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Abstrakt 
Kandidatuppsats, ekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar, 2FE75E, HT 2017.  
 
Titel: Formella styrsystem i gasellföretag 
Författare: Louise Karlsson, Eva Jakobsson & Lina Bunce 
Handledare: Thomas Karlsson 
Examinator: Petter Boye 
 
Inledning   

Begreppet gaseller har fått en allt större betydelse sedan det introducerades 
av Birch år 1979. Gasellföretags utmaning är att de arbetar under en hög 
tillväxt. Att ständigt bibehålla en snabb tillväxt och hög prestanda blir allt 
svårare när det sker i en oförutsebar miljö. Beslut angående 
organisatoriska förändringar måste tas i en snabbare takt än i andra 
företag. Eftersom gasellföretag skiljer sig från andra företag innebär det 
även att organisationens hantering av styrsystem kan vara annorlunda.  

Syfte  
Syftet med uppsatsen är att studera gasellföretags användning av formella 
styrsystem. Med vår studie vill vi undersöka om gasellföretags styrsystem 
har en mer organisk eller mekanisk karaktär. Vi vill även belysa vilken typ 
av tillväxt som gasellföretag har. 

Metod  
Vi har använt en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv 
forskningsansats. Specifika urval gjordes angående teori, företag samt 
intervjudeltagare. Primärdatan som användes var besöksintervjuer samt 
skypeintervjuer med gasellföretag, forskningsfrågorna operationaliserades. 
Uppsatsen är utformad så att kvalitetsmåttens validitet och reliabilitet är 
goda. Hänsyn till forskningsetik togs för att uppfylla etikkraven.  

Slutsats  
Vårt utfall blev att majoriteten av studerade gasellföretag planerade sina 
strategier, vilket går emot en teori att företag i oförutsebara miljöer inte 
använder planerade strategier. Vi anser att det inte är företags 
handlingsplan som skapar tillväxt utan företags platta struktur med 
horisontell kommunikation och god företagskultur. Fem av sex 
gasellföretag använder budget samt alla använder rullande prognoser, 
vilket innebär att gasellföretag utformar formella styrsystem trots en hög 
tillväxt och oförutsebara miljöer. Karaktären av budgeten var skiljaktig, 
både organisk och mekanisk. Gasellföretag växer främst genom organisk 
tillväxt och inte genom en förvärvad tillväxt. Någon exakt slutsats 
angående var gasellföretag befinner sig i tillväxtens fem faser kan inte 
fastslås. Det vi fann var att ingen av de studerade gasellföretagen befann 
sig högre än tredje fasen.  

 
Nyckelord  Gasellföretag, Verksamhetsstyrning, Ekonomistyrning, Tillväxt, Formella 
styrsystem, Mekaniska styrsystem, Organiska styrsystem.  
 

 



 

 

 

 

     

Abstract  
Bachelor thesis, Program of economics, Economics School at Linnaeus University of 
Kalmar, 2FE75E, Autumn 2017.  
 
Title: Formal control systems in gazelle-companies.   
Authors: Louise Karlsson, Eva Jakobsson & Lina Bunce 
Advisor: Thomas Karlsson  
Examinator: Petter Boye  
 
Introduction  

The concept of gazelle has become increasingly important since it was 
introduced by Birch in 1979. The largest challenge for a gazelle company 
is that they are working under high growth. Constantly maintaining a rapid 
growth and high performance becomes increasingly difficult when it 
happens in an unforeseeable environment. Decisions regarding 
organizational changes must be taken at a faster pace than within other 
companies. Because gazelle-companies often varies from other companies, 
their organizational control systems may also differ.  

Purpose  
 The purpose of the essay is to study the use of formal control systems by 

gazelle-companies. We want to investigate whether the gazelle-companies 
control systems have a more organic or mechanical character. We also 
want to highlight what kind of growth a gazelle-company has. 

Method 
We have used a qualitative research method with an abductive research 
approach. Specific selection was made regarding theory, company and 
interviewee. The primary data used was physical interviews and skype 
interviews with gazelle-companies, the research questions were 
operationalized. The essay is designed so that the quality measurements 
validity and reliability are correct. Consideration of research ethics was 
taken to fulfil the ethics requirement. 

Conclusion  
The majority of our researched gazelle-companies plan their strategies, 
which is the opposite to the theory that companies in unforeseeable 
environments don’t use planned strategies. We believe that it’s not the 
companies action plan that creates growth, instead it is because these 
companies have a flat structure with horizontal communication and a good 
corporate culture. Five out of six gazelle-companies use a budget and all 
companies use rolling forecasts, which means that gazelle-companies 
design formal control systems despite high growth and unforeseeable 
environments. The character of the budget was both organic and 
mechanical. Gazelle-companies grow mainly through organic growth and 
not through acquired growth. The exact conclusion about where a gazelle-
company is in the five phases of growth can’t be determined. We found 
that none of the gazelles where higher than the third phase. 

 
Keywords  Gazelle companies, Management control systems, Financial control, 
Growth, Formal control systems, Mechanical control systems, Organic control systems.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Gasellföretag  

Ett gasellföretag definieras som ett snabbväxande företag med hög tillväxt och prestanda 

(Poldahl, Andersson & Johansson 2011). Gasellföretag är oftast relativt nystartade samt 

mindre till storleken än andra företag. Det är ett företags unga ålder som sammankopplas med 

en hög tillväxt (Henrekson & Johansson 2009). Per Weidenman är senior analytiker på 

Bisnode och har studerat gasellföretag i relation till aktiva aktiebolag och kommit fram till tre 

framgångsfaktorer som karaktäriserar gasellföretag. Den första gäller hantering av 

rörelsekapital där gasellföretag binder mindre kapital i kundfordringar, lager och skulder. 

Skuldsättningsgraden är den andra framgångsfaktorn där gasellföretag har en låg 

skuldsättningsgrad. Det innebär en hög motståndskraft och en större finansiell styrka. Den 

sista framgångsfaktorn handlar om att företag innehar en begriplig affärsidé 

(Tidningenkonsulten 2015). 

 

Begreppet gaseller introducerades år 1979 av en amerikansk forskare vid namn David Birch. 

Birch menade att gaseller var en speciell typ av mindre företag som växte snabbt samt 

skapade nya arbetstillfällen. Snabbväxande företag mäts utifrån tillväxt. Enligt Birchs 

grundtanke skulle det innefatta en tillväxt på 20 procent i förädlingsvärdet, antalet anställda 

eller en kombination av båda. Utifrån Birchs teori har mätningen av tillväxt bearbetats och 

utvecklats (Kiepels 2017b). Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) utvecklade ett annat sätt att definiera gasellföretag. OECDs tankesätt innebar att 

tillväxtföretag definieras som företag med en genomsnittlig sysselsättningsökning på över 20 

procent under en treårsperiod samt att samma företag ska ha tio eller fler anställda i början av 

 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till begreppet gasellföretag samt vilka 

kvalifikationer som krävs för att få definitionen gasell. Vidare följer en 

problemdiskussion angående ämnet samt presentation av uppsatsens forskningsfrågor, 

syfte samt avgränsningar.  
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perioden. För att få definitionen gasell får ett företag dessutom inte vara äldre än fem år. I 

teorin finns det alltså skiljaktigheter angående definitionen av gaseller (Henrekson & 

Johansson 2009).  

 

1.1.2 Krav för att uppnå definitionen gasell 

För att ett företag ska tilldelas definitionen gasellföretag finns ett antal kvalifikationer som ett 

snabbväxande företag måste uppfylla (Poldahl et al. 2011). En av kvalifikationerna är att ett 

företags senaste årsredovisning ska innehålla information angående omsättning. 

Omsättningen ska uppgå till mer än tio miljoner kronor. Den andra kvalifikationen handlar 

om att ett företag ska ha minst tio anställda. Under en fyraårsperiod måste även omsättningen 

ha fördubblats och omsättningen ska även ha en ständig ökning varje år. Dit får fusion och 

förvärv inte tillräknas (Kiepels 2017b). Det kan dock vara svårt att undersöka om en tillväxt 

sker på grund av att marknaden blir större eller om det beror på att företag konkurrerar ut 

andra företag (Tillväxtanalys 2009). Organisk tillväxt är den tillväxt som ett företag förvärvar 

genom att agera med egen kraft. Ett exempel på en organisk tillväxt är när företag ökar sin 

försäljning och på så sätt skapar tillväxt (Wrede 2009). Utifrån Tillväxtanalys (2009) går det 

att utläsa om Davidsson och Delmars (2001) samt Henrekson och Johanssons (2008) studier. 

Davidsson och Delmar (2001) försökte i sin studie åtskilja företags organiska tillväxt och 

tillväxt som skapas via förvärv. Studiens resultat visade att främst små företag skapar en 

organisk tillväxt. Även studien av Henrekson och Johansson (2008) visade samma resultat, att 

organisk tillväxt främst finns i små och nya företag än i större och äldre företag, där tillväxt 

främst sker genom förvärv och fusion (Tillväxtanalys 2009).  

 

Kraven för att ett företag ska definieras som ett gasellföretag har genomgått stora förändringar 

vilket gör det svårt för framgångsrika företag med snabb tillväxt att få definitionen 

gasellföretag. Under år 2014 fanns det 881 gasellföretag i Sverige och år 2015 hade antalet 

sjunkit till 805 stycken. Det innebar en nedåtgående trend angående antalet gaseller. Den 

nedåtgående trenden kan förklaras av euro- och skuldkrisen som skapades i omvärlden och 

som spreds till Sverige. Krisen mildrades av låga räntor som bidrog till en ökad konsumtion i 

samband med befolkningsökning beroende på nyanlända flyktingar. En högre konsumtion 

höjde Sveriges konjunktur. Det bidrog till att fler företag vågade satsa på tillväxt, vilket ledde 

till ökat antal gasellföretag i Sverige. Den nedåtgående trenden bröts mellan åren 2015 till 

2016 då det skedde en ökning av antalet gaseller med 16 procent. Under år 2016 fanns det i 
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Sverige drygt en halv miljon aktiebolag och av dem var det 933 stycken som uppfyllde kraven 

för gasellföretag (Kiepels 2017a). Prognosen för år 2017 innebär en ökning av antalet 

gasellföretag med 28 procent (Kiepels 2017b).  

 

Gaseller har en viktig roll i Sverige, vilket förklaras genom att Dagens Industri, DI, varje år 

skapar gasellturnéer som sker på olika ställen i Sverige där årets gasellföretag utses i samtliga 

län. En av gasellernas viktigaste roll inom svensk ekonomi är att de skapar många 

arbetstillfällen. Sedan gaselltävlingarna började år 2000 har mer än tiotusen företag uppnått 

de kvalifikationer som krävs för att få benämningen gasellföretag. De tiotusen företagen har 

tillsammans skapat över 200 tusen arbetstillfällen (Kiepels 2017a). Lotta Edling som är 

chefredaktör på Dagens industri säger: 

  

         ” Gasell är en otroligt viktig del av Di:s själ. Den passion, energi och 

målmedvetenhet som genomsyrar Gasellföretagen är något som Sverige behöver mer 

av”   (Kiepels 2017b) 

.  

Figur 1:1. Symbolen för DI Gasell. Digasell.se  

 

1.1.3 Tillväxt  

En viktig faktor som leder till hög tillväxt är att högsta ledningen i ett företag har klara 

visioner samt en stark vilja att skapa tillväxt. Visionen måste meddelas som den bäst möjliga 

visionen till de berörda, till exempel anställda och finansiärer. Andersson (2013) informerar 

angående olika studier som har utformats. Storeys (1994) samt Davidsson och Delmars 

(1998) studie påträffade samma resultat som Anderssons (2013) angående att unga företag har 

högre tillväxthastighet än äldre företag. Unga företag måste fokusera på tillväxt för att kunna 
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överta marknadsandelar. Arbetet med att skapa en hög tillväxt blir en del av ett företags 

kultur. Vid tillväxtorienterade strategier är motivation och attityd viktigare än medarbetarnas 

bakgrund, exempelvis gällande utbildning. För att kunna skapa en hög tillväxt är det viktigt 

att företag har utformat tillväxtmål. Organisationer som struktureras efter tillväxtmål är 

decentraliserade organisationer med en platt struktur. I sådana typer av organisationer är 

kultur det primära kontrollinstrumentet (Andersson 2013). 

 

1.1.4 Kontroll  

Begreppet Management control preciserades av Anthony (1965) som en process där chefer 

kan kontrollera att resurser används produktivt och effektivt för att uppnå organisationens 

mål. Anthony kategoriserade begreppet kontroll i två olika delar: informell kontroll och 

formell kontroll.  

 

Tabell 1:1. Kategorisering av management control. 

 
 

Formell kontroll innefattar regler, standarder för operativa tillvägagångssätt samt 

budgeteringssystem. Formella styrsystem är synliga och blir därför lättare att undersöka. 

Informella styrsystem är ofta oskrivna bestämmelser som inte utformas medvetet utan de 

växer fram från företagskulturen. Kontroll som kommer från gemensamma värderingar och 

normer eller från en organisations kultur kallas för stamkontroll. Stamkontroller är oftast 

informella kontroller, men även formella kontroller kan dock härledas från organisationens 

kultur. Informella kontroller är en viktig del av ledningens kontrollsystem. Hur effektiva 

företags formella kontroller är kan bero på huruvida de informella kontrollerna fungerar 

(Langfield-Smith 1997). 

 

Arbetsledningen i ett företag kan använda kontrollsystem på olika sätt utifrån vilken typ av 

organisation som det företaget är. Burns och Stalker (1961/1995) utvecklade ett resonemang 
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som visade en skillnad mellan företag med organisk och mekanisk styrning. Den organiska 

formen handlar mer om en nätverksstruktur med kontroll, auktoritet och kommunikation. 

Kommunikationen inom ett företag är mer lateral än vertikal. Dessutom är kommunikationen 

mellan medarbetare i olika ranker av mer samrådande karaktär än att utge order och använda 

makt. Anställdas enskilda uppgifter bearbetas och justeras genom interaktion mellan 

medarbetare. Till skillnad från den organiska formen, som är uppbyggd mer som ett nätverk, 

karaktäriseras den mekaniska formen av en hierarkisk struktur, som upprätthålls med hjälp av 

kontroll, auktoritet samt kommunikation. Kommunikationen mellan organisationens anställda 

har en vertikal uppställning, där begrepp som överordnad och underordnad används. Den 

organiska formen är väl anpassad till situationer med snabba förändringar medan den 

mekaniska formen är mer användbar i förhållanden med hög stabilitet (Burns & Stalker 

2011).  

  

1.2 Problemdiskussion 

Att ständigt bibehålla en snabb tillväxt och hög prestanda kan ses som en omöjlig målsättning 

för många företag. Ett företags formella struktur och styrsystem måste vara flexibla för att 

kunna utvecklas i samband med en snabb tillväxt. Snabb tillväxt skapar dramatiska 

förändringar av verksamheten. Företag som inte lyckas följa med i förändringar klarar inte av 

att bibehålla en snabb tillväxt och hög prestanda. Ett problem är att fatta beslut angående vilka 

organisatoriska förändringar som måste ske. Gasellföretag möter en större komplexitet än 

företag som växer långsamt, eftersom samtliga beslut måste tas i snabbare takt vilket leder till 

en allt svårare beslutsprocess angående förändringar (Nicholls-Nixon 2005). 

 

En viktig faktor som påverkar huruvida företag har en hög tillväxt är entreprenörernas 

engagemang för att vilja uppnå tillväxt. I en studie utformad av Andersson (2013) fick han 

som resultat att ett företags tillväxt handlar om strategiska beslut utifrån entreprenörers val av 

strategier (Andersson 2013). Kim och Mauborgne (1997) fann i sin studie att skillnaden 

mellan företag med hög tillväxt respektive mindre framgångsrika konkurrenter handlar om 

företags strategier (Gundry & Welsch 2001). Ett företags strategier utgör en plan angående 

hur det företaget ska nå sina mål. Strategier kan alltså ses som en länk mellan ett företags mål 

och styrsystem. Styrsystem används för att implementera en organisations strategi. 

Organisationer som lyckas uppfylla sina strategiska mål kommer utvecklas till de bästa 

aktörerna på lång sikt. Organisatoriska styrsystem innefattar olika metoder för högsta 
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ledningen att förbättra utvecklingen i linje med organisationens strategiska mål. Typiska 

kontrollsystem är strategisk planering, budget och ansvarsenheters allokering  (Anthony, 

Govindarajan, Hartman, Kraus & Nilsson 2014).  

 

Nicholls-Nixon (2005) berättar om en undersökning med 173 stycken VD eller entreprenörer 

på företag med hög tillväxt. Resultatet visade att snabb tillväxt är mest effektiv när företag 

redan i förtid utvecklar nya kunskaper jämfört med att utvecklingen ska ske när företag 

pressas att växa. Kunskaperna ska även kompletteras med vilka resurser som krävs. Det ska 

alltså finnas en utformad plan för hur ett företags tillväxt ska ske. Nicholls-Nixon (2005) 

informerar även om en studie utformad av Lischtenstein (2000) där hanteringen av en snabb 

tillväxt inte handlar om en utformad plan, utan att företags basstruktur istället bör vara 

tillämpad för självorganiserade förändringar. Strukturen bör innehålla en viss flexibilitet. 

Självorganiserade företag arbetar med att utveckla beteendemönster på kort sikt. På lång sikt 

fokuserar företag istället på kommande oförutsebara händelser. Det är viktigt att företag låter 

sina anställda ta ansvar samt vara innovativa eftersom det är mer effektivt än att 

företagsledningen bestämmer allt. Att företags anställda kommer få ta större ansvar kommer 

innebära att företag kommer kunna hantera den snabba tillväxten bättre. Vid en snabb 

organisationsutveckling blir det problematisk att kvarhålla den formella strukturen och de 

planerade åtgärderna. Att företag är utformat självorganiserat är därför ett viktigt verktyg för 

att företag ska kunna följa marknadens förändringar (Nicholls-Nixon 2005). 

 

1.3 Problemformulering samt uppsatsens forskningsfrågor 

Gasellföretag har en speciell företagsstruktur eftersom organisationen arbetar under mycket 

specifika förhållanden. Exempelvis arbetar gasellföretag under en hög tillväxt, vilket skapar 

en oförutsebar framtid. Eftersom gasellföretag växer snabbare än övriga företag tycker vi det 

indikerar att gasellföretag gör något annorlunda. Tillväxthastigheten är extremt hög, vilket vi 

tror ställer krav på hur organisationsstrukturen bör vara utformad inom ett gasellföretag. Den 

ständiga marknadsförändringen kräver att företag har tydliga ramar som tillåter flexibilitet där 

viktiga beslut kan behöva tas snabbt för att företag inte ska förlora sin höga tillväxttakt. 

Eftersom gasellföretag skiljer sig från andra företag innebär det även att organisationens 

hantering av styrsystem kan vara annorlunda. Vi tycker inte det finns tillräckligt med 

information angående gasellföretags användning av formella styrsystem. Forskare som 

exempelvis Lischtenstein (2000) menar att en lös struktur är bäst för företag med hög tillväxt. 
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Vi tror dock att det måste finnas specifika regler och förhållningssätt att efterträda för att 

företag ska kunna följa den ständiga marknadsutvecklingen. Vi har i vår studie undersökt om 

gasellföretag använder någon typ av formellt styrsystem för att kunna bibehålla en hög 

tillväxt.  

