är den endast muntligt uttalad? 

● Hur förmedlar ni ut vision, mål och strategi till de anställda? 

● Hur ser er konkurrenssituation ut? 

● Anser ni att er strategi förser er med konkurrensfördelar? 

● Hur ser ni inom företaget på verksamhetsstyrning?  

● Beskriv hur er verksamhetsstyrning ser ut idag. Vilka styrverktyg används och 

varför? 

 i. Mål & Kommunikation 

ii. Prestationsmätningar & uppföljning 

iii. Budgetering 
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● Hur har er verksamhetsstyrning förändrats över tiden och vad har varit orsaken till 

förändringen? 

 

Del 3: Regler, policys & företagskultur 

● Hur skulle du beskriva er företagskultur? Anser du företagskulturen vara viktig för 

styrningen av företaget? 

i. Hur gör ni för att integrera nyanställda i företagskulturen? 

● Hur vet de anställda hur de ska agera i företaget?  

● Är de anställda med och påverkar er verksamhet? Om ja, hur möjliggör ni detta för 

dem? 

 

Del 4: Avslutande frågor 

● Om tillväxten fortsätter att vara hög, vad tror du att ni behöver utveckla inom er 

verksamhetsstyrning för att möta detta? 

● Är det något du vill tillägga som vi inte har berört? 

 

 

 

 