 

Uppsatsens fokus är att undersöka gasellföretags användning av formella styrsystem. 

Huvudfrågan i uppsatsen är “Hur använder gasellföretag formella styrsystem?”. Eftersom 

gasellföretags specifika karaktär är att de växer under hög tillväxt, anser vi att det även är 

viktigt att studera vilken typ av tillväxt företag har. Därför kommer huvudfrågan kompletteras 

med “Vilken typ av tillväxt har gasellföretag?”. De formella styrsystemen sammankopplas 

med mekaniska styrsystem. Vi anser därför att det är av stor vikt för uppsatsen att även belysa 

om styrsystem har mekanisk eller organisk karaktär. Uppsatsens sista kompletteringsfråga blir 

därför “På vilket sätt använder gasellföretag organiska eller mekaniska styrsystem?”.  

 

Hur använder gasellföretag formella styrsystem?  

• Vilken typ av tillväxt har gasellföretag?  

• På vilket sätt använder gasellföretag organiska eller mekaniska styrsystem?  

 

1.4 Syfte med uppsatsen  

Syftet med uppsatsen är att studera gasellföretags användning av formella styrsystem. Med 

vår studie vill vi undersöka om gasellföretags styrsystem har en mer organisk eller mekanisk 

karaktär. Vi vill även belysa vilken typ av tillväxt som gasellföretag har.  

 

1.5 Avgränsningar  

Vi har inte behandlat informella styrsystem i vårt teorikapitel eftersom vi vill undersöka hur 

gasellföretag hanterar formella styrsystem. Informella styrsystem redovisas enbart kortfattat 

för att läsaren av uppsatsen ska förstå skillnaden mellan formella och informella styrsystem. 

Operativ styrning, som är en del av det formella styrsystemet, kommer endast redovisas 

summariskt eftersom vi valt att inte fokusera på det området. Vår studie kommer inte 

avgränsas till en specifik bransch eftersom vi anser att ett likvärdigt resultat hade erhållits.  
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1.6 Uppsatsens disposition 

 

 
 

  

Inledning

• I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till begreppet gasellföretag
samt vilka kvalifikationer som krävs för att få definitionen gasell.
Vidare följer en problemdiskussion angående ämnet samt presentation
av uppsatsens forskningsfrågor, syfte samt avgränsningar.

Metod

• I följande kapitel presenteras uppsatsens forskningsansats, forsknings-
metod samt urval. Användningen av sekundär- och primärdata redovisas
samt tillvägagångssättet vid utformning av empiri, teori och bakgrund.
Forskningsfrågorna operationaliseras till intervjufrågor. Uppsatsens
tillförlitlighet och giltighet redovisas i en state-of-the-art.

Teori

• I kapitlet redovisas de teorier som vi ansett vara tillämpbara för att
undersöka våra forskningsfrågor. Begrepp som informella och formella
styrsystem presenteras, där fokus ligger på formella styrsystem.
Mekaniska och organiska styrsystem redovisas samt tillväxtens fem
olika faser.

Empiri

• I följande kapitel presenteras studiens insamlade empiriska material från
de intervjuade företagen. Informationen från de intervjuade företagen
redovisas var för sig.

Tolkning

• Kapitlet innefattar tolkning av det insamlade empiriska materialet i
förhållande till utvalda teorier och tidigare forskning. Tolkning av
företagen redovisas var för sig. Kapitlet avslutas med en
sammankoppling av företagen.

Slutsats

• I uppsatsens sista kapitel presenteras våra slutsatser i förhållande till
forskningsfrågorna. Jämförelse av tidigare studier och våra framtagna
tolkningar presenteras. Kapitlet avslutas med förslag till framtida
forskning.
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2 Metod  

 

2.1 Forskningsansats  

2.1.1 Deduktiv, induktiv och abduktiv  

Vi anser att vår forskningsansats främst påminner om abduktion, vilket är en kombination av 

deduktion och induktion. I vår studie har vi utgått från våra tidigare kunskaper och aktuella 

teoretiska aspekter inom verksamhetsstyrning. Det innebär att vi har använt oss av allmänna 

principer och aktuella teorier inom vårt specifika område. Den uppfattningen angående 

förhållandet mellan teori och praktik kallas deduktiv ansats (Backman, Gardelli, Gardelli & 

Persson 2012). En svaghet med ett deduktivt tänkande är att forskaren utgår ifrån en strikt 

teoriprövning. Vi har därför kombinerat med ett mer induktivt tankesätt. I vår studie har vi 

använt oss av operationaliserade intervjufrågor för att i empirin söka fram resultat. Vi har 

vidare studerat vårt empiriska material, beskrivit konsekvenserna av resultaten och således 

kunnat dra vissa slutsatser (Bryman & Bell 2017). 
 

För att arbeta utifrån en abduktiv forskningsansats krävs kunskap inom området (Wallén 

1996). I likhet med deduktiva och induktiva synsätt används abduktion för att dra logiska 

slutsatser och utveckla teorier (Bryman & Bell 2017). Abduktion inleds med en frågeställning 

som tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster. När våra valda teorier inte stämt 

överens med den insamlade empiriska informationen, har tolkningen kunnat bestyrkas genom 

nya iakttagelser. Den empiriska informationen har då omvandlats till naturliga och självklara 

fakta (Alvesson & Sköldberg 2017).  
 

2.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutik är en lära om texttolkning och kan beskrivas utifrån ett antal regler som 

ursprungligen har utformats för tolkning och förståelse av texter. I vår studie använder vi 

 

I följande kapitel presenteras uppsatsens forskningsansats, forskningsmetod samt urval. 

Användningen av sekundär- och primärdata redovisas samt tillvägagångssättet vid 

utformning av empiri, teori och bakgrund. Forskningsfrågorna operationaliseras till 

intervjufrågor. Uppsatsens tillförlitlighet och giltighet redovisas i en state-of-the-art. 
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hermeneutik för att tolka informationen från intervjuerna. Varje tolkning är unik och 

innehållet kan variera beroende på vem som tolkar och vad som tolkas. Vi anser det vara en 

positiv tillgång med flera olika tolkningar, vilket det blivit då studiens intervjuer har tolkats 

av samtliga uppsatsförfattare. Vi har på så sätt fått tre olika synvinklar på innehållet, eftersom 

var och en av oss studerat forskningsobjektet subjektivt utifrån våra egna tankar, känslor, 

förståelser samt kunskaper. Utifrån hermeneutiken försöker forskaren se helheten i 

forskningsproblemet, vilket vi har gjort vid tolkningen av våra intervjuer. Genom att skapa en 

förståelse för intervjuerna som helhet samt olika delar var för sig, har vi kunnat sätta dessa två 

aspekter i relation till varandra (Bryman & Bell 2017).  
 

2.1.3 Hermeneutiska cirkeln  

Vi har använt våra intervjuer för att skapa en helhetsförståelse av vårt undersökningsobjekt. 

Den hermeneutiska cirkeln förekommer i olika versioner och handlar om samband mellan 

textens helhet och delar (Figur 2:1) samt samband mellan förförståelse och förståelse (Figur 

2:2). Avsikten är att tolkning av texter växer fram i en cirkulär rörelse. Rörelsen sker mellan 

textens delar och helhet samt mellan individens förförståelse och förståelse (Alvesson & 

Sköldberg 2017). Under studiens gång har vi utvecklat ny förståelse av en del som i sin tur 

blivit ny förståelse av en helhet i kommande tolkningsansatser. Rörelsen har skett 

kontinuerligt där ny förståelse har genererats löpande av nya erfarenheter och idéer under 

uppsatsens gång. Vi har på så sätt skapat ytterligare förförståelse inför varje ny tolkning, alltså 

har våra tolkningar byggt på tidigare tolkningar. Det här är grunden för synsättet med en 

hermeneutisk cirkel (Backman et al 2012).  
 

 

Figur 2:1 & 2:2. Hermeneutiska cirklar. Tolkning och reflektion sida 135 & 141, Alvesson & 

Sköldberg 2017. 
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2.2 Forskningsmetod 

En forskningsmetod utgör en teknik för insamling av data. Det finns, enligt Bryman & Bell 

(2017), kvantitativ och kvalitativ metod vid framtagande av empiriskt material. Vi har använt 

en kvalitativ forskningsmetod, vilket innebär att vi generellt fokuserat på ord istället för att 

uttrycka den framtagna informationen i kvantitet. Vårt empiriska material har tagits fram 

genom intervjuer. Den kvalitativa metoden ökar möjligheten att få en djupare förståelse av 

den framtagna problemformuleringen (Bryman & Bell 2017). En fördel med en kvalitativ 

studie är att det valda ämnet studeras djupgående och detaljerat (Patton 1987). Vår studie 

belyser intervjudeltagarnas uppfattning om företagets styrsystem och vi har på så sätt fått 

fram vad deltagarna anser vara viktigt. Det uppstår en närhet i samband med personliga 

intervjuer, vilket har varit av betydelse för tillförlitligheten i vår empiri. Med bakgrund av en 

mer detaljerad djupgående analys av företag, anser vi att den kvalitativa forskningen var mer 

användbar för vår studie. 
 

2.3 Urval  

I vår uppsats har vi gjort ett urval eftersom vi inte haft möjlighet att studera alla aspekter på 

grund av tidsomfattningen. Ett kontrollerat urval har gjorts utifrån våra frågeställningar för att 

inte lämna en viktig kategori utanför (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014).  
 

2.3.1 Val av teori  

Teori definieras som en “abstrakt förenkling av verkligheten” (Thomassen & Retzlaff 2007, s 

32). Teorier ska förklara eller öka förståelsen angående något allmänt (Thomassen & Retzlaff 

2007). Vid utformningen av introduktionskapitlet läste vi ett antal vetenskapliga artiklar där 

flertalet argumenterade för att gasellföretag främst styrs utifrån informella styrsystem. För att 

skilja vår uppsats från övrig forskning med fokus på gasellföretag, valde vi att fokusera på 

formella styrsystem i vår undersökning. I teorikapitlet har vi behandlat teorier som är 

relevanta för våra forskningsfrågor. Det innebär att vi fokuserat på olika typer av formella 

styrsystem, organiska och mekaniska styrsystem samt teorier om tillväxt. Det har varit viktigt 

för oss att alla teorier kan kopplas till gasellföretag. Teorikapitlet är utformat med hjälp av 

främst två böcker: Controllerhandboken och Management Control Systems. Vi ansåg att dessa 

två böcker gav oss tillräckligt med information för att kunna utforma uppsatsens 

vetenskapliga grund. 
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2.3.2 Val av företag 

Urval i kvalitativa undersökningar görs utifrån ett målstyrt eller målinriktat urval av något 

slag. I vår studie kommer vi enbart inkludera företag som innehar definitionen gasellföretag, 

eftersom uppsatsens fokus är gasellföretags användning av formella styrsystem. Ett målstyrt 

urval innebär att deltagarna som väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor som har 

formulerats (Bryman & Bell 2017). Det existerar konkreta krav för att ett företag ska anses 

vara ett gasellföretag, vilket innebär att vi inte behövt avgöra vilka företag som kan intervjuas. 

Vi har utgått från gasellföretag som redovisas av Dagens industri. De företag som vi studerat 

är Alpha CE, Firmify AB, Sport Design Sweden AB, Softwerk AB, Winge Byggnads AB och 

Qtagg. 

 

De företag som vi valde att intervjua agerar inte inom samma bransch. Anledningen till att vi 

inte fokuserat på en specifik bransch beror på att vi vill undersöka hur gasellföretag 

använder  formella styrsystem oavsett verksamhetsområde. Med fokus på enbart en bransch 

anser vi att ett likvärdigt resultat hade framkommit. Vi har även gjort bedömningen att det 

geografiska området inte har en stor påverkan på resultatet. Ett gasellföretag får dess 

definition om kraven är uppfyllda oavsett var i landet företaget befinner sig. Vi anser därför 

att den geografiska spridningen inte skulle påverka relevansen i våra intervjuer.  
 

2.3.3 Val av personer för intervju  

Vi har valt att begränsa antalet intervjuer för att hålla oss inom den aktuella tidsramen. För att 

besvara våra forskningsfrågor har vi valt att intervjua personer som har en god inblick i 

företagets verksamhetsstyrning. Vi har därför valt personer som har en ledningsroll i 

företaget. Det är viktigt att personen kan besvara hur deras verksamhet är styrd och utifrån det 

kunna bidra till våra forskningsfrågor. Vi har valt att intervjua grundare, VD, styrelsemedlem 

eller ekonomichef eftersom de besitter relevant data och information om det valda företaget.  
 

2.4 Sekundärdata och primärdata  

Två omtalade typer av källor är sekundär- och primärdata. Sekundärdata är data som redan är 

insamlad av någon annan part, som anträffas i databaser, arkiv och dokument. För att 

komplettera sekundärdatan med data som är direkt kopplat till vald forskningsfråga används 

primärdata. Primärdata är data som forskaren själv samlar in genom observationer och 

intervjuer (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 
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2.4.1 Tillvägagångssätt för insamling av bakgrund 

Introduktionskapitlet är främst utformat med hjälp av artiklar och vetenskapliga artiklar från 

internet. För att finna utvalda artiklar har vi utgått från Google Scholar och Emerald.  För att 

undersöka att valda artiklar var vetenskapliga använde vi Business Source Premier, där vi 

valde att enbart söka efter artiklar som var peer reviewed. Peer reviewed innebär att artikeln 

är utformad med vetenskaplig kompetens samt att andra forskare inom ämnet granskat och 

godkänt artikeln (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Vid användning av artiklar på internet 

är det viktigt med källkritik. Därför var det viktigt för oss att använda vetenskapliga artiklar 

eftersom flera forskare har godkänt artikeln. För att mäta reliabiliteten och validiteten i 

använda vetenskapliga artiklar redovisar vi en state-of-the-art. 
 

2.4.2 Tillvägagångssätt för insamling av empiri  

Intervju 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi använt intervjuer som är en typ av 

primärkälla (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). En viktig fördel med intervjuer är att 

metoden är flexibel. Vid våra intervjuer har vi kunnat ställa följdfrågor för att skapa en 

djupare förståelse. Det hade inte varit möjligt vid en enkätundersökning. En nackdel med 

intervjuer är att de tar längre tid eftersom svaren kräver en längre utläggning (Bell & Waters 

2016).  
 

Vi har använt fokuserade intervjuer, vilket innebär att ramarna är utformade i förväg. Utifrån 

ramarna får den intervjuade informera och resonera angående det som är av störst betydelse 

(Bell & Waters 2016). För att få svar på våra forskningsfrågor har det varit viktigt att vi frågar 

rätt saker på rätt sätt. Vi har därför använt semistrukturerade intervjuer som innebär att vi 

framfört frågeställningar som kan kopplas till våra forskningsfrågor. Vid våra intervjuer har vi 

använt trattmodellen som innehåller sex olika steg. Det första steget handlar om en öppning 

där intervjuns ändamål redovisats. Steg två handlar om fri berättelse, vilket innebär att varje 

fråga börjat med att personen som intervjuas själv får svara fritt. Precisering, som är 

trattmodellens tredje steg, handlar om en fördjupning av informationen där vi försökt få fram 

konkreta exempel och beskrivningar. Steg fyra innebär att vi kontrollerat uppgifterna genom 

att ifrågasätta informationen som vi tillhandahållit. Det har vi gjort eftersom vi redan kan 

besitta information från andra parter som den intervjuade går emot. Vid intervjuns slutskede 
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kommer det femte steget som handlar om att informera. Den som intervjuas har då 

informerats om vad resultatet av intervjun ska användas till. Det avslutande steget är att 

intervjun avslutas (Kylén 1994).  
 

Två olika typer av intervjuer är besöksintervjuer och telefonintervjuer. I vår studie har vi 

använt besöksintervjuer och skypeintervjuer, vilket är en vidareutveckling av 

telefonintervjuer. Besöksintervjuer skapar fler fördelar än telefonintervjuer eftersom mer 

komplicerade och känsliga frågor kan tas upp och diskuteras, men samtidigt skapas nackdelar 

då det blir en högre kostnad och längre tidsåtgång för bearbetning (Eriksson & Wiedersheim-

Paul 2014). Vi har eftersträvat att genomföra besöksintervjuer eftersom det ger en högre 

kvalitet samt mer information. Vid fysiska besöksintervjuer har vi kunnat observera hur den 

intervjuade agerar i olika situationer. Utifrån personens kroppsspråk kan svåra och känsliga 

frågor uttydas (Patton 1987). I andra hand prioriterade vi skypeintervjuer eftersom det 

efterliknar fysiska intervjuer mest. Skypeintervjuer blev aktuellt för de företag som inte hade 

tid med en fysisk intervju.   

 

Vi valde att spela in och transkribera samtliga intervjuer. Det gjorde vi för att kunna välja ut 

de viktigaste delarna som besvarar våra forskningsfrågor. Samtliga intervjuade personer och 

företag har godkänt den information vi valt att använda i empirin. Vi frågade även de 

intervjuade om tillåtelse för att publicera deras namn och titel i företaget. 
 

Pilotstudie  

En pilotstudie innebär att rapportens verktyg testas innan de verkliga undersökningarna sker. I 

vårt fall innebär det att vi testade våra intervjufrågor innan intervjuerna genomfördes. Vi 

ställde frågorna till en person, med liknande befattning som våra intervjudeltagare, på ett 

annat företag. På så sätt kunde vi undersöka att vår intervjuplan stämde överens med 

intervjuprocessen (Olsson & Sörensen 2007). Utifrån vår pilotstudie kom vi fram till att 

frågorna kunde utformas på ett enklare sätt och därmed bli tydligare för intervjudeltagaren. 

Det behövdes även fler frågor för att få tillräckligt med empiri för att besvara våra 

forskningsfrågor. Pilotstudien var viktig för att vi skulle vara förberedda inför våra intervjuer.  
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2.5 Operationalisering  

Operationalisering handlar om att överföra begrepp och modeller till observationer (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul 2014). Det har vi gjort genom att översätta de teoretiska begreppen till 

intervjufrågor. 

 

Forskningsfrågor: 

1. Hur använder gasellföretag formella styrsystem?  

2. Vilken typ av tillväxt har gasellföretag?  

3. På vilket sätt använder gasellföretag organiska eller mekaniska styrsystem?  

 

Tabell 2:1. Operationalisering. 

Forsknings- 
fråga: 

Intervjufråga: Frågans syfte: Teori: Källa: 

1. 3. Skulle ni säga att ert företag har fast 
uppställda mål? 

Att undersöka om företaget 
använder formellt styrsystem. 

Formellt 
styrsystem 

Nilsson & Olve 
(2013) 

1. 15. …vilken av de typerna använder ni er 
mest av? 

Att undersöka om företaget 
använder formellt eller informellt 
styrsystem och varför? 

Formellt, 
Informellt 
styrsystem 

Nilsson & Olve 
(2013) 
 
Kallunki et al 
(2011) 
 
Ouchi (1979) 

1. 10. Använder ni er av regler? Skulle ni säga 
att ni har ett formellt sätt att styra företaget? 

Att undersöka om företaget 
använder formellt styrsystem samt 
på vilket sätt? 

Formellt 
styrsystem 

Nilsson & Olve 
(2013) 

1. 11. Har ni rutiner för uppföljning av 
utfall/arbete? 

Att undersöka på vilket sätt 
företaget använder formellt 
styrsystem. 

Formellt 
styrsystem 

Nilsson & Olve 
(2013) 

1, 2. 4. Stannade ni någonsin upp och tänkte över 
vilka verktyg ert företag behövde för att 
utvecklas med hög tillväxt? 
 
5. Varför tror ni just ert företag lyckades 
med en hög tillväxt? 

Att undersöka vilka strategier 
företaget använder samt på vilket 
sätt? 

Formellt 
styrsystem 
  
Tillväxt 

Nilsson & Olve 
(2013) 
  
Van de Ven 
(1992) 
 
Johansson & 
Runsten (2017) 
 
Tillväxtverket 
(2015) 
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1, 3 7. Vilka faktorer tror ni påverkar styrningen 
av ert företag? 

Att undersöka vilka faktorer som 
påverkar företagets val av strategier 
samt val av styrsystem. 

Formellt, 
Informellt, 
Mekaniskt, 
Organiskt 
styrsystem 

Nilsson & Olve 
(2013)  
 
Wooldridge & 
Floyd (1990) 

1, 2, 3. 12. Fokuserar ni på att utveckla och 
förbättra er företagskultur? 
  
13. Anser ni att företagskulturen är viktig 
vid hög tillväxt, eller är regler mer viktigt? 
  

Att undersöka vilken typ av 
strategier samt vilken typ av 
styrsystem företaget använder 
under hög tillväxt. 
 
 
 
 

Formellt, 
Informellt, 
Mekaniskt, 
Organiskt 
styrsystem 
 
Tillväxt 

Nilsson & Olve 
(2013) 
 
Kallunki et al 
(2011) 
 
Ouchi (1979) 
 
Johansson & 
Runsten (2017) 

1. 8. Använder ni er av särskilda strategier i er 
verksamhetsstyrning? 

Att undersöka vilken typ av 
strategier företaget använder. 

Formellt 
styrsystem 

Nilsson & Olve 
(2013) 

1. 16. Hinner ni med att utforma budget, regler 
och mål under hög tillväxt? 

Att undersöka huruvida det är 
möjligt för gasellföretag att 
använda formellt styrsystem samt 
vilka metoder som fungerar under 
hög tillväxt. 

Formellt 
styrsystem 

Nilsson & Olve 
(2013) 
 
Kullvén (2015) 
 
Anthony et al 
(2014) 

1. 9. Använder ni er av budget? Att undersöka om företaget 
använder budget. 

Formellt 
styrsystem - 
Budget 

Nilsson & Olve 
(2013) 
 
Kullvén (2015) 
 
Anthony et al 
(2014) 

3. 2. Sker kommunikationen mellan ledning 
och medarbetare hierarkiskt eller 
horisontellt? 

Att undersöka om företaget 
använder mekaniskt eller organiskt 
styrsystem. 

Mekaniskt, 
Organiskt 
styrsystem 

Anthony et al 
(2014) 
 
Burns & Stalker 
(2011) 

3. 6. Vem har mandat att ta beslut i er 
verksamhet? Vilka svarar för de dagliga 
frågorna kontra de långsiktiga besluten 
gällande den löpande förvaltningen? 
  
14. …hur leder ni era medarbetare genom 
det? 

Att undersöka om företaget 
använder mekaniskt eller organiskt 
styrsystem. 

Mekaniskt, 
Organiskt 
styrsystem 

Anthony et al 
(2014) 
 
Burns & Stalker 
(2011) 
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1, 2, 3. 17. Vilka faktorer anser ni som viktiga för 
att kunna lyckas som gasellföretag i dagens 
samhälle? 

Att undersöka vilka styrsystem och 
metoder som företaget anser 
viktiga för att driva ett 
gasellföretag. 

Formellt, 
Informellt, 
Mekaniskt, 
Organiskt 
styrsystem 
 
Tillväxt 

Nilsson & Olve 
(2013) 
 
Anthony et al 
(2014) 
 
Johansson & 
Runsten (2017) 
 
Tillväxtverket 
(2015) 

 

 

2.6 Kvalitetsmått för information  

För att veta att informationen som erhålls är tillförlitlig och användbar måste den kritiskt 

granskas. Den kritiska granskningen görs för att kunna mäta källans tillförlitlighet och 

giltighet (Bell & Waters 2016) 

  
2.6.1 Validitet 

Validitet är mätinstruments viktigaste krav och handlar om att mäta det som avses att mätas 

(Bell & Waters 2016). En hög validitet, giltighet, uppstår när den insamlade datan 

överensstämmer med det undersökningen handlar om (Backman et al. 2012). Validitet delas 

upp i begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Bryman & Bell 2017).  
 

Begreppsvaliditet  

Begreppsvaliditet innebär att måttet för ett begrepp verkligen förklarar vad begreppet innebär, 

att begreppet är väldefinierat (Wallén 1996). Om det inte är fallet, kan undersökningsresultat 

ifrågasättas (Bryman & Bell 2017). För att vår studie ska uppnå en god begreppsvaliditet har 

vi jämfört våra använda begrepp med andra böcker och artiklar. Det har gjort att vi kan vara 

säkra på att begreppen används på rätt sätt. Vid utformning av våra intervjuer har vi förklarat 

använda begrepp för att vara säkra på att de intervjuade personernas tolkning inte skiljer sig 

från våra.  

 

Intern validitet 

Den interna validiteten handlar om kausalitet, orsakssammanhang, mellan slutsatserna 

angående vilka faktorer det är som påverkar varandra. Intern validitet innebär att vara säkra 

på att en viss faktor leder till en annan (Bryman & Bell 2017). Genom att utesluta företagens 

användning av de informella styrsystemen har vår studie enbart fokuserat på kausaliteten 
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mellan formella styrsystem och gasellföretag. Eftersom vi studerat ett flertal gasellföretags 

användning av formella styrsystem anser vi att den interna validiteten är god. 
  
Extern validitet 

Extern validitet handlar om att allmänna slutsatser kan baseras utifrån resultatet av 

undersökningen. Det har därför varit viktigt att vi valt rätt organisationer samt rätt individer i 

vår forskning (Bryman & Bell 2017). För att försäkra oss om god extern validitet har vårt 

urval skett noggrant och aktsamt. Rätt organisationer är valda, då vi utgick från Dagens 

industri som varje år ger ut listor på vilka företag som fått definitionen gasellföretag.   
 

2.6.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet, vilket mäter att samma resultat ska 

framkomma vid användning av samma tillvägagångssätt vid olika tillfällen, där allt övrigt är 

liknande (Bell & Waters 2016). Det valda mätinstrumentet ska ge stabila och tillförlitliga 

utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). För att försäkra oss om att vår studie skulle bli 

reliabel, att samma resultat ska framkomma om andra forskare väljer att använda vårt 

tillvägagångssätt, har vi utformat ett väl detaljerat metodkapitel. När vi genomförde våra 

intervjuer var vi medvetna om att reliabiliteten kunde bli låg. En låg reliabilitet kunde skapas 

om vi framförde frågan i en viss riktning, vilket gör att utfallet på samtliga intervjuer inte 

skulle bli exakt lika om vi hade genomfört exakt samma intervjuer igen. Även följdfrågor kan 

ställas på ett sätt som påverkar utfallet. För att motverka att en låg reliabilitet skulle uppstå, 

utformades intervjuerna med neutrala frågor och följdfrågor. Genom att kvantifiera, 

kontrollera och hantera alla typer av osäkerheter kan en högre reliabilitet skapas. Om samma 

undersökning ger likartat svar, har undersökningen en hög reliabilitet (Xiao, Gao, Xiong & 

Luo, 2014).  
 

2.6.3 State-of-the-art  

För att undersöka hur trovärdiga våra vetenskapliga artiklar är har vi utformat state-of-the-art. 

Styrkan i våra vetenskapliga artiklar definieras som dominant teori, växande teori eller 

förslagsteori. Vid dominant teori återfinns endast en pålitlig teori som anses vara hållbar. 

Växande teori innebär att ett flertal teorier konkurrerat emot varandra, att det inte enbart finns 

ett tankesätt som styr. Det är fallet om olika forskare inom gasellföretag förespråkar olika 

metoder för att avgöra vad som anses vara ett gasellföretag. En teori som inte uppfattas som 
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hållbar förklaras som en förslagsteori. För att komma fram till styrkan i teorin har vi läst 

respektive artikels slutsats för att jämföra den med abstrakt från tjugo artiklar som citerat till 

ursprungsartikeln. Artikelns acceptans handlar om vad olika forskare tycker angående 

innehållet. Antalet citeringar på en artikel visar hur många forskare som accepterar 

informationen i artikeln. För att ta reda på antalet citeringar har vi använt Google Scholar. Vi 

har på så sätt fått en uppfattning angående övriga författares acceptans av teorierna som 

antingen är väl, något eller begränsad (Sarah Philipson, personlig kommunikation, 2 

november 2015).  

 

Tabell 2:2. State-Of-The-Art. 

Begrepp  Referens  Citeringar  Acceptans Styrka  

Gasellföretag      

 Henrekson & Johansson (2009) 658  Väl accepterad  Dominant teori  

 Andersson (2013)  45  Något accepterad Förslagsteori  

Kontroll      

 Langfield-Smith (1997) 1417  Väl accepterad  Dominant teori 

 Nicholls-Nixon (2005) 169  Något accepterad  Växande teori 

 Gundry & Welsch (2001) 529  Väl accepterad  Dominant teori  

 

2.7 Analysmetod 

Kvalitativ forskning kan ofta bli mycket omfattande och ostrukturerad, vilket många gånger 

gör den svåranalyserad. Det finns inte några tydliga regler angående hur en analys av 

kvalitativa data ska genomföras men det finns generella riktlinjer (Bryman & Bell 2017). Vi 

har definierat vetenskapliga frågeställningar och utifrån dem sammanställt en teoretisk 

referensram. Vid framtagandet av information om verksamhetsstyrning och då främst 

formella styrsystem, har vi utgått från generella texter inom det specifika ämnet för att lyfta 

fram relevanta teorier. Vi har genomfört en insamling av den kvalitativa informationen, vilket 

vi har gjort med hjälp av intervjuer. Urvalet ska vara mångfaldigt och därför har vi valt att 

inte göra en geografisk avgränsning vad gäller företag, utan fokuserat på gasellföretag inom 
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hela Sverige. Vi har tolkat den empiriska informationen genom att göra jämförelser med de 

teorier som varit aktuella för vår studie. Vidare har vi fritt tolkat de empiriska texterna för att 

skapa våra egna uppfattningar angående hur gasellföretag arbetar med verksamhetsstyrning. 

Arbetet med vår studie har ökat vår förståelse för hur valda företag har kunnat växa snabbt 

och definieras som gasellföretag.  
 

2.8 Forskningsetik  

Etik är läran angående hur forskare bör agera (Wallén 1996). För att vår uppsats ska uppfylla 

etikkraven och inte skapa etiska problem har vi utgått från Olsson och Sörensens (2007) fyra 

olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, anonymitets- och konfidentialitetskravet 

samt begriplighetskravet. För att komplettera dessa krav har vi även tagits hänsyn till Bryman 

och Bells (2017) krav angående falska förespeglingar.  
 

Informationskravet innebär att undersökningens deltagare ska få information om 

undersökningens syfte (Olsson & Sörensen 2007). För att uppfylla informationskravet 

skickade vi ett mail angående uppsatsens syfte för att företagen från början skulle kunna ta 

beslut angående deltagande eller inte. Samtyckeskravet är forskningsetikens andra princip 

som innebär att deltagarna själva fick besluta om de ville medverka eller inte (Olsson & 

Sörensen 2007). Innan beslut om medverkan togs fick företagen information kring eventuellt 

påföljande skador och obehag.  Samtliga intervjuade personer var medvetna om att de ställt 

upp frivilligt och att de under uppsatsens gång kunde avbryta företagets medverkan. Vi 

informerade att uppsatsen skulle bli offentlig eftersom den kommer publiceras i Diva.  
 

Anonymitets- och konfidentialitetskravet innebär att samtliga personers integritet ska 

behandlas med förtroende. Obehöriga ska inte ha tillgång till deltagarnas personliga 

information. Den intervjuade personen ska inte kunna kännas igen (Olsson & Sörensen 2007). 

Hänsyn till det togs på så sätt att det fanns möjlighet för företagen att vara anonyma. De 

intervjuade personernas namn och roll i företaget har enbart publicerats med företagets 

tillåtelse. Begriplighetskravet innebär att informationen angående uppsatsen är tydlig för 

företagen, vilket gör att deltagarna förstår vikten av deras medverkan och engagemang. För 

att begriplighetskravet ska vara uppfyllt måste även nyttjandekravet, konfidentialitetskravet 

och samtyckeskravet vara uppfyllt. Nyttjandekravet innebär att materialet som samlats in 
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enbart får användas till undersökningen (Olsson & Sörensen 2007). Detta uppfylldes genom 

att informationen enbart användes utifrån uppsatsens syfte.  
 

Bryman och Bell (2017) informerar även angående falska förespeglingar som inte får ske. 

Falska förespeglingar handlar om att forskarna inte ska ge ut falsk eller vilseledande 

information angående undersökningen (Bryman & Bell 2017). För att inte ge ut falska 

förespeglingar till intervjuade företag var vi från början tydliga med information om 

uppsatsens syfte. Vi informerade även företagen hur vi skulle använda informationen som de 

delade med oss. 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Introduktion till verksamhetsstyrning 

Vid val av uppsatsens teorier utgick vi från våra forskningsfrågor. För att kunna få svar 

angående vilka styrsystem som används av gasellföretag valde vi att studera teorier angående 

både informella och formella styrsystem. Vår uppfattning är att formella styrsystem främst 

används om företaget är mer mekaniskt än organiskt. Därav väljer vi att även studera det 

sammanhanget. En studie utformad av Tell (2012) gav resultatet att chefer lägger 90 procent 

av sin tid på att utforma olika typer av aktiviteter. Enbart 13 procent av den tiden används för 

att utforma strategiska aktiviteter. Strategiska aktiviteter innefattar de aktiviteter där cheferna 

tar viktiga och långsiktiga beslut angående framtiden. Tell (2012) hänvisar till en studie gjord 

av Coad (2009) där liknande resultat har framkommit, att sammankopplingen mellan företags 

höga tillväxt och chefers strategiska arbete är mycket lågt. Utifrån studerade vetenskapliga 

artiklar har vi fått uppfattningen att företag inte lägger stor vikt på de strategiska aktiviteterna. 

Eftersom företag med hög tillväxt skiljer sig från andra företag vill vi undersöka om 

gasellföretag spenderar tid på att utveckla strategiska aktiviteter, specifikt på formella 

styrsystem.   
 

Ett system är ett sätt att utföra en typ av aktivitet eller uppsättning av aktiviteter. Systemet 

som används av en företagsledning för att styra verksamheten i en organisation kallas 

Management Control System (MCS) (Anthony et al. 2014). Definitionen av MCS har 

genomgått en förändring från att tillhandahålla mer formell information för att hjälpa 

beslutfattarna inom företaget, till att omfatta ett mycket bredare informationsutbud. Ett 

informationsutbud består av extern information, icke-finansiell information, 

beslutsstödsmekanismer samt informella kontroller (Chenhall 2003). MCS är en process där 

 

I kapitlet redovisas de teorier som vi ansett vara tillämpbara för att undersöka våra 

forskningsfrågor. Begrepp som informella och formella styrsystem presenteras, där fokus 

ligger på formella styrsystem. Mekaniska och organiska styrsystem redovisas samt 

tillväxtens fem olika faser. 
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chefer påverkar andra medlemmar i organisationen för att genomföra organisationens 

strategier. Målet med kontrollsystem är att genomföra en organisations valda strategier. En 

organisation som effektivt kan uppnå sina strategiska mål är de bästa aktörerna på lång sikt 

(Anthony et al 2014). Det är av stor betydelse att organisationer utformar ett användbart 

MCS, då det tenderar att skapa tillfredsställelse för anställda. Med hjälp av förbättrad 

information kan medarbetare i en organisation uppfylla sina åtaganden, vilket leder till beslut 

i samma riktning som organisationens mål (Chenhall 2003). Hädanefter kommer vi översätta 

Management control system (MCS) till arbetsledningens kontrollsystem.  
 

Verksamhetsstyrningens utmaning är att öka en organisations långsiktiga prestanda. 

Arbetsledningens kontrollsystem består av olika verktyg som en organisations högsta ledning 

använder för att förbättra företagets prestanda i linje med strategiska mål (Anthony et al 

2014). Således återfinns en koppling mellan en organisations mål och arbetsledningens 

kontrollsystem (Chenhall 20013). Typiska kontrollsystem innefattar strategisk planering, 

budgetering, resursallokering, prestationsmätning, utvärdering och belöning, 

ansvarsallokering samt internprissättning. De olika kontrollsystemen bör användas 

tillsammans för att säkerställa att en organisations lägre chefer uppfyller det företagets 

önskvärda prestationsnivåer och långsiktiga mål (Anthony et al 2014). Vi anser att det är 

viktigt att förstå varför kontroll är en väsentlig funktion för en organisation samt hur delar av 

ett kontrollsystem fungerar tillsammans för att kunna bygga ett livskraftigt system för 

hantering av styrning. Utan kontroll kommer organisationer inte kunna nå sina mål och 

speciellt inte göra det i tid (Anthony et al 2014).  
  
3.2 Formellt styrsystem 

Eftersom gasellföretag växer snabbt under en kort period, anser vi att kontroll och planering 

är extra viktigt för att företag ska bibehålla en hög tillväxt. Därför blir uppsatsens 

huvudsakliga fokus på de formella styrsystemen. Formella styrsystem består av 

avtalsförpliktelser samt formella organisatoriska mekanismer. Varje anställd inom en 

organisation bör känna till de formella styrsystemen (Ouchi 1979). Användning av formella 

styrsystem kan hjälpa chefer i ett företag att utveckla rationella inställningar för  planering 

och kontroll samt hjälper en organisation att uppnå bättre organisationsprestanda (Kallunki, 

Laitinen & Silvola 2011).  
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Enligt Nilsson och Olve (2013) består det formella styrsystemet av olika delar som hanterar 

olika frågor, vilket illustreras i figur 3:1. Det är indelat i tre delar: strategi, ettårsstyrning och 

operativ styrning. Det formella styrsystemet kan ses som en modell som bygger på den 

generella läran om styrning och kommunikation. Den utvecklades ursprungligen år 1948 av 

Norbert Wiener och har präglat utformningen av ekonomistyrningen sedan dess. Under senare 

tid har modellen kompletterats med beteendemässiga och kulturella aspekter. Fokus riktas 

mot hur mål, handlingsalternativ och beslut växer fram i organisationer (Nilsson & Olve 

2013). Styrsystemet följer en triangelformad struktur med de tre delarna inkluderade:  
 

  
Figur  3:1. Indelning av styrsystem. Inspirerad av Controllerhandboken, sida 39, Nilsson & Olve 2013. 

  
Nilsson och Olve (2013) påvisar att det idag har vuxit fram diskussioner huruvida affärsidé 

och strategi tillhör det formella styrsystemet, vilket tenderar att gränserna till de olika 

systemnivåerna luckras upp. Det kan ses i figur 3:1 i form av streckad linje runt triangeln 

affärsidé och strategier. Vanligtvis bestäms affärsidé och strategi för en lång period och 

omprövas eller förändras inte löpande inom ramen för ett kontrollsystem. Nilsson och Olve 

(2013) menar att varje del i figur 3:1 traditionellt innehåller fyra komponenter. Den första 

handlar om fastställande av mål och den andra om fastställande av handlingsalternativ. Tredje 

komponenten handlar om uppföljning av utfall och fastställande av avvikelse från mål. Den 

fjärde och sista komponenten är fastställande av handlingsalternativ för att säkerställa bättre 

måluppfyllelse med hänsyn till utfall (Nilsson & Olve 2013). 
  
3.2.1 Affärsidé och strategi 

Strategi är ett implementerat begrepp inom det företagsekonomiska ämnesområdet som 

funnits i 50 år. När strategibegreppet började användas sammanfördes det med företags mål. 

Arbetet vid utformning av både strategi och mål är sammankopplat och sker många gånger 
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samtidigt (Nilsson & Olve 2013). Vi har tolkat det som att när ett företag redovisar sina mål 

redovisar det även strategierna om hur företaget ska uppnå de uppsatta målen. På så sätt 

sammankopplar vi ett företags strategier med företagets mål.  
 

Från att strategibegreppet introducerades har det övergått till att mer sammankopplas med ett 

företags konkurrensfördelar. Strategier ska bidra till att företag uppnår sina uppsatta mål 

genom att skapa en bättre position för företaget gentemot sina kunder, skapa 

konkurrensfördelar samt effektivt fördela resurser (Nilsson & Olve 2013). I förutsebara och 

stabila miljöer bör organisationers strategier vara planerade och avsiktliga. Dagens 

affärsmiljöer är dock mer komplexa och dynamiska, vilket gör att en bredare användning av 

strategier blir viktigare (Wooldridge & Floyd 1990). Gasellföretags användning av strategier 

tycker vi är viktigt eftersom det skapar konkurrensfördelar. Vi anser att gasellföretags 

affärsmiljöer inte är förutsebara och strategierna bör därför inte vara helt planerade utan 

istället ha ett brett omfång. I företag återfinns många olika typer av strategier där de två mest 

omtalade strategierna är affärsstrategi och koncernstrategi. Affärsstrategi handlar om enskilda 

affärsenheters strategier, där fokus är att uppfylla en enhets affärsmål. Koncernstrategi 

handlar om vilka strategier som krävs för att uppnå koncernens mål (Nilsson & Olve 2013).   
 

En organisations strategiprocess handlar om förståelsen för hur organisationsstrategier 

formuleras och implementeras samt processerna som sker vid strategiska förändringar (Van 

de Ven 1992). Strategiprocessen består av tre olika delar: analysfasen, 

strategiformuleringsfasen samt genomförandefasen. Utgångspunkten i strategiprocessen är ett 

företags affärsidé, vilket visas i figur 3:2. En affärsidé innehåller en organisations 

övergripande uppgift. Den övergripande uppgiften handlar om ett företags identitet samt vad 

den organisationen erbjuder, gör och åstadkommer. En affärsidé brukar innehålla visionära 

mål som är ett önskvärt framtida tillstånd. Målformulering sker efter att företag i en 

analysmetod utformat en omvärldsanalys och en företagsanalys. Strategiformuleringsfasen 

innebär att ett företag utformar konkreta målformuleringar som sedan leder till en 

handlingsplan. I genomförandefasen genomförs den utformade handlingsplanen som avslutas 

med feedback och kontroll över de olika delarna (Nilsson & Olve 2013).   
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Figur 3:2. Strategiprocessen. Controllerhandboken sida 386, Nilsson & Olve 2013.  

 

Den formella strategiska planeringen utgår från en extern bedömning samt en intern 

bedömning, vilket visas i figur 3:3 (Nilsson & Olve 2013). I analysfasen av strategiprocessen 

förklarade vi att det fanns två olika analyser, omvärldsanalys och företagsanalys. Det som 

inom den grundläggande strategimodellen kallas för extern bedömning sammankopplar vi 

med omvärldsanalysen i strategiprocessen. Vi anser även att den interna bedömningen 

motsvarar företagsanalysen i strategiprocessen. Den externa bedömningen handlar om hot och 

möjligheter i omgivningen som skapar nyckelfaktorer för framgång. En organisations styrkor 

och svagheter analyseras i den interna bedömningen som beskriver ett företags särskilda 

kompetenser. Nyckelfaktorerna för företags framgång samt företags särskilda kompetenser, 

utformar tillsammans utveckling av strategiska handlingsalternativ. De olika 

handlingsalternativen värderas och företag väljer sedan strategi. Den valda strategin kommer 

sedan att genomföras och efter det sker uppföljning (Nilsson & Olve 2013). 
 

 
Figur 3:3. Extern och intern bedömning. Controllerhandboken sida 389, Nilsson & Olve 2013. 
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Företagets strategier är ofta väl utformade och bearbetade, men trots det genomförs inte 

samtliga strategier. Företags förverkligade strategier påverkas av olika typer av strategier, 

vilket visas i figur 3:4. Den första strategin är att en del av de planerade strategierna inte 

realiseras (ej realiserade strategier). Den andra typen handlar om de planerade strategierna 

som realiseras (avsedda strategier). Sista typen av strategier som påverkar de slutliga 

strategierna är de som inte var planerade men som växer fram (framväxande strategier). 

Utifrån de tre olika typerna skapas ett företags förverkligade strategier (Nilsson & Olve 

2013). Eftersom gasellföretags affärsmiljöer inte är stabila och förutsebara, anser vi att deras 

planerade strategier inte är de strategier som förverkligas. Vi tror att den snabba tillväxten 

påverkas av flera framväxande strategier som uppstår allt eftersom företaget utvecklas.  
 

  
Figur 3:4. Förverkligad strategi. Controllerhandboken sida 390, Nilsson & Olve 2013. 

  
3.2.2 Ettårsstyrning 

Ettårsstyrning är ett område där förändringar sker mycket långsamt. Det omfattar 

styrprocesser som ligger mellan affärsidé och strategi samt den operativa styrningen av 

verksamheten. Ettårsstyrning går ut på att formulera verksamhetsplaner och 

handlingsprogram, vilka används till att verkställa ett företags strategier. Det innebär en 

precisering av strategin avseende produkter och marknader. Kapacitetsförändringar beräknas 

och finansieringen utreds. Det utförs även en beräkning av lönsamhet, likviditet och soliditet, 

exempelvis för ett kommande år i form av en budget eller prognos, vilken följs upp under 

året. Budgetar och rullande prognoser är ett redskap för att beräkna strategiernas effekt på ett 

företags finansiella mål. Det är vanligt med en framförhållning på flera år för att kapaciteten 

för fysiska och personella resurser ska kunna anpassas i tid (Nilsson & Olve 2013). Ett 
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gasellföretags tillväxt sker under en kort period. Vi anser därför att det kan vara svårt för den 

typen av företag att ha lång framförhållning gällande verksamhetsplaner och budget.  
 

För ettårsstyrning behövs såväl extern som intern information. Det gäller att bedöma möjlig 

försäljning av företags olika produkter på olika marknader, vilket kräver extern information. 

Samtidigt måste ett företag kunna möta marknadens efterfrågan. Det bedöms då vilka intäkter, 

kostnader etc. som uppstår för de olika alternativ som finns, vilket ställer krav på information 

om företags inre förhållanden (Nilsson & Olve 2013).  
 

Budget 

En budget kan ha olika ändamål för olika företag. I grunden handlar budgetering om att styra 

mot en verksamhets uppsatta mål. Budget används för att beräkna förväntade värden på 

ekonomiska mål under den närmaste tiden, exempelvis ett år. Ett företag måste planera och 

följa upp budgeten eftersom den snabbt kan bli inaktuell på grund av oförutsebara händelser. 

En budget kan kompletteras med prognoser flera gånger per år eller ändras till ett rullande 

budget- eller prognossystem (Nilsson & Olve 2013).  
 

Syftet med budgetering handlar övergripande om framförhållning, ansvar och förståelse. 

Framförhållning, budgetens första syfte, innebär planering av ett företags verksamhet för 

kommande perioder. En budget skapar verktyg för hur ett företags strategier ska uppnås. En 

budget visar även vilka behov av finansiella resurser som finns och när de kommer att 

behövas. Budgetering kan leda till att de olika enheterna i en verksamhet samordnas på ett bra 

sätt. Olika enheter får kännedom om varandras planer och kan anpassa sin verksamhet efter 

det. Budgetering kan bidra till ett företags resursallokering, vilket innebär hur resurser 

fördelas i en verksamhet. Arbetet med vilka satsningar och investeringar som ska göras, 

underlättas av en budget. En budget kan även användas för att ge underlag för dimensionering 

av verksamheten. Det görs genom att anpassa ett företags kapacitet till den verksamhet som 

bedöms rimlig för kommande perioder (Kullvén 2015). 
 

En budgets andra syfte är ansvar, vilket bland annat innebär ansvarsfördelning inom ett 

företag. Budget används som underlag för att utkräva ansvar av chefer för olika verksamheter 

i ett företag. Det finns på så sätt någon som är ansvarig för varje post i budgeten. Budgetering 

används även för att möjliggöra uppföljning, vilket innebär att löpande stämma av mot planen 

för att nå uppsatta mål. En budget fungerar då som något att kontinuerligt jämföra utfallet 
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mot. Budget kan utgöra grund för incitament i ett företag. Med det menas belöningar som 

medarbetare kan erhålla om de åstadkommit ett bättre resultat än enligt budget (Kullvén 

2015).  
 

Förståelse är en budgets tredje syfte, vilket innebär att åstadkomma en god kommunikation 

där exempelvis medarbetare kan framföra sina åsikter och företagsledning sprida information. 

Med budgetering kan en medvetenhet skapas som är viktig för ett företags framgång. 

Medarbetare inom en organisations olika delar kan på så sätt få en förståelse för hela 

företagets verksamhet. Budgetering utgör även en god grund för målsättning. Medarbetare ska 

veta vad som förväntas av varje enhet i en organisation samt av en medarbetare själv som 

individ. Målsättning skapar underlag för decentralisering av en verksamhet. Motivation kan 

utgöra ett ändamål med budgetering. Om en medarbetare är involverad och engagerad i 

budgetarbetet, blir budgeten som ett avtal där alla är överens och arbetar för att uppnå målen 

(Kullvén 2015). 
 

En nackdel med en budget är att chefer och dess underordnade enbart fokuserar på deras 

specifika ansvarsområdens resultat. Företags underchefer blir bedömda på deras 

presentationer, därför vill de skapa ett gynnsamt resultat för deras ansvarsområde. Det gör att 

beslut som fattas inte är vad som är bäst för hela företaget. Underchefer kan även fokusera på 

att skapa bra resultat till nästkommande uppföljning av en budget. De kortsiktiga besluten kan 

vara av sämre kvalitet på längre sikt. En annan nackdel är att utformningen av en budget är en 

lång och omfattande process. Om en budget inte används frekvent i en organisation blir det en 

större nackdel (Anthony et al 2014). 
  
En annan kritik som budgetprocessen fått är att ett kalenderår inte är den optimala 

tidsperioden. Det ses som en alldeles för lång tid för att kunna detaljplanera. I januari 

utformas en plan för ett år framåt men i oktober återfinns det enbart en plan för tre månader 

framåt i tiden. Den uppställningen blir ofta kritiserad. Kritiker menar att det är oklart varför 

det ska finnas en ettårsplan i januari men inte i övriga månader. Eftersom marknader 

förändras i en allt snabbare takt, kan en ettårsperiod anses vara alldeles för lång. Det som 

planerades i januari kan vara irrelevant i oktober månad, vilket kan göra att den resterande 

budgeten inte är användbar då det kan ha uppstått situationer eller problem som inte var 

budgeterade (Anthony et al 2014).  
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Prognoser  

Det har debatterats huruvida styrning kan planeras utan årliga budgetar. Det kan vara svårt för 

ett företag att utföra planering när verksamheten påverkas mycket av oförutsebara externa 

händelser. Då kan det vara mer motiverat att istället anpassa en verksamhet till situationen 

genom snabb uppföljning av dessa händelser (Nilsson & Olve 2013). Ett verktyg som har 

utvecklats från en traditionell budget är rullande prognoser. Rullande prognoser är uppbyggda 

för den närmsta tiden, till exempel tre månader, som detaljplaneras. Den första 

detaljplanerade prognosen kommer att överlappas av en annan detaljplanerad prognos och på 

det sättet fortlöper det (Anthony et al 2014). Då rullande prognoser inte är utformade för det 

kommande kalenderåret, utan de är mindre omfattande prognoser som kan sträcka sig över 

några månader, anser vi att prognoser är mer användbara för gasellföretag. Eftersom 

utformningen av rullande prognoser sker mer frekvent än en traditionell budget, innebär det 

att oförutsebara externa händelser redan kan tas med i nästkommande prognos. Rullande 

prognoser blir mer flexibla och utformningen av prognoser är inte lika resurs- och 

tidskrävande som en traditionell budget (Anthony et al 2014). Eftersom gasellföretags framtid 

är osäker samt ständigt förändras i en snabb takt, finns det varken tid eller resurser för att 

utveckla en omfattande budget som belyser det kommande kalenderåret. Därav anser vi att 

mindre omfattande prognoser är mer tillämpbara för gasellföretag. Vid en traditionell budget 

hade en oförutsebar extern händelse först framkommit i nästkommande kalenderårs budget.   
 

3.2.3 Operativ styrning 

Enligt Nilsson och Olve (2013) sker den operativa styrningen inom ett företags olika 

avdelningar. Informationen är huvudsakligen internt orienterad (Nilsson & Olve 2013). Vi har 

inte studerat företags avdelningar internt. Vi väljer dock att ha kvar den operativa styrningen i 

figur 3:1 och enbart förklara den kortfattat eftersom operativ styrning är en del av det formella 

styrsystemet. Den operativa verksamheten i ett företag är där insatsfaktorer omvandlas till 

produkter och tjänster. För att den operativa verksamheten ska fungera så effektivt som 

möjligt, tillämpas olika typer av modeller för styrning. För att den operativa verksamheten ska 

kunna styras på ett effektivt sätt krävs information  (Lantz 2015). Nilsson och Olve (2013) 

menar att varje avdelning har sitt styr- och informationssystem. Det som planeras och händer 

inom olika avdelningar utgör en del av hela det företagets verksamhet. Den information som 

används inom en avdelning behövs för att göra sammanställningar avseende hela företaget. 
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Det skapas på det sättet samband mellan informationssystem som är viktiga att identifiera och 

utnyttja (Nilsson & Olve 2013). 
  

3.3 Informellt styrsystem 

I vår rapport har vi belyst att vi inte ska hantera gasellföretags informella styrsystem. Trots 

det väljer vi att redovisa kort vad informella styrsystem är för att läsare ska kunna förstå 

skillnaden och på så sätt få en bredare förståelse vad vi fokuserar på. Informellt styrsystem, 

eller mindre formaliserad styrning, är enligt Nilsson och Olve (2013) när en organisation 

satsar mer på att bemanna med rätt individer. Det innebär att se till att de anställda har rätt 

kompetens för de krav som arbetet ställer. Dessutom ska en viss kultur införas hos 

medarbetare som ska vägleda handlandet i olika situationer. Det innebär en satsning på 

individen till skillnad från satsning på system som i det formella styrsystemet. Målet är att 

utvecklingen ska gå mot en mer fördjupad decentralisering. Alla beslut ska fattas så nära 

verksamheten som möjligt (Nilsson & Olve 2013) och det ska förekomma en öppen 

kommunikation i organisationen (Kallunki et al 2011). Enligt Ouchi (1979) är de informella 

bestämmelserna lika effektiva trots att de är implicita.   
  

3.4 Mekaniskt styrsystem 

Det mekaniska styrsystemet är en typ av styrning som utvecklades av Burns och Stalker 

(2011). Det består av både smala och kontrollerande specialiserade uppgifter och 

väldefinierade ansvarsområden. Styrningen karaktäriseras som en hierarkisk struktur där 

kontroll, auktoritet samt kommunikation används (Burns & Stalker 2011). Därför 

sammankopplar vi det mekaniska styrsystemet med formella styrsystem. Kommunikationen 

är huvudsakligen hierarkisk, där chefer formellt övervakar och kontrollerar underordnade på 

ett kontrollerat sätt med lite utrymme för avvikelser. Fokus ligger främst på intern 

produktivitet och i mindre utsträckning på världen utanför en organisation. 

Prestationsåtgärder följer samma mönster och fokuserar på interna aspekter, till exempel 

kostnader och produktivitet, som ofta bryts ner till smala uppgifter. Planering och budgetering 

betonas och prestanda jämförs noggrant med en budget i frekventa samt detaljerade rapporter. 

Avvikelser analyseras noga och utredningar från ansvariga personer begärs. Incitament 

kopplas till kvantitativa prestationsåtgärder och mål. De viktigaste resurserna i en mekanisk 

organisation är tekniken och rutinerna, vilket möjliggör en smidig och effektiv drift av 
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organisationen. Organisationer som använder mekanisk styrning anser att anställda motiveras 

av pengar, vilket leder till att olika belöningssystem ofta används (Anthony et al 2014). Den 

mekaniska styrningen är lämplig att använda när en organisation erhåller en hög stabilitet 

(Burns & Stalker 2011). 
 

3.5 Organiskt styrsystem 

Den andra typen av styrning som utvecklades av Burns och Stalker (2011) är den organiska 

styrningen (Burns & Stalker 2011). Ett organiskt styrsystem är baserat på de antaganden som 

människor vill ha och kan bidra till meningsfulla mål. Viktiga aspekter är samarbete och 

lagarbete, med breda och varierade uppgifter. Kommunikationen är omfattande och 

huvudsakligen horisontell eftersom människor kommunicerar informellt och ofta med 

kollegor som arbetar i samma process för att hantera problem eller förbättra arbetsprocessen 

(Anthony et al 2014). Kommunikationen mellan anställda sker med en samrådande karaktär 

istället för att utge order och använda makt. Anställdas enskilda uppgifter bearbetas och 

justeras genom interaktion mellan medarbetare (Burns & Stalker 2011). Organisationen är löst 

strukturerad och anställda uppmanas att ta initiativ och utnyttja sin potential fullt ut, detta 

skapar belöning inom det organiska styrsystemet. Fokus ligger lika mycket på omvärlden som 

internt och prestationsåtgärder kommer sannolikt att täcka flera områden, inklusive kunder, 

anställda, processer och kvalitet samt finansiella åtgärder. En budget kan vara utformad men 

uppföljning sker inte noggrant. Organisationer prioriterar faktorer som att vara flexibla och 

kreativa mer än att uppfylla en budget. De viktigaste resurserna är de personer som arbetar i 

organisationen och den rådande kulturen och värderingarna. Att locka och behålla 

medarbetare blir därför en viktig framgångsfaktor. (Anthony et al 2014).  

 

Vi anser att det organiska styrsystemet är viktigt att belysa eftersom det är tillämpbart i 

organisationer som agerar vid snabba förändringar (Burns & Stalker 2011). Det beror på att 

organisationer som arbetar med en hög tillväxt inte har tid att utforma hierarkier och regler 

om hur ett företag ska styras. Det blir istället viktigare att implementera en decentraliserad 

struktur, där viktiga beslut kan tas så snabbt som möjligt. Skulle ett problem behöva 

behandlas via den högsta ledningen kan det företaget förlora sina marknadsandelar, vilket kan 

leda till en försämrad tillväxt (Andersson 2013).  
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3.6 Tillväxt 

En av kvalifikationerna för att ett företag ska få definitionen gasellföretag är att det har en hög 

tillväxt. Tillväxtteori innebär olika ekonomiska teorier för att förklara ekonomisk tillväxt. 

Tillväxt kan beskrivas som en förändrings- och effektiviseringsprocess (Nationalencyklopedin 

2017). Företag kan ses som ett finansiellt system som främst verkar för sambandet mellan att 

dels utveckla, investera i och producera varor och tjänster och dels skapa och skaffa 

nödvändiga finansiella medel. Det är en företagslednings uppgift att formulera lång- och 

kortsiktiga lönsamhetsmål och andra finansiella mål och restriktioner. De kan gälla det 

företaget som helhet eller för delar av företaget. Redovisningsinformation kan användas för 

intern planering och kontroll inom ett företag (Johansson & Runsten 2017). 
  
Företag kan växa och öka sin omsättning genom organisk tillväxt eller förvärvad tillväxt. 

Organisk tillväxt innebär att ett företag har ökat i volym av egen kraft (Tillväxtverket 2015). 

Tillväxt sker genom introduktion av nya produkter eller tjänster samt utvecklande av tidigare 

produkter eller tjänster. Försäljning kan även etableras på nya marknader, exempelvis genom 

export till andra länder. Förvärvad tillväxt är ett resultat av företagsförvärv 

(Nationalencyklopedin 2017). Vid organisk tillväxt kan ett företag själv finansiera sin 

verksamhet, söka riskkapital eller ta ett lån från banken. Ekonomiska risker bör identifieras 

och hur ett företag klarar risker under tillväxten bör utredas. Företag ska besluta om det ska 

rikta sig mot nya marknader eller bearbeta den befintliga. Det är viktigt att vara medveten om 

att företag som växer kräver en chef som vill bli ledare av större format. Som ledare är det 

viktigt att kunna motivera och utveckla de anställdas vilja att bidra till tillväxt. En ledares 

uppgift blir även att delegera och ge ansvar (Tillväxtverket 2015).  

 

3.6.1 Tillväxtens fem faser 

I figur 3:5 illustreras flera nyckeldimensioner för tillväxt: en organisations ålder och storlek, 

utvecklingsstadier och revolution samt tillväxten i sin bransch. Figur 3:5 visar hur de olika 

faktorerna interagerar för att forma en organisations utveckling (Greiner 1998). Utifrån 

figuren kan vi utläsa att gasellföretag har en betydligt snabbare tillväxt än andra företag samt 

att åldern på gasellföretag är lägre.  
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Figur 3:5. Hur företag växer. Evolution and Revolution As Organizations Grow sida 56, Greiner 1998 

 

När organisationer åldras och växer uppstår ett fenomen av långvarig tillväxt som kallas den 

evolutionära perioden. Enligt Larry E. Greiner (1998) finns fem utvecklingsfaser genom vilka 

företag tenderar att passera när de växer. Varje fas börjar med en utvecklingsperiod med stabil 

tillväxt. Faserna slutar med en revolutionerande period av organisatorisk oro och förändring, 

till exempel när centraliserade metoder leder till krav på decentralisering. Upplösningen av 

varje revolutionär period avgör huruvida ett företag ska gå vidare till nästa steg i den 

evolutionära tillväxten. Av de fem faserna av tillväxt kan vi utläsa att varje evolutionära 

period präglas av en dominerande ledningsstil som används för att uppnå tillväxt. Varje 

revolutionär period präglas av ett dominerande hanteringsproblem som måste lösas innan 

tillväxten kan fortsätta. Mönstret som presenteras i figur 3:6 kan anses vara typiskt för företag 

i industrier med måttlig tillväxt över en lång period (Greiner 1998).  

 
Figur 3:6. De fem faserna av tillväxt. Evolution and Revolution As Organizations Grow sida 

58,   Greiner 1998 
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Företag i snabba industrier tenderar att uppleva alla fem faser snabbare, medan företag i 

långsamma industrier enbart uppnår två eller tre faser under många år. Varje fas är ett resultat 

av föregående fas och en orsak till nästa fas (Greiner 1998).  

 

Fas ett 

Kreativitet (creativity) är den grundläggande fasen som handlar om att företaget ska skapa 

både en produkt och en marknad. Det finns ett flertal individualistiska och kreativa aktiviteter 

som är avgörande för att ett företag ska komma igång och utvecklas. Grundarna av ett företag 

är vanligtvis tekniskt eller entreprenöriskt orienterade. En ledares fysiska och mentala energi 

inriktas helt på att tillverka och sälja en ny produkt. Kommunikationen bland medarbetare är 

frekvent och informell. Långa arbetstimmar ersätts med måttliga löner och löfte om 

ägarförmåner. Beslut och motivation är mycket känsliga för feedback på marknaden. 

Ledningen agerar som kunder reagerar. När ett företag växer blir sådana aktiviteter ett 

problem, vilket skapar ett företags första revolution. Större produktionsprojekt kräver kunskap 

om effektiviteten i tillverkningen. Ökat antal anställda kan inte hanteras uteslutande genom 

informell kommunikation, då nya anställda inte motiveras av ett intensivt engagemang för 

produkten eller organisationen. Företag behöver finna en företagsledare som tar hand om 

problemet (Greiner 1998).  

 

Fas två 

Den andra fasen är riktning (direction) och innefattar de företag som klarar av den första 

fasen. De företag som överlever den första fasen genom att installera en kompetent 

företagsledare startar vanligtvis en period av fortsatt tillväxt med bra ledarskap. En 

funktionell organisationsstruktur införs och arbetsuppgifter blir alltmer specialiserade. 

Budget, arbetsstandarder och redovisningssystem införs. Kommunikationen blir mer formell 

och opersonlig då en hierarki med titlar och positioner växer fram. De anställda kommer 

känna sig begränsade av en centraliserad hierarki och den andra revolutionen framträder från 

en  självständighetskris. Lösningen på revolutionen är att flytta ner delegationen. Det kan 

dock skapa problem då högre chefer inte vill ge upp sitt ansvar till lägre chefer samt att lägre 

chefer inte är vana att ta beslut (Greiner 1998).  
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Fas tre 

Den tredje fasen är delegation (delegation) och tillväxt utvecklas från den framgångsrika 

tillämpningen av en decentraliserad organisationsstruktur. Ett företag delas upp i olika 

resultatansvar och bonusar införs för att motivera de anställda. Den högsta ledningen tar 

beslut utifrån rapporter från de lägre fälten. Ledningen fokuserar på att hitta företag att 

förvärva som kan anpassas till andra decentraliserade enheter. Delegationsfasen gör det 

möjligt för företag att expandera med ledningens ökade motivation på lägre nivåer. Chefer i 

decentraliserade organisationer som har större auktoritet och incitament kan tränga in på 

större marknader, reagera snabbare på kunder och utveckla nya produkter. Det skapas en 

revolution då högsta ledningen anser att de förlorar kontrollen och försöker återfå den. En 

centraliserad ledning försöker återinföras men misslyckas på grund av organisationens nya 

verksamhetsområde. För att företag ska kunna hantera krisen behövs samordningstekniker 

(Greiner 1998).  
  
 

Fas fyra 

Fas fyra är samordning (coordination) vars utvecklingsperiod präglas av användning av 

formella system för att uppnå ökad samordning. Chefer på toppnivå ska ta ansvar för 

införandet och administration av nya system. Decentraliserade enheter slås samman i 

produktgrupper och formella planeringsåtgärder fastställs och granskas intensivt. Många 

anställda får ansvar för att inleda företagsprogram för kontroll och granskning för 

underchefer. Varje produktgrupp får ett investeringsansvar. Vissa tekniska funktioner såsom 

databehandling är centraliserade på huvudkontor medan de dagliga operativa besluten förblir 

decentraliserade. Optioner och vinstdelning används för att uppmuntra anställda. Alla nya 

samordningssystem är användbara för att uppnå tillväxt genom effektivare fördelning av ett 

företags begränsade resurser. Även om chefer fortfarande har mycket beslutsansvar måste de 

försiktigt justera sina handlingar till högsta ledningen. Det skapas brist på förtroende mellan 

ett företags olika delar. Företaget har blivit för stort och komplext för att hanteras genom 

formella och fast bestämda program. Fjärde fasens revolution pågår (Greiner 1998). 

 

Fas fem 

Den sista fasen är samarbete (collaboration) och handlar om att försöka överkomma 

problemet som i fas fyra hanterades med formella system. I fas fem används spontana 
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hanteringsåtgärder där formella kontroller ersätts med självdisciplin och sociala kontroller. 

Övergången kan bli problematisk för de underchefer som har förlitat sig på de formella 

metoderna. I fas fem är företag mer flexibla och ledningen sker med en beteendeinriktning. 

Problem som sker ska lösas snabbt med lagarbete och olika grupper kombineras för att 

hantera specifika uppgifter. Formella styrsystem förenklas samt informationssystem 

integreras i dagliga beslutsprocesser. Utbildningsprogram används för att utbilda chefer i 

beteendeförmåga för att uppnå bättre lagarbete och konfliktlösning. Ekonomiska belöningar 

är inriktade mer på lagprestanda än individuell prestation. Revolutionen som skapas i det 

femte steget hanteras med nya system där anställda får vila, reflektera och återkomma med 

tankar. Revolutionen är fortfarande oundviklig (Greiner 1998).  
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4 Empiri  

 

4.1 AlphaCE 

Besöksintervju med Lars Rubensson, Ekonomichef.  

 

Lars Rubensson har varit ekonomichef sedan hösten år 2013 men började i företaget som 

controller. AlphaCE bildades år 2012 och är ett utbildnings- och matchningsföretag som 

arbetar med att få ut människor på arbetsmarknaden. Deras fokus är att coacha, utbilda samt 

matcha arbetslösa med ett arbete. AlphaCE har samarbetsavtal med flera kommuner och 

arbetsförmedlingen, vilket ska hjälpa arbetssökande. Arbetet går ut på att utbildaren eller 

arbetsförmedlaren ska lyckas för kunden. AlphaCE köpte kunskapscompaniet vilket består av 

två företag i Eskilstuna. AlphaCEs vision är att alla har en plats på arbetsmarknaden oavsett 

om personen varit arbetslös i flera år, varit sjukskriven eller om personen är nyanländ till 

Sverige. Företaget är uppbyggt med tre affärsområden. Det första är 

arbetsmarknadsutbildningar, det andra är betyg och examination och det sista affärsområdet är 

kunskapscompaniet som arbetar mot yrkesutbildningar. År 2013 hade företaget 60 stycken 

anställda och idag finns det 400 stycken anställda i AlphaCE.  

 

När grundarna startade företaget ville de inte ha någon byråkrati med strukturer, rapporter och 

hierarkier. Rubensson informerar att företaget styrs både med lösa och hårda strukturer. 

Företaget styrs dels hierarkiskt men även flexibelt och fritt. Rubensson menar att det inte 

enbart kan finnas hierarki när ett företag har 400- 500 anställda. Det viktiga är att företaget 

ska ha rutiner och strukturer utan att det ska kännas hämmande. Något som är viktigt för 

företaget är att det ska kännas som ett litet bolag.  

 

AlphaCE utformar en verksamhetsplan varje år. I den redovisas koncernens, de enskilda 

bolagens samt de olika affärsområdenas enskilda mål. Ett av företagets tillväxtmål för 

kommande år är att finna nya affärsuppdrag. Förtroende från kunden är viktigare än vad 

 

I följande kapitel presenteras studiens insamlade empiriska material från de intervjuade 

företagen. Informationen från de intervjuade företagen redovisas var för sig.  
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företaget får ut ekonomiskt av affären. AlphaCE använder budget eftersom företagets chefer 

måste ha en ekonomisk bild att styra emot. Budgeten fungerar som en målsättning för att hålla 

kvaliteten under tillväxt. Två gånger per år utformar företaget prognoser för att ge snabbare 

uppföljning av oförutsebara händelser. Företaget hade från början ingen strategi för att det 

skulle växa snabbt. Anledningen till att det blev ett gasellföretag var en kombination av 

engagemang och att avtalet från arbetsförmedlingen kom i rätt tid.    

 

Efter hand som AlphaCE vuxit har det tillkommit fler chefer på olika nivåer för att fördela 

ansvaret. Företaget har lyckats med en hög tillväxt tack vare engagemang bland medarbetarna 

samt att de anställda brinner för det de gör. Företaget arbetar för att utveckla och förbättra sin 

företagskultur redan vid rekryteringen av personal. Personen företaget anställer ska tro på 

AlphaCEs vision samt ha hjärta för verksamheten. Rubensson menar att företagskultur är 

viktigare än att förhålla sig till en budget, uppsatta regler samt mål. Samhällsengagemang är 

en viktig faktor för att driva in affärer och hålla dem vid liv. Faktorer som krävs för att 

företaget ska bibehålla en snabb tillväxt och en hög prestanda är drivna individer i ledningen 

som lägger fokus på vad som är viktigast i företaget. Företaget använder uppsatta regler och 

mål men de är mer anpassningsbara under en hög tillväxt. 

 

De anställda i AlphaCE motiveras genom att de är med och bidrar till samhället, att deras 

arbete betyder något för andra människor. Företaget använder belöningssystem för 

medarbetarna, vilket innebär att de får extra betalt om kunden lyckas. Bonusen som delas ut 

till personalen kan leda till ett ekonomiskt driv. Företaget styr medarbetarna att inte göra mer 

än vad som krävs, de ska inte tänka för mycket med hjärtat. Med det menar Rubensson att 

personalen ska försöka hjälpa så många kunder som möjligt istället för att inrikta sig 

helhjärtat på enbart en kund. 

 

Företaget har till viss del en öppen struktur med en informell ledningsgrupp. Flera 

medarbetare får vara delaktiga i beslutsfattandet och företagets VD har förtroende för 

personalen. AlphaCE har gått från en icke strukturerad miljö till en mer strukturerad miljö. 

Företagets styrsystem är idag mer formellt än tidigare. När företaget startade var det kreativt 

med många idéer. Det krävdes då fokus för att komma fram till vad organisationen skulle 

uppnå, vilket gjorde att strukturen fick komma i efterhand. Det kommer att göras en 

omstrukturering framöver för att få så bra ledarskap som möjligt som kommer anpassas efter 
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vilka avtal företaget har.  Företagskulturen är viktig men även att företaget har en viss formell 

struktur. 

 

4.2 Firmify AB 

Besöksintervju med Gustaf Sahlman, Styrelsemedlem. 

 

Firmify verkar inom egenanställning samt administration av tillfälligt anställda och 

underkonsulter.  Arbetet handlar om fakturering, bokföring och löneadministration. Företaget 

har sex fast anställda men mer än sextusen visstidsanställda, vilket motsvarar företagets 

kunder. Organisationsstrukturen i Firmify är platt och kommunikationen inom företaget sker 

horisontellt. Firmify är uppdelat i olika affärsområden, exempelvis support och 

marknadsföring, med en ansvarig chef för varje affärsområde. Företaget omsatte 70 miljoner 

kronor år 2016 och år 2017 omsatte de knappa 100 miljoner kronor.  

 

Det är styrelsen i företaget som tar de långsiktiga besluten samt fastställer företagets 

strategier. Strategierna utvecklas efter hand som marknaden växer. Det är viktigt för företaget 

att motivera sina medarbetare. De anställda måste och tillåts att ta eget ansvar för att frågor 

ska kunna besvaras så nära problemet som möjligt. För att de anställda ska kunna växa inom 

företaget är det viktigt att de brinner för sitt arbete samt att det finns en vilja att utveckla 

verksamheten. Uppföljning av de anställdas arbete sker genom utvecklingssamtal.  

 

Företaget utvecklar en affärsplan som består av olika aktiviteter angående hur företaget ska nå 

uppsatta mål, alltså företagets strategier. En av aktiviteterna i affärsplanen är företagets mål 

angående hur de ska fortsätta växa. Företaget använder budget genom att studera 

organisationens kostnader och intäkter. Sahlman menar att företaget inte är styrda av budget, 

men att det är ett bra styrmedel. Marknadsföring är en av företagets starka sidor, för att nå ut 

till kunder, där de måste utforma en budget för att ha framförhållning. Firmify använder även 

prognoser. Prognoserna är utformade på ett sätt som gör att företaget har bra koll på vilka 

intäkter och kostnader det har samt hur det kan påverka eventuella försäljnings- och 

säsongsvariationer. Något som är viktigt för företaget är tydliga KPIer och dagligen gör de 

uppföljningar av dem. KPI betyder Key Performance Indicator, vilket visar hur effektivt ett 

företag uppnår viktiga uppsatta mål. KPIerna är inte långsiktigt beslutade för framtiden, utan 
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det ska växa fram. Typiska KPIer kan vara antal nya kunder samt hur hög försäljningen ska 

vara.  

 

Firmify hade inte planerat att det skulle bli ett gasellföretag. Företaget har lyckats skapa en 

hög tillväxt eftersom det har bra produkter, vilket är tydligt både internt och externt. En annan 

anledning till att företaget lyckats med en hög tillväxt är att det har en bra kommunikation 

inom företaget. Medarbetarna är bra på det de gör och vill skapa förtroende hos sina kunder 

för att bygga upp en god kundnöjdhet. Det är viktigt att hela organisationen genomsyras av 

företagets vision samt att de anställda tror på det de gör. Sahlman påvisar att det är viktigt 

med företagskultur men att även rutiner och regler är av stor vikt. Företaget använder  rutiner 

och regler i kombination med ett fåtal affärsregler.  

 

Företaget har kritiskt granskat sin egen verksamhet för att veta att företaget satsar på rätt saker 

och inte lägger tid på fel data. Sahlman informerar att när företaget växer är det inte 

rapporter  och dokument som är det viktiga, istället är det utvecklandet av hur organisationen 

ska växa framåt. Firmify arbetar även med att utforma en bra värdegrund, att företaget ska ha 

en god företagskultur. Företaget försöker även utvärdera sin egen verksamhet genom 

att  förhålla sig till vilken verksamhet det vill vara samtidigt som det förhåller sig till vilken 

verksamhet som företaget inte vill sträva emot. Firmifys uppbyggnad av verksamheten har 

inte varit helt problemfri. Företaget var tvunget att stanna upp och tänka tillbaka på vad som 

tidigare genomförts. Det var viktigt att hålla sig inom företagets ramar för att inte förstöra 

värdegrunden. Genom olika övningar kunde företaget komma överens om hur de skulle 

utvecklas i framtiden samt utforma företagets kommande mål.  

 

För att lyckas som gasellföretag i dagens samhälle tror Firmify på att ha fokus och samtidigt 

vara kritisk. Ett företag måste kunna ändra fokus om det krävs, inte vara för breda genom att 

vara allt för alla. Företags samtliga medarbetare måste tro på det företaget gör och göra det 

med passion. Företag bör ha en tydlig kultur samt tydliga roller utan att arbetet blir alltför 

hierarkiskt.  

 

4.3 Sport Design Sweden 

Besöksintervju med Niclaes Wijk, VD och grundare.   
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Sport Design Sweden arbetar med att designa handelsvaror med olika tryck till sportföretag 

samt destinationsvarumärken. Företaget grundades år 2008 av Niclaes Wijk och hans kollega. 

Idag arbetar företaget med över 200 destinationer, exempelvis Borgholm och Stockholm samt 

cirka 150-200 hockey- och fotbollsföreningar, exempelvis Malmö FF och Sevilla FC. Sport 

Design Sweden är ett växande företag som lyckats organisera sig från ett fåtal anställda till 

cirka 28 anställda med en omsättning på 89 miljoner kronor år 2017. I början av tillväxten 

behövde företaget inte en organisationsstruktur, det var först när företaget hade 20 anställda 

som företaget skapade ansvarsområden. Sport Design Sweden skapade en struktur för att styra 

företaget mot ytterligare tillväxt. I samma takt som företaget växer anser Wijk att företaget 

behöver fler regler. Företaget införde mellanchefer för att skapa en horisontell 

kommunikation. Organisationsstrukturen är platt och företagets dagliga arbete sker 

utan  hierarki. Sport Design Sweden har dock hierarki i ett organisatoriskt schema för att 

förtydliga de anställdas olika roller. Medarbetarna både tillåts och tar ansvar för dagliga 

frågor samt beslut. Ledningen och ägarna ansvarar för långsiktiga beslut samt strategier.  

 

Sport Design Sweden arbetar utifrån en affärsplan samt uppsatta strategier. Företaget drivs av 

sina uppsatta mål och varje avdelning har ansvar för att deras specifika mål uppfylls. 

Affärsplanen består av både kvantitativa och kvalitativa mål genom försäljning, dels mot 

ekonomiska mål samt mot mer mjuka värden i form av design av produkter för företagets 

designavdelning.  

 

Företaget säljer varor som ännu inte är producerade, där kunden köper en produkt i form av 

en skiss. Därför använder företaget prognoser. Kunden kan få sin leverans inom sex månader, 

vilket gör att företaget konstant ligger i framkant av sin orderbok. Prognoserna kan utifrån 

företagets orderstock bedöma hur företaget ligger till med sina intäkter samt kostnader och 

därefter kan företaget bedöma om eventuella justeringar måste ske. Sport Design Sweden har 

en konstant tillväxt på 25-30 procent, vilket har ökat under de senaste åren och gjort att 

företaget nu valt att använda budget. Wijk menar att det är skillnad mellan budget och 

prognoser, där prognoser kan visa de positiva siffrorna och budget kan visa det negativa, 

vilket även är viktigt att ta hänsyn till i planeringen. Med budget kan företaget ställa upp 

förväntade mål, bedöma hur utfallet blev och därefter agera utifrån behovet.  
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Sport Design Sweden har engagerade medarbetare som brinner för sitt arbete, vilket gör att 

företaget för fjärde året i rad lyckats med hög tillväxt. Företagskulturen hos Sport Design 

Sweden är tydlig och god. Företagets medarbetare utför olika aktiviteter i form av att åka 

skidor eller olika typer av resor, vilket alla medarbetare uppskattar. Positivt för företaget är att 

alla anställda vill stanna kvar och ingen har ännu lämnat sina arbeten sedan dag ett, vilket 

tyder på en god företagskultur. Redan vid rekrytering av nya medarbetare är det viktigt att 

magkänslan är rätt för VDn. Den potentiella medarbetarens personlighet, att personen passar 

in i företagskulturen, är viktigare än att personen har den rätta kompetensen.  

 

För att lyckas som gasellföretag tycker Sport Design Sweden att nyfikenhet är en drivande 

faktor. Företaget ska vara flexibelt samt öppna för förändringar. Det är viktigt med 

motiverade medarbetare som arbetar flitigt med företagets produkter. Det är en förutsättning 

för att övriga delar i företaget ska komma till rätta. 

 

4.4 Softwerk AB 

Skypeintervju med Eddie Freij, VD och delägare. 

 

Softwerk är ett företag som grundades av två tyska forskare som träffades på Linnéuniversitet 

i Växjö. Företaget grundades för mjukvarukvalitet samt system utifrån mjukvaruaspekter. I 

början av företagets uppbyggnad hade det svårigheter med försäljning och marknadsföring. 

Vändningen för Softwerk blev ägarnas beslut om att anställa en extern person för att börja 

växa, vilket var Eddie Freij. Hittills har företaget haft tillfälliga lösningar vad gäller ekonomi, 

produktionsledning, försäljning och administration, vilket  bidrog till ett splittrat fokus för 

ägarna. Lösningen på problemet blev att anställa en kontorschef  som skulle agera som en 

controller med fokus på ekonomin samt ta hand om det administrativa och Human Resource. 

Idag består Softwerk av 29 anställda, med 7 nationer representerade och en omsättning på 17 

miljoner för år 2017.  

 

Rent organisatoriskt är företaget uppbyggt med en VD samt en styrelse. Företaget är vidare 

uppdelat i olika affärsområden: ekonomiavdelning, produktionsledning, Human Resource, 

ekonomi samt administration. I Softwerks dagliga arbete finns ingen hierarki. Företaget är 

uppbyggt som en platt organisation där medarbetarna är involverade i många frågor med egen 

frihet och ansvar. Företaget har en dynamisk ledning och med det menar Freij att alla 
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anställda ska vara så pass informativa att beslut inte alltid behöver ske med samma personer. 

Genom en horisontell kommunikation kan VDn delegera ut arbetsuppgifter till medarbetarna 

och själv fokusera på företagets strategier samt uppbyggnaden av varumärket. Företagets 

medarbetare kan delta i de långsiktiga besluten om strategierna, exempelvis hur de anställda 

vill arbeta mot kunden.  

 

Idag har Softwerk tre delägare med ägardirektiv där varje ägare utformar en beskrivning till 

styrelsen om vad de vill att Softwerk ska uppnå. I beskrivningen finns ekonomiska mål i form 

av nyckeltal för tillväxt samt riktlinjer för hur balansräkningen ska skötas, vilket löpande ska 

följas upp. Softwerk anser att det är viktigt att arbeta utifrån en handlingsplan. Företagets 

handlingsplan förklarar hur tillväxt samt lönsamhet ska uppnås. Softwerk använder 

ekonomiska verktyg som budget och prognoser. Ledningen använder budget för att historiskt 

kolla på intäkter och kostnader. Det är en försiktig budget med önskemål och förväntningar 

inför året. Budgeten är även en avstämning om det uppskattade utfallet blev som planerat. 

Företaget använder prognoser för att varje vecka undersöka om avvikelser har skett. Om 

avvikelser uppstått görs en plan angående hur det ska hanteras.  Softwerk använder prognoser 

eftersom det ger tidigare indikationer angående hur företaget måste agera än vad budget gör.  

 

Företaget hade inte planerat att bli ett ledande gasellföretag men Freij hade en dröm om att 

skapa ett snabbväxande företag. Softwerk har lyckats med en hög tillväxt genom att företaget 

ständigt arbetar med att skapa och bygga upp relationer med nya kunder, samtidigt som det 

haft motiverade medarbetare. Alla anställda anses vara viktiga för företaget och de anställda 

motiveras genom kommunikation och positiv feedback. Freij anser att företagskulturen är 

viktigare än regler då det skapar tillit och lojalitet hos medarbetarna. Företaget har genom 

workshops sammanfört medarbetarna och ledningen för att tillsammans skapa identiteten för 

Softwerk, både internt och externt. Företagskulturen beskrivs som en familj som är stolta och 

överens om vad företaget står för.  

 

Under företagets tillväxt har det behövt stanna upp för att hinna med de interna processerna. 

Företaget hade många projekt igång, vilket ledde till att ledningen inte hann med de interna 

processerna som exempelvis tidrapporter och fakturering. Företaget investerade därför i 

verktyg för att minska riskerna och kunna fortsätta växa även vid konjunkturförändringar. 
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Företaget anser att vid hög tillväxt blir besluten allt viktigare. Det behövs mer tid och fler 

involverade personer som hjälper till att frambringa det bästa beslutet för företaget.  

 

För att lyckas som gasellföretag anser Freij att företag måste förstå sin marknad och kund. 

Grundaren av företaget måste vilja ta risker, tillsammans med ett fungerande team som 

kompletterar varandra. Ägarna måste kunna investera i företaget så att det fortsätter att växa.  

 

4.5 Winge Byggnads AB 

Skypenintervju med Martin Windolf, VD och grundare. 

 

Winge Byggnads är ett entreprenadbolag i byggbranschen som arbetar med projekt för privata 

fastighetsägare, landsting, stat och kommuner. Företaget har idag 40 anställda med en 

omsättning på 190 miljoner kronor år 2016 och 250 miljoner kronor år 2017. Av egna 

erfarenheter i andra företag skapade grundarna av Winge byggnads en platt organisation utan 

några hierarkiska inslag. Företaget har en horisontell kommunikation som skapar en bra 

dialog mellan samtliga anställda. Ledningen består av två grundare, en controller och en 

extern rådgivare. Ledningen ansvarar för de långsiktiga besluten och medarbetarna ansvarar 

för de dagliga besluten.  

 

Grundarna av företaget utformade från början tydliga tillväxtmål. De hade en målbild att 

omsätta 200-250 miljoner kronor från dag ett, vilket företaget idag har lyckats med. Windolf 

menar att företaget lyckats med målbilden för att det har erfarna grundare med en klar bild av 

organisationens förväntningar. Behövliga resurser var tidigt planerade och utformade i en 

affärsplan för att nå målen för omsättningen. 

 

Företaget använder prognoser och budget. En fullständig prognos över företaget genomförs 

två gånger om året och omfattar samtliga projekt som utförts under året.  Företaget använder 

prognoser för att det alltid finns avvikelser. Prognoserna är ett sätt att få en detaljerad bild av 

var företaget är på väg under året och ger möjligheter att korrigera avvikelser till skillnad från 

en kalkylerad budget. Budget är mer en önskan om företagets framtid. Företaget är inte styrt 

av budget. Windolf menar att en omsättning inte ska vara styrande för företagets tillväxt, 

istället är det är hur affärerna sköts som är nyckeln till framgång.  
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Winge Byggnads har tvingande regler och policys, exempelvis krav på företagets arbetsmiljö. 

Windolf anser att företagskulturen är viktigare än regler, men företaget behöver förhålla sig 

till en struktur med tydliga arbetssätt för att kvalificera en god arbetsmiljö. Redan vid 

rekryteringen av nya anställda är det viktigt att personen har sociala kvalifikationer och 

förmåga att passa in i gruppen, vilket är viktigare än personens kompetens. Företagets 

drivkraft  är att ha en god företagskultur som består av engagerade medarbetare som vill och 

tillåts påverka företaget. Det ska kännas som ett team av vänner som arbetar och åker på 

utlandsresor tillsammans samt andra event.  

 

För att lyckas som gasellföretag i dagens samhälle tycker Windolf att en tydlig målbild och ett 

bra kontaktnät är nyckeln till framgång. Winge Byggnads största framgångsfaktor är att först 

och främst leverera kvalitet för att sedan tjäna pengar som steg två.  

 

4.6 Qtagg 

Skypeintervju med Tomas Lindqvist, grundare, delägare och VD. 

 

Qtagg är verksamma inom marinbranschen med fokus på optimering av framdrivning och 

rutthantering av fartyg. Idag har företaget tio anställda och planerar att anställa fler. Under år 

2016 omsatte företaget elva miljoner kronor. Lindqvist är grundare, VD och delägare 

tillsammans med två kollegor. I början av företagets tillväxt var det enbart ägarna som 

arbetade men efter hand togs extra resurser in i form av extraarbetare.   

 

Företaget är uppbyggt som en platt organisation med en lös, självgående struktur som bygger 

på företagets bästa med en horisontell kommunikation. Ledning tillsammans med ägarna har 

ledande mandat att ta beslut i verksamheten, vilket innebär ansvar för de långsiktiga besluten, 

målen samt strategierna. Ett beslut kan vara att etablera sig på nya marknader, specificerat på 

olika marknadssegment. Medarbetarna ansvarar för att ta beslut i de dagliga frågorna. De 

anställda kan givetvis ta hjälp av ledningen vid behov av stöd i olika frågor. Medarbetarna 

kan även påverka verksamheten genom att komma med nya idéer.  

 

Qtaggs styrning fokuserar inte på budget. Lindqvist anser att prognoser och 

kassaflödesanalyser är viktigare under hög tillväxt. Framför allt på grund av att verksamheten 

finansieras av intäkter från kunder vilket sätter begränsningar för hur fort företaget kan växa. 
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Företaget är idag nöjda med sälj- och kassaflödesprognoser för att kunna agera i tid. Med 

hjälp av prognoserna kan företaget löpande avläsa hur många månaders uthållighet de har 

med alla kända intäkter och kostnader och agera utifrån behovet. Omfattande budgetprocesser 

lägger företaget inget fokus på. Lindqvist menar att det endast tar tid och ger ingen 

verklighetsbild för resultat av arbetet. Företaget arbetar till och från med affärsplaner. 

Ledningen uppdaterar affärsplanen vid behov då externa parter är intresserade av företaget. 

Det viktiga för företaget är hur affärerna utvecklas och antal kunder som Qtagg lyckas 

attrahera och vinna.   

 

Företaget tycker att en god värdegrund är viktigare än rutiner och regler. En gemensam 

värdegrund skapar en god företagskultur, vilket leder till ett bra bemötande mot kunderna. 

Lindqvist informerar att konstruktiv kritik, en tydlig värdegrund, att alla anställda vet vad som 

förväntas av dem samt tillit till medarbetarna bidrar till en god företagskultur. Qtagg menar att 

företaget blir starkare om alla anställda tillåts att bidra med sin kompetens. Det leder till mer 

energi hos medarbetarna, vilket påverkar övriga individer samt företagets situation. Idag 

använder företaget inga belöningssystem men det motiverar sina anställda genom att de får 

bidra med sin kompetens. 

 

Företaget hade inga planer på att bli gasellföretag. Det grundarna fokuserade på var att göra 

bra produkter samt att nå ut till kunderna. Grundarnas motivation för att lyckas växa var 

envishet, fokus samt hårt arbete. Med tiden gav det intäkter samt kundnöjdhet som resultat av 

företagets leveranser. För att lyckas som ett gasellföretag i dagens samhälle anser Qtagg att 

fokus ska vara på företagets kärnprodukter, vad som är bra för verksamheten samt hur 

affärerna ska utvecklas.  
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5 Tolkning  

 

5.1 AlphaCE 

AlphaCE köpte kunskapscompaniet vilket tyder på att företaget växt genom förvärvad 

tillväxt. Företaget har haft mycket engagerade medarbetare och vi tror att det har hjälpt 

företaget att öka sin omsättning, vilket skapar en organisk tillväxt i enlighet med 

Tillväxtverket (2015). Företaget styrs med både hårda och lösa strukturer. Utifrån Langfield-

Smith (1997) beskrivning angående vad formella och informella styrsystem är, tolkar vi det 

som att företaget använder både informella och formella styrsystem. Rubensson påtalar att 

styrningen i företaget är flexibel och fri, men att det existerar vissa rutiner. Företaget använder 

uppsatta regler men de är mer anpassningsbara under en hög tillväxt. Även det påvisar att 

företaget använder både informella och formella styrsystem. Burns och Stalker (2011) 

beskriver att väldefinierade uppdelningar av företaget är av typen mekaniska styrsystem. 

Därför anser vi att företagets uppdelning i olika affärsområden tyder på ett mekaniska 

styrsystem.  

 

AlphaCE utformar en verksamhetsplan där koncernens, de enskilda bolagens samt de olika 

affärsområdenas mål redovisas. I figur 3:2 visas Nilssons och Olves (2013) strategiprocess, 

vilken består av olika steg som tillsammans bildar tre faser. I den andra fasen, 

strategifomuleringsfasen, redovisas företagets konkreta målformuleringar som leder till en 

handlingsplan. Den handlingsplanen anser vi vara synonym med vad AlphaCE beskriver som 

sin verksamhetsplan. Även inom ettårsstyrningen utformas en verksamhetsplan som handlar 

om företagets strategier. Strategiprocessen och ettårsstyrningen är formella styrmedel, vilket 

illustreras av Nilsson och Olve (2013) i figur 3:1. Företaget utformade från början ingen 

strategi för att växa och vi tolkar det som att företaget därmed påverkas av Nilssons och Olves 

(2013) framväxande strategier som visas i figur 3:4. De framväxande strategierna är med och 

skapar företagets förverkligade strategier.  

 

Kapitlet innefattar tolkning av det insamlade empiriska materialet i förhållande till 

utvalda teorier och tidigare forskning. Tolkning av de intervjuade företagen redovisas 

var för sig. Kapitlet avslutas med en sammankoppling av företagen.  
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I teorin redovisas en budgets tre olika syften. Det första syftet är framförhållning och enligt 

Kullvéns (2015) beskrivning uppfyller företaget första syftet, eftersom AlphaCEs budget 

utformas för att cheferna ska ha en ekonomisk bild att styra emot. Utifrån vad företaget säger 

angående varför det använder budget, anser vi att det inte gör löpande uppföljningar. Anthony 

et al (2014) beskriver att om ett företag utformar en budget men inte gör löpande uppföljning, 

har budgeten en organisk karaktär. Det innebär att AlphaCEs budget har karaktären av ett 

organiskt styrsystem samt att budgetens andra syfte inte är uppfyllt. En budgets tredje syfte är 

förståelse, vilket företaget uppfyller eftersom det redovisar sin målsättning i budgeten. 

Rubensson informerar att budget inte är det viktiga, det är istället personalen och kulturen 

som prioriteras. AlphaCE utformar prognoser två gånger per år. Vi anser att företagets 

prognoser är rullande prognoser, eftersom rullande prognoser enligt Anthony et al (2014) ska 

ge en snabbare uppföljning av uppkomna händelser, vilket överensstämmer med AlphaCEs 

användning av prognoser.  

 

AlphaCE vill att företaget ska kännas litet. Vi tror det betyder att ledningen vill att samtliga 

anställda ska känna sig viktiga för företaget. Företaget har lyckats med en hög tillväxt 

eftersom de anställda har engagemang och brinner för det de arbetar med. I teorin förklarar 

Anthony et al (2014) att det organiska styrsystemet är baserat på att människor vill och kan 

bidra till meningsfulla mål. Det tyder på att AlphaCEs motivation av de anställda är delvis 

organisk. Företagets anställda belönas även genom att få extra betalt om deras kund lyckats, 

vilket enligt Anthony et al (2014) istället tyder på ett mekaniskt belöningssätt. AlphaCE styrs 

inte med rapporter, strukturer eller hierarkier vilket tyder på att företagets styrning har en 

organisk karaktär. Företaget införde flera chefer för att fördela ansvaret och det visar på att 

företaget decentraliserades. De anställda får även vara delaktiga i beslutsfattandet vilket också 

tyder på decentralisering. I teorin beskriver Anthony et al (2014) även att en allt mer 

decentraliserad struktur där makt ersätts med samrådande kommunikation visar på ett 

organiskt styrsystem. Rubensson påtalar ett flertal gånger att företagskulturen är viktig, vilket 

även det kopplas till det organiska och informella styrsystemen. 

 

När företaget startade var det kreativt med mycket idéer vilket stämmer överens med 

tillväxtens första fas. Kommunikationen i den första fasen är enligt Greiner (1998) frekvent 

och informell vilket överensstämmer med AlphaCE. I slutet av fas ett skapas en revolution 



 

 

 

 

50      

som gör att företaget behöver en företagsledare som tar hand om problemet. Greiner (1998) 

beskriver att revolutionen i första fasen tynar bort när en kompetent företagsledare anställs. 

AlphaCE beskriver inte att företaget ska anställa någon ny företagsledare, men det ska 

genomföras en omstrukturering för att skapa ett så bra ledarskap som möjligt. Det kopplar vi 

till slutet av fas ett. Det är svårt för oss att avgöra i vilken fas företaget befinner sig eftersom 

AlphaCE inte informerar om några problematiska situationer som kan kopplas till Greiners 

(1998) beskrivning av fasernas olika revolutioner. I fas två överensstämmer inte teorin helt 

med informationen från AlphaCE. Revolutionen i fas två är att företaget har blivit för 

centraliserat och att de anställda känner sig begränsade. Lösningen till andra fasens revolution 

är att företagets delegation fördelas, vilket överensstämmer med AlphaCE. Det återfinns 

ingen information att företaget har arbetat centraliserat, vilket kan bero på att företaget nu 

arbetar decentraliserat och tagit sig till tillväxtens tredje fas. I fas tre finns ett flertal faktorer 

som stämmer in på AlphaCE, exempelvis att bonusar införs för att motivera anställda samt att 

företaget decentraliseras. AlphaCE befinner sig inte högre än tredje fasen. Vi baserar det på 

Greiners (1998) information angående den tredje fasens revolution som innebär att ledningen 

vill skapa en mer centraliserad organisation, vilket inte överensstämmer med AlphaCE.  

 

5.2 Firmify AB 

Utifrån informationen från Sahlman kan vi inte bedöma om Firmify förvärvat något annat 

företag som skulle ha skapat en förvärvad tillväxt. Företaget berättar att deras höga tillväxt 

beror på bland annat bra produkter som bidragit till en ökad omsättning. Vi ser det som att 

företaget har en organisk tillväxt, vilket överensstämmer med Tillväxtverkets (2015) 

beskrivning. Firmifys organisationsstruktur är platt och kommunikationen sker horisontellt. 

Vi tolkar det som att företaget arbetar decentraliserat. En annan faktor som tyder på att 

Firmify är decentraliserat är att företaget har fördelat ansvaret. Företagets anställda tar ansvar 

över det dagliga arbetet medan högsta ledningen enbart har ansvar för de långsiktiga besluten. 

Eftersom Firmify arbetar decentraliserat innebär det att företaget arbetar informellt. Det 

grundar vi på Nilsson och Olves (2013) beskrivning att målet för de informella styrsystemet 

är att skapa en mer fördjupad decentralisering. Firmifys uppdelning i olika affärsområden kan 

sammankopplas till det mekaniska styrsystemet som Burns och Stalker (2011) redogör för. 

Det handlar om specifika och väldefinierade uppdelningar av företaget. Ansvarsfördelningen i 

företaget tillhör istället det organiska styrsystemet, vilket skildras av Anthony et al (2014).  
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Företaget tillåter sina anställda att ta ansvar, vilket det anser motivera de anställda. Det är 

även viktigt att de anställda brinner för sitt arbete. Det tyder på att företaget arbetar med 

organiska styrsystem, eftersom Anthony et al (2014) berättar om att de anställda då uppmanas 

att ta initiativ samt att utnyttja sin potential fullt ut. Företagets kommunikation är horisontell, 

vilket även det kopplas till det organiska styrsystemen eftersom de anställda då arbetar 

tillsammans för att hantera problem och förbättra arbetsprocessen. Företaget arbetar mycket 

med sin kultur som ska genomsyra hela organisationen. Firmify informerar om att dokument 

inte är det viktiga under tillväxt utan det handlar istället om att ha en bra värdegrund, 

företagskultur. Dock används rutiner och regler. Styrsystemen som används i företaget blir 

därför en kombination av informella och formella, och då även organiska och mekaniska.  

 

Firmify utvecklar en affärsplan som innehåller företagets uppsatta mål och strategier. 

Affärsplanen förknippar vi med handlingsplanen som utvecklas i Nilsson och Olves (2013) 

strategiprocess. Vi sammankopplar dessa eftersom handlingsplanen innefattar målformulering 

samt strategiformulering, vilket överensstämmer med Firmifys affärsplan. Firmify utformar 

inga fasta strategier utan utvecklar dem efter hand. Företagets strategier kommer ändras och 

justeras efter hur marknaden förändras. Under en hög tillväxt sker förändringar allt oftare 

vilket gör att det inte finns tid för att utveckla strategier. Det tyder på att företagets 

förverkligade strategier baseras mycket på Nilsson och Olves (2013) beskrivning av de 

framväxande strategierna som återfinns i figur 3:4. För att företaget ska veta att strategierna 

uppfyller målen, använder det KPIer. Firmifys KPIer är inte förutbestämda utan de ska växa 

fram. Vi tolkar det som att KPIerna ska växa fram tillsammans med de framväxande 

strategierna.  

 

Företaget använder ettårsstyrning i form av en budget, vilket är ett formellt styrmedel som 

framställs av Nilsson och Olve (2013). Budgeten används för att ha en viss framförhållning, 

vilket stämmer överens med Kullvéns (2015) beskrivning av en budgets första syfte. Firmify 

beskriver att det studerar sina intäkter och kostnader och vi tolkar det som att företaget gör 

uppföljning av budgeten, vilket enligt Anthony et al (2014) är en budget av mekanisk 

karaktär. Att uppföljning utformas, kan kopplas till budgetens andra syfte som Kullvén (2015) 

beskriver. Ett annat verktyg inom ettårsstyrningen är prognoser, vilket företaget använder 

eftersom det ger en snabbare uppföljning av eventuella försäljnings- och säsongsvariationer. 

Vi anser att Firmify utformar det som Anthony et al (2014) kallar för rullande prognoser. 
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Firmify granskar sin verksamhet för att veta att företaget satsar på rätt saker. Det kan kopplas 

till Nilsson och Olves (2013) ettårsstyrning där det ställs krav på extern samt intern 

information.  Internt granskar Firmify vad företaget vill ha för typ av verksamhet och externt 

granskas vilken verksamhet företaget inte vill sträva emot. Uppbyggnaden av företaget har 

inte varit helt problemfri, vilket stämmer in på Greiners (1998) fem faser av tillväxt. Firmify 

arbetar mycket decentraliserat eftersom det har ansvarsfördelning samt fokuserar på företagets 

kultur, vilket tyder på att företaget kan befinna sig i tredje fasen. Dock är organisationen 

uppdelad i affärsområden med ansvariga chefer, vilket tyder på en mer centraliserad struktur. 

Företaget beskriver även att det använder regler och rutiner. Greiner (1998) berättar att 

företags anställda kan känna sig styrda på grund av en centraliserad struktur som består av 

mellanchefer, vilket skapar andra fasens revolution. Vi anser att Firmify kan befinna sig i 

slutet av andra fasen, där självständighetskrisen snart kommer uppstå. Eftersom företaget 

arbetar decentraliserat samt har infört ansvarsfördelning, vilket är lösningen på andra fasens 

revolution, kan det även befinna sig i tredje fasen.  

 

5.3 Sport Design Sweden  

Sport Design Sweden informerar inte om företaget förvärvat något annat bolag. Det tolkar vi 

som att företagets tillväxt är organisk och inte förvärvad, vilket överensstämmer med 

Tillväxtverkets (2015) beskrivning. Vi anser att företagets ökade omsättning istället skett 

genom egen kraft, där tillväxt skapats då Sport Design Sweden har expanderat geografiskt via 

nya destinationer samt börjat samarbeta med nya föreningar.  

 

Företagets organisationsstruktur är platt och kommunikationen sker horisontellt. Det dagliga 

arbetet sker utan inslag av hierarki, där de anställda uppmanas att ta initiativ och ansvar för de 

dagliga besluten. I Sport Design Sweden ansvarar ledningen och ägarna för de långsiktiga 

besluten och strategierna. Ansvarsfördelningen inom företaget är vad Anthony et al (2014) 

kallar organisk karaktär. Alla anställda på företaget vill stanna kvar och ingen har ännu 

lämnat sina arbeten sedan dag ett. Vi tycker det tyder på att företaget arbetar mycket med att 

utveckla sin företagskultur, vilket vi sammankopplar med de organiska samt informella 

styrsystemen som beskrivs av Anthony et al (2014) samt Nilsson och Olve (2013). Sport 

Design Sweden anser att företaget, under hög tillväxt, behöver hierarki i form av ett 
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organisatoriskt schema med tydlig rollfördelning. Regler och strukturer införs i takt med att 

företaget växer, vilket är vad Burns och Stalker (2011) kallar mekanisk karaktär. Vi tolkar det 

som att Sport Design Sweden är av organisk karaktär men i behov av mekaniska inslag i form 

av tydliga rollfördelningar under hög tillväxt. 

 

Sport Design Sweden kan kopplas till det formella styrsystemet ettårsstyrning som beskrivs 

av Nilsson och Olve (2013). Företaget arbetar utifrån en affärsplan som består av både 

kvantitativa och kvalitativa mål, dels mot ekonomiska mål samt mot mer mjuka värden. Vi 

tolkar det som att företaget har konkreta målformuleringar i affärsplanen. Det förknippar vi 

med handlingsplanen i figur 3:2 som är en del av Nilsson och Olves (2013) strategiprocess. 

Sport Design Sweden beskriver att det utformar strategier, vilket vi tolkar som att företagets 

planerade strategier leder till de förverkligade strategierna som illustreras av Nilsson och Olve 

(2013) i figur 3:4.  

 

Ettårsstyrning går även ut på att formulera verksamhetsplaner i form av budget och prognoser 

för att verkställa företagsstrategier. Sport Design Sweden använder prognoser eftersom 

företaget säljer produkter som ännu inte är producerade. Vi anser att företagets prognoser är 

synonyma med rullande prognoser, vilket enligt Anthony et al (2014) är detaljplanerade och 

uppbyggda för kortare perioder samt mer flexibla och inte lika tids- och resurskrävande som 

traditionell budget. Kullvén (2015) berättar att en budgets första syfte är framförhållning och 

vi tolkar det som att Sport Design Sweden valt att införa budget för att företaget är i behov av 

att planera verksamheten inför kommande perioder. Wijk informerar att företaget bedömer 

utfallet av budgeten, men vi anser att det inte sker frekvent eftersom företaget främst 

använder prognoser. Sport Design Swedens användning av budget anser vi vara organisk, 

vilket är i enlighet med Anthony et al (2014). En budgets tredje syfte är förståelse, vilket 

enligt Kullvén (2015) kan vara en god grund för målsättning och underlag för decentralisering 

av verksamheten. Vi tolkar det som att Sport Design Sweden samt företagets anställda drivs 

och tar ansvar utifrån uppsatta mål och därav är tredje syftet uppfyllt. Det sker delvis i form 

av underlag som budget, prognoser samt en vilja att ta ansvar och bidra till att verksamhetens 

mål uppfylls. Vi anser att företaget drivs av både informella och formella styrsystem för att 

klara en hög tillväxt.  
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I början av Sport Design Swedens tillväxt hade företaget ingen organisationsstruktur, den 

skapades först när fler anställdes. Wijk informerar inte om några problematiska situationer 

som kan kopplas till fasernas olika revolutioner. Företaget använder budget och rullande 

prognoser, vilket kopplas till Greiners (1998) andra fas av tillväxt. Revolutionen i steg två 

handlar om att företaget blir för centraliserat samt att de anställda känner sig begränsade. 

Dock kan vi utöver tillväxtens andra fas även se kopplingar till tredje fasen. Företaget införde 

delegation i form av en decentraliserad organisationsstruktur för att styra Sport Design 

Sweden mot tillväxt, vilket enligt Greiner (1998) överensstämmer med tredje fasen. Vi ser 

inga tydliga kopplingar till att Sport Design Sweden vill bli centraliserat och då befinna sig i 

fas fyra. Vi anser att företaget befinner sig i andra eller tredje tillväxtfasen.  

 

5.4 Softwerk AB 

Softwerks tillväxt är vad Tillväxtverket (2015) beskriver som organisk, eftersom den baseras 

med egen kraft. Företaget har lyckats med en hög tillväxt genom att ständigt utveckla 

företagets kundkrets samt ha motiverade medarbetare. Företaget arbetar inte med någon 

hierarki utan har en platt organisation. Softwerk är uppdelat i olika affärsområden, vilket 

tyder på en mekanisk karaktär eftersom det, enligt Burns och Stalker (2011), visar en tydlig 

struktur. De anställda i företaget får vara mycket involverade eftersom de får ta eget ansvar. 

Uppdelningen av ansvar tyder istället på en organisk karaktär, vilket är i enlighet med vad 

Anthony et al (2014) definierar som organisk ansvarsfördelning. Företaget motiverar sina 

anställda genom att ge positiv feedback samt att de får ta ansvar, vilket är en typ av organisk 

belöning.  

 

Vid organiskt styrsystem, som är mest tillämpad i organisationer som agerar under snabba 

förändringar, informerar Andersson (2013) att det inte finns tid för att utveckla hierarkier och 

regler. Allt större fokus läggs istället på att utveckla en decentraliserad struktur med 

motiverade medarbetare. Det stämmer in på Softwerk eftersom det informerar att företagets 

kultur är viktigare än regler samt att företaget arbetar decentraliserat. En decentraliserad 

organisation som fokuserar på att utveckla företagskulturen arbetar med en informell styrning, 

vilket framställs av Nilsson och Olve (2013). Softwerks VD delegerar dock ut arbetsuppgifter 

till medarbetarna, vilket i enlighet med Burns och Stalker (2011) är mekanisk styrning 

eftersom det handlar om kontrollerande specialiserade uppgifter.   
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Softwerk använder en handlingsplan där företagets mål redovisas. Det kopplar vi till 

strategiprocessens andra fas som presenteras av Nilsson och Olve (2013). Den fasen handlar 

om strategiformulering och målformulering. Softwerks VD fokuserar på företagets strategier, 

vilket vi tolkar som att företaget utformar så kallad planerad strategi som illustreras av 

Nilsson och Olve (2013) i figur 3:4. Vi tolkar det som att största delen av företagets 

förverkligade strategi baseras på strategierna som planeras. Softwerk använder ekonomiska 

verktyg, exempelvis budget och prognoser som är formella styrmedel. Företaget gör 

uppföljning av budget, vilket kopplas till det mekaniska styrmedlet som Anthony et al (2014) 

beskriver. Budgetens första syfte uppfylls eftersom företaget använder budget som ett sätt att 

planera verksamheten. Även budgetens andra syfte uppfylls eftersom företaget gör 

uppföljning. Då företagets budget innehåller förväntningar inför kommande år, stämmer det 

in på budgetens tredje syfte som är förståelse. Därmed är budgetens samtliga syften, som 

Kullvén (2015) återger, uppfyllda.  

 

Softwerk utför prognoser varje vecka vilket innebär att det snabbt kan utforma uppföljning av 

kommande händelser. Eftersom företaget har en hög tillväxt kan det vara svårt att förutse 

externa händelser. Rullande prognoser ger enligt Anthony et al (2014) tidigare indikationer på 

oförutsebara händelser än vad en budget gör. Vi anser att företagets prognoser är synonymt 

med rullande prognoser.  

 

Till en början hade Softwerk många olika projekt, vilket tyder på att företaget hade många 

kreativa aktiviteter för att det skulle komma igång och utvecklas. Företaget anställde en 

kontorschef som skulle hjälpa till med interna processer som exempelvis administration och 

Human Resource. Det kan kopplas till fas ett där det revolutionerade problemet, enligt 

Greiner (1998), blir att företaget får för mycket aktiviteter. Lösningen på revolutionen i fas ett 

är att anställa en företagsledare som leder företaget från problemet i fas ett vidare till fas två. 

Softwerk utvecklade en organisationsstruktur med en VD, styrelse och affärsområden, vilket 

stämmer in på fas två. Eftersom företaget arbetar decentraliserat med en platt organisation, 

ansvarsfördelning samt horisontell kommunikation, tolkar vi det som att företaget kan befinna 

sig i fas tre. Det finns ingen tydlig koppling till att företaget är i närheten av fas tres 

revolutionerade problem. Greiner (1998) återger att det handlar om hur ledningen känner att 

de förlorar kontrollen och då vill skapa en mer centraliserad verksamhet. Företaget befinner 
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sig inte heller i fas fyra eftersom de olika affärsområdena inte fått investeringsansvar, det 

ansvaret finns kvar hos högsta ledningen.  

 

5.5 Winge Byggnads AB 

Winge Byggnads har, likt tidigare företag, en organisk tillväxt eftersom det inte förvärvat ett 

annat bolag. Grundarna i företaget ville skapa en organisation utan hierarkiska inslag med 

horisontell kommunikation, vilket tyder på en organisk styrning som återges av Anthony et al 

(2014). Att företaget arbetar mer decentraliserat är enligt Nilsson och Olve (2013) målet för 

det informella styrsystemet. De anställda i företaget ansvarar för de dagliga besluten medan 

ledningen ansvarar för de långsiktiga besluten. En ansvarsfördelning tyder på ett organiskt 

styrsystem, vilket framställs av Anthony et al (2014). Eftersom företagets anställda får ta 

beslut som berör dagliga problem, överensstämmer det med målet för det informella 

styrsystemet som beskrivs av Nilsson och Olve (2013). Därav är företagets ansvarsfördelning 

även ett informellt styrsystem.  

 

Företaget har tvingande regler och policys, som i enlighet med Burns och Stalker (2011) tyder 

på mekaniska styrsystem som vi sedan sammankopplar med formella styrsystem. Windolf 

anser dock att företagskulturen är viktigare än att utforma regler vilket tyder på en organisk 

karaktär. Winge Byggnads försöker ständigt utveckla företagskulturen för att alla anställda 

ska känna en samhörighet. Företaget arbetar mycket organiskt med enbart fåtal mekaniska 

styrsystem. Företaget investerar mycket tid i rekrytering av nya anställda och det tyder på att 

företaget satsar mycket på att bemanna med rätt individer. Det innebär att företaget arbetar 

enligt Nilsson och Olves (2013) beskrivning av ett informellt styrsystem.  

 

Grundarna av företaget ställde från början upp tydliga tillväxtmål. För att lyckats uppfylla 

målen utformade företaget en affärsplan. Affärsplanen anser vi vara synonymt med 

handlingsplanen som återfinns i strategiprocessen i figur 3:2. Vi anser att begreppen är 

synonyma för att både företagets affärsplan och det som Nilsson och Olve (2013) förklarar 

som handlingsplan i strategiprocessen innehåller målformulering samt strategiformulering. 

Winge Byggnads informerar att företaget utformar affärsplanen för att uppnå målen, vilket vi 

anser tyder på att det utvecklar planerade strategier som illustreras i figur 3:4 av Nilsson och 

Olve (2013). 
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Winge Byggnads använder både prognoser och budget, vilket är formella verktyg inom 

ettårsstyrningen som beskrivs av Nilsson och Olve (2013). Prognoserna utformas två gånger 

per år för att kunna ge en detaljerad bild av företaget samt för att kunna korrigera avvikelser. 

Vi tolkar det som att företagets prognoser är så kallade rullande prognoser eftersom Nilsson 

och Olve (2013) informerar att rullande prognoser är detaljerade prognoser som utformas 

löpande. Företaget utformar en budget men det är inte styrd av den. Windolf informerar att 

företaget inte ska styras efter omsättningen. Vi tolkar det som att Winge Byggnads inte gör 

uppföljning av budgeten och då inte uppfyller budgetens andra syfte som Kullvén (2015) 

beskriver. En budgets första syfte handlar om framförhållning och vi anser att det är uppfyllt 

eftersom företagets budget ska ge en önskan om framtiden. Förståelse är en budgets tredje 

syfte och handlar, enligt Kullvén (2015), om medvetenhet samt målsättning. Eftersom 

företagets budget utformas för att ge en överblick angående vad företaget vill i framtiden, 

anser vi att budgetens tredje syfte är uppfyllt. Winge Byggnads budget har en organisk 

karaktär eftersom företaget inte gör någon uppföljning, vilket är i enlighet med Anthony et al 

(2014). 

 

Windolf utgav ingen information som vi kan koppla till de olika tillväxtfasernas revolutioner 

som beskrivs av Greiner (1998). Därav blir det problematisk för oss att kartlägga företaget. 

Den andra fasen av tillväxt innebär att arbeta mer centraliserat, vilket vi inte kan koppla till 

Winge Byggnads. Eftersom företaget arbetar mycket decentraliserat samt har 

ansvarsfördelning, kan det innebära att det redan tagit sig ur den andra revolutionen och nu 

befinner sig i tillväxtens tredje fas.  

 

5.6 Qtagg 

Qtagg har precis som samtliga företag, förutom AlphaCE, en organisk tillväxt. Ledningen 

samt ägarna planerar tillsammans inför etablering på nya marknader och marknadssegment. 

Vi tolkar det som att tillväxten är organisk eftersom företaget växer med egen kraft, genom 

etablering på nya marknader och inte genom förvärv av andra bolag, vilket överensstämmer 

med Tillväxtverket (2015). Qtagg är uppbyggt som en platt organisation med självgående 

struktur samt horisontell kommunikation. Företagets uppbyggnad anser vi vara 

decentraliserad vilket vi kopplar till Nilsson och Olves (2013) informella styrning, men även 

till det organiska styrsystemet som återges av Anthony et al (2014). En självgående struktur 

anser vi vara synonymt med en lös struktur som behandlas inom det organiska styrsystemet.  
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Ledningen och ägarna beslutar om de långsiktiga besluten, målen samt strategierna, medan 

företagets anställda ansvarar för besluten som berör den dagliga verksamheten. 

Ansvarsfördelningen i företaget är ett organiskt styrsystem, som överensstämmer med 

Anthony et al (2014). En god värdegrund är viktigt för Qtagg. Anställda får vara med och 

påverka samt komma med nya idéer. Företaget motiverar sina anställda genom att de får bidra 

med sin kompetens, vilket vi anser är en organisk belöning. Vi baserar det på att Anthony et 

al (2014) informerar om att den organiska belöningen är när anställda får utnyttja sin potential 

fullt ut och ta initiativ. Det är Qtaggs goda företagskultur samt anställda som resulterar i ett 

starkt företag.  

 

Olikt tidigare företag, utformar Qtagg enbart en affärsplan när externa parter är intresserade 

av det. Lindqvist informerar dock att ledningen beslutar angående företagets mål och 

strategier. Vi tolkar det på så sätt att företaget ändå utformar mål- och strategiformulering 

som kan kopplas till Nilsson och Olves (2014) strategiprocess i figur 3:2. Då beslut tas 

angående strategier anser vi att företaget planerar sina strategier och tillsammans med 

framväxande strategier skapas de förverkligade strategierna. Nilsson och Olves (2014) 

version av det förloppet visas i figur 3:4. Qtagg utför ingen omfattande budgetprocess då 

företaget anser att det inte ger någon verklighetsbild. Istället använder företaget prognoser för 

att kunna agera i tid. Företagets prognoser är så kallade rullande prognoser som, enligt 

Anthony et al (2014), ska utformas frekvent samt vara mer detaljrika än den traditionella 

budgeten. Företaget fokuserar alltså inte på att utforma hierarkier, regler eller budget utan 

implementerar istället en decentraliserad struktur. Det tyder på att företagets styrning är 

organisk som Anthony et al (2014) beskriver, men även informell enligt Nilsson och Olves 

(2014) framställan.  

 

Lindqvist gav ingen information angående problem som uppstått som kan sammankopplas till 

det som Greiner (1998) kallar tillväxtfasernas revolutioner. Företagets kommunikation är 

informell och det utvecklas ständigt nya marknadssegment samt idéer inom företaget. Det 

tyder på att det finns mycket kreativa aktiviteter inom företaget, som hänförs till fas ett. 

Greiner (1998) beskriver att revolutionen i fas ett innebär att det blir för många aktiviteter 

inom ett företag och att en företagsledare anställs för att lösa problemet. Någon likartad 

problematik kan vi inte utläsa från Qtagg. Andra fasen handlar om att ett företag inför en 
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funktionell organisationsstruktur samt att budget och regler införs. Det existerar inte inom 

Qtagg idag, vilket kan tyda på att företaget är i tillväxtens första fas. Eftersom Qtagg arbetar 

decentraliserat samt letar efter nya marknader och segment, anser vi att det kan befinna sig i 

Greiners (1998) tredje fas av tillväxt.  

 

5.7 Sammankoppling av företagen  

Det har varit svårt att tolka de undersökta företagens användning av styrsystem. Företagen 

berättar att de arbetar mycket med kultur och öppna organisationer, vilket tyder på informella 

styrsystem. Samtidigt framkommer det att företagen använder budget och prognoser som, 

enligt Nilsson och Olve (2013), är exempel på formella styrsystem inom ettårsstyrningen. Det 

har därför varit svårt att få fram ett enat resultat. De formella styrsystemen som vi har tolkat 

att företagen använder är strategier samt ettårsstyrning. Gemensamt för samtliga företag är att 

alla utformar någon typ av plan som är synonymt med Nilsson och Olves (2013) 

handlingsplan, vilken återfinns i strategiprocessen som illustreras i figur 3:2. Utformningen av 

företagets strategier behandlas dock på olika sätt. Sport Design Sweden, Softwerk, Winge 

Byggnads samt Qtagg planerar sina strategier. AlphaCE samt Firmify planerar inte sina 

strategier utan de växer fram utefter marknadens förändringar, alltså framväxande strategier 

som visas i figur 3:4. Vilka strategier som gasellföretag använder för att bibehålla en hög 

tillväxt är alltså olika i de studerade företagen, men majoriteten planerar sina strategier.  

 

De studerade företagens användning av budget och prognoser innehåller olikheter. AlphaCE, 

Sport Design Sweden samt Winge Byggnads utformar en budget av organisk karaktär. Den är, 

enligt Anthony et al (2014), organisk eftersom ingen uppföljning utformas. En organisk 

budget innebär att budgetens andra syfte, som Kullvén (2015) beskriver, inte är uppfyllt. Det 

är enbart första samt tredje syftet som uppfylls av de studerade företagen som innehar en 

organisk budget. Firmify och Softwerk skiljer sig från tidigare företag på så sätt att 

uppföljning görs. Det resulterar i att Kullvéns (2015) samtliga tre syften med budgeten är 

uppfyllda. Budgeten har då en mekanisk karaktär i överensstämmelse med Anthony et al 

(2014). Qtagg skiljer sig från samtliga företag på så sätt att det inte utformar budget, utan 

enbart använder rullande prognoser. Samtliga företag informerar att de använder prognoser 

för att kunna detaljplanera utefter möjliga oförutsebara händelser som kan uppstå, vilket 

överensstämmer med rullande prognoser i enlighet med Anthony et al (2014). 
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Samtliga studerade företag arbetar främst decentraliserat eftersom de är uppbyggda som en 

platt organisation med en horisontell kommunikation. Eftersom alla företag har en platt 

organisation, anser vi att det är mest tillämpbart under en hög tillväxt. En decentraliserad 

struktur är enligt Nilsson och Olve (2013) målet för den informella styrningen, vilket vi 

tidigare sammankopplade med en organisk styrning. Burns och Stalker (2011) hävdar att 

specifik och väldefinierad uppdelning av företaget är av mekanisk karaktär. Eftersom 

AlphaCE, Firmify samt Softwerk har organiserat sina företag i olika affärsområden, anser vi 

att det är av mekanisk karaktär. Samtliga företag har en delad ansvarsfördelning, vilket i 

överensstämmelse med Anthony et al (2014) tyder på en organisk karaktär. För alla studerade 

företag anses kulturen vara viktigare än formella regler och rapporter. Det överensstämmer 

med Anderssons (2013) teori att företag som agerar under snabba förändringar inte utformar 

hierarkier och regler. Att implementera en god företagskultur i kombination med 

decentraliserad struktur skapar tillsammans ett organiskt styrsystem.  

 

Utifrån våra studerade företag är det enbart AlphaCE som har haft en förvärvad 

tillväxt.  Övriga fem företag har växt med organisk tillväxt, vilket vi tolkar som att 

gasellföretag växer främst med organisk tillväxt. Vid undersökning av tillväxten hos företagen 

var det svårt att kartlägga i vilken fas de olika företagen befinner sig. Problematiken skapades 

eftersom företagen inte uppgav problematiska händelser som skett, vilket enligt Greiner 

(1998) behövs för att kartlägga var företaget befinner sig. Samtliga företag arbetar 

decentraliserat vilket tydligt kan kopplas till tillväxtens tredje fas. Greiner (1998) upplyser att 

om företagen ska befinna sig i tredje fasen måste de genomgått fas ett och två. Revolutionen i 

andra fasen var att ett företag var för centraliserat och Greiner (1998) förklarar att en 

självständighetskris skulle skapas. Det återfinns ingen tydlig information om att någon av 

företagen skulle haft en centraliserad styrning. Det gör det svårt för oss att avgöra om 

företagen är på väg in i andra fasens revolution eller om företagen redan är i fas tre. 

 

Lösningen på andra fasens revolution innebär enligt Greiner (1998) att delegationen flyttas 

ner i företaget. Samtliga företag har en ansvarsfördelning vilket tyder på att företagen bör 

befinna sig i tredje fasen. Vi fann dock att ingen av de studerade företagen befinner sig högre 

än fas tre eftersom revolutionen i tredje fasen, enligt Greiner (1998), handlar om att ledningen 

vill skapa en centraliserad ledning.  Enligt Greiner (1998) skulle företagen i den fjärde fasen 

ha utgett allt ansvar till de olika ansvarsområdena, vilket innebär att det inte längre skulle vara 
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högsta ledningen som tog beslut angående strategier samt investeringar. Eftersom ledningen i 

företagen fortfarande besitter ansvaret för de viktiga besluten, är det ännu en förklaring till 

varför företagen inte befinner sig högre än fas tre.  
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6 Slutsats  

 

I uppsatsens sista kapitel presenteras våra slutsatser i förhållande till forskningsfrågorna. 

Jämförelse av tidigare studier och våra framtagna tolkningar presenteras. Kapitlet 

avslutas med förslag till framtida forskning.  

 

   
I teorin beskriver vi att planerade strategier är användbara i förutsebara och stabila miljöer 

samt att mer oförutsebara miljöer kräver strategier med bredare omfattning. Eftersom fyra av 

sex intervjuade företag planerade sina strategier, anser vi att det inte stämmer att planerade 

strategier främst är användbara vid stabila miljöer. Vårt resultat som skiljer sig från teorin, 

kan bero på att vi enbart studerade sex företag. Utifrån vårt utfall anser vi att gasellföretag 

planerar sina strategier men att de även påverkas mycket av framväxande strategier eftersom 

företagen agerar under en hög tillväxt. I problemdiskussionen beskriver vi Anderssons (2013) 

tanke att företags tillväxt baseras på de utformade strategierna. Eftersom majoriteten av 

samtliga företag planerar sina strategier, anser vi att teorin stämmer överens med våra 

studerade företag.  

 

I problemdiskussionen skriver vi även om Lischtensteins (2000) studie och resultatet var att 

tillväxten inte handlar om en utformad plan, utan att en hög tillväxt baseras på att strukturen i 

företaget är decentraliserad. Vi anser att det överensstämmer med det utfall som vi kunde 

kartlägga utifrån intervjuerna. Företagen utvecklade förvisso en handlingsplan, men vi anser 

att det är företagets platta struktur med horisontell kommunikation samt goda företagskultur 

som påverkar den höga tillväxten.  

 

Fem av sex studerade företag använder budget. Tre av företagen utformar en budget av 

organisk karaktär samt två företag har en budget av mekanisk karaktär. Samtliga företag 

använder rullande prognoser. Det tyder på att företag använder formella styrsystem under en 

hög tillväxt. Angående om styrsystemen har en organisk eller mekanisk karaktär, kom vi fram 

till att styrningen i företagen har en organisk karaktär med varierande inslag av mekaniska 

styrsystem. Företagen informerar om att den decentraliserade strukturen och företagskulturen 

är viktigare än de mer formella reglerna som kopplas till de mekaniska styrsystemen. I teorin 
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beskrivs det att organisk styrning är mer användbar för företag som arbetar under snabba 

förändringar. Utifrån vår tolkning av de studerade företagen, har vi kommit fram till att det 

överensstämmer med teorin.  

 

Ett tydligt resultat vi fått fram är att gasellföretag främst har en organisk tillväxt. Studien 

utformad av Davidsson och Delmar (2001) samt studien utformad av Henrekson och 

Johansson (2008), som förklaras i avsnitt 1.1.2, stämmer överens med vårt resultat att 

nystartade och mindre företag växer främst med organisk tillväxt. Vid beslut angående var 

företagen befinner sig i tillväxtens fem faser, anser vi att de bör befinna sig i fas tre. För att 

kartlägga exakt i vilken fas respektive företag är behövs mer kunskap om företagens 

uppbyggnad samt problematiska händelser, vilket kopplas till de olika revolutionerna i 

respektive fas. Vi anser dock att det finns en tydlig koppling att företagen inte befinner sig 

högre än tredje fasen. Denna slutsats baseras på att vi inte kan se några indikationer på att 

ledningen i företagen vill skapa en centraliserad organisation, vilket är revolutionen i tredje 

fasen som skulle tagit dem vidare till fjärde fasen. I fjärde fasen är ansvarsfördelningen även 

mer fördelad än i studerade företag.  

 

6.1 Framtida forskning 

Vi har inte gjort några jämförelser mellan olika branscher i vår uppsats. En framtida forskning 

kan vara att studera olika branscher var för sig för att finna likheter och olikheter mellan dessa 

branschstudier. Forskning angående gasellföretag i olika länder kan utformas för att jämföra 

internationella aspekter.  

 

För att kunna kartlägga exakt i vilken fas ett företag befinner sig, behövs mer ingående studier 

om företagets olika delar samt uppbyggnad. En mer ingående studie skulle kunna inkludera 

den operativa styrningen som vi valde att avgränsa oss från. Om forskning utförs över en 

längre period kan ett större antal företag inkluderas, vilket kan skapa fler generella slutsatser. 

Det går även att studera om och hur företags styrning ändras över tid. Exempelvis hur företags 

strategier utvecklas och förändras under tillväxtens gång. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

1. Vilka är ni och vad driver ni för företag?  

Kortfattad beskrivning av företaget.  

Bransch? Omsättning? Antal anställda?  

 

2. Sker kommunikationen mellan ledning och medarbetare hierarkiskt eller horisontellt?  

Hur är ert företag rent organisatoriskt uppbyggt?  

Är organisationen uppbyggt mer löst eller hårt strukturerat under en hög tillväxt?  

 

3. Begreppet ”Management control” betyder en process där chefer kan kontrollera att resurser 

används produktivt och effektivt för att uppnå organisationens mål. Skulle ni säga att ert 

företag har fast uppställda mål? Har ni speciellt utformade mål för just tillväxt?  

 

4. Hur såg er organisation ut i början av tillväxten kontra idag? Stannade ni någonsin upp och 

tänkte över vilka verktyg ert företag behövde för att utvecklas med hög tillväxt?  

 

5. Varför tror ni just ert företag lyckades med en hög tillväxt?   

 Vad är ert bolags unika motivation för framgång? 

 

6. Vem har mandat att ta beslut i er verksamhet? Vilka svarar för de dagliga frågorna kontra 

de långsiktiga besluten gällande den löpande förvaltningen?   

 

7. Vilka faktorer tror ni påverkar styrningen av ert företag?   

 

8. Använder ni er av särskilda strategier i er verksamhetsstyrning?   

Vilka ekonomiska verktyg?   

 

9. Använder ni er av budget?  

Om ja, skulle ni säga att ert företag är styrda av budget?  

Tycker ni att budget är viktigt under hög tillväxt?  
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10. Använder ni er av regler? Skulle ni säga att ni har ett formellt sätt att styra företaget?  

Om ja, i så fall hur?   

Tycker ni att regler är mer eller mindre viktigt vid hög tillväxt?   

Tycker ni det är viktigt att följa en handlingsplan om ni har en sådan?   

 

11. Vid användning av formella styrsystem kan man analysera och fastställa avvikelser från 

uppsatta mål vid uppföljning. Har ni rutiner för uppföljning av utfall/arbete?  

 

12. Fokuserar ni på att utveckla och förbättra er företagskultur?   

Låter ni medarbetarna ta eget ansvar? Eller måste det förhålla sig till regler? 

 

13. Anser ni att företagskulturen är viktig vid hög tillväxt, eller är regler mer viktigt?    

 

14. Att ständigt bibehålla en snabb tillväxt och en hög prestanda krävs för att titulera sig som 

ett gasellföretag. Hur leder ni era medarbetare genom det?   
  
15. Formella styrmedel är till exempel budget, regler, operativ styrning samt strategier, 

informella styrmedel är fokusering kring kultur och medarbetare, vilken av de typerna 

använder ni er mest av?   

Föredrar ni formella eller informella styrmedel 

Varför använder ni formella?  

Varför använder ni informella?  

 

16. Hinner ni med att utforma budget, regler och mål under hög tillväxt? Viktigare att 

fokusera på ramarna inom företaget?  

 

17. Vilka faktorer anser ni som viktiga för att kunna lyckas som gasellföretag i dagens 

samhälle?  

 


