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Sammanfattning 

Kandidatuppsats (2FE24E), Civilekonomprogrammet inriktning controller 
Titel: Styrning i all ära - En studie om strategi och ekonomistyrning i snabbväxande tjänsteföretag 

Författare: Ida Aggerstam & Josefin Johansson 

Examinator: Elin Funck, Handledare: Lise-Lotte Kans 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö 

 

Bakgrund och problem: Snabbväxande företag står för en stor del av den totala tillväxten i               

ekonomin och har stor betydelse för landets ekonomi. När tillväxten ökar i företag krävs en               

mer formaliserad ekonomistyrning. Vissa företag har en uttalad strategi medan andras strategi            

framgår i organisationens handlingar. Vissa forskare menar att snabbväxande företag bör           

använda sig av formell ekonomistyrning medan andra forskare menar att de bör använda sig              

av informell styrning.  

 

Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse för strategi och ekonomistyrning i               

snabbväxande tjänsteföretag. Uppsatsen bidrar till att belysa likheter och skillnader i           

snabbväxande företags strategi och ekonomistyrning. Fokus i ekonomistyrningen ligger på          

formell- och informell styrning.  

 

Metod: En kvalitativ komparativ flerfallsstudie med semistrukturerade intervjuer ligger till          

grund för det empiriska materialet. I studien har tre företag intervjuats vilka uppfyller kriterier              

för att vara snabbväxande tjänsteföretag.  

 

Slutsats: Ett snabbväxande tjänsteföretags strategi kan vara uttalad och utformad av 

ledningen tillsammans med de anställda eller kan den framgå genom organisationens 

handlingar. Snabbväxande tjänsteföretags formella styrning är viktig för organisationens 

struktur, ansvarsfördelning, planering och kontroll medans deras informella styrning är viktig 

för de anställdas motivation, tillfredsställande arbetsuppgifter och organisationens personliga 

ledningsstil.  

 

Nyckelord: Management control, fast-growth, formal management och informal management 
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Abstract  

Bachelor thesis (2FE24E), Civilekonomprogrammet, controller 

Title: Control in all respects - A study of strategy and management control in fast-growing service 

companies 

Authors: Ida Aggerstam & Josefin Johansson 

Examiner: Elin Funck, Supervisor: Lise-Lotte Kans 

Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö 

 

Background and problem: Fast-growing companies account for a large part of the overall 

growth in the economy and are of major importance for the country's economy. As growth 

increases in companies, a more formalized management control is required. Some companies 

have a pronounced strategy while others' strategies are reflected in the organization's actions. 

Some researchers argue that fast-growing companies should use formal management control 

while other researchers argue that they should use informal management control. 

 

Purpose: The purpose of the study is to gain a deeper understanding of strategy and 

management control in fast-growing service companies. The essay contributes to highlight 

similarities and differences in fast-growing companies strategy and management control. 

Focus in management control is on formal- and informal management control. 

 

Method: A qualitative comparative multivariate study with semi-structured interviews forms 

the basis for empirical material. In the study, three companies have been interviewed that 

meet criteria for being fast-growing service companies. 

 

Conclusion: A fast-growing service company's strategy may be pronounced and designed by 

management along with employees or may be reflected by the organization's actions. The 

formal management of fast-growing service companies is important for the organization's 

structure, division of responsibilities, planning and control while their informal management 

is important for employee motivation, satisfaction with duties and the organization's personal 

leadership style. 

 

Keywords: Management control, fast-growth, formal management and informal management 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet presenteras ämnet genom en bakgrund där en definition av snabbväxande            

företag och dess betydelse ges. Även två utmärkelser av snabbväxande företag presenteras            

vilka är gasellföretag och superföretag. Vidare ges en introduktion av ekonomistyrning.           

Bakgrunden följs av en problemdiskussion vilken ska formulera problemen baserat på denna.            

Problemdiskussionen ska sedan mynna ut i en frågeställning och avslutningsvis presenteras           

syftet med uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Många analyser visar på att det endast är en liten del av nystartade företag som utvecklas till                 

snabbväxande företag (Andersson, Poldahl & Johansson 2011). Jagrén och Morell (2002)           

påstår att snabbväxande företag svarar för en stor andel av den totala tillväxten i ekonomin.               

De menar även att snabbväxande företag generellt är yngre och har en högre omsättning per               

anställd än andra företag. Växande företag, speciellt snabbväxande företag har stor betydelse            

för ekonomin i landet. När ett företag växer är det i behov av mänskliga resurser vilket                

uppmuntrar till en ökad sysselsättning. Snabbväxande företag kännetecknas även för att ha en             

innovativ karaktär och att de bidrar till en ekonomisk tillväxt (Rico 2009). Ett företags              

tillväxtmönster hävdas bero på företagets storlek. Ett mindre och yngre företag karaktäriseras            

mer av organisk tillväxt än ett större företag vars tillväxt vanligare sker genom förvärv och               

franchising. Dessa olika typer av tillväxt ställer med sannolikhet olika krav på ledningen             

(Penrose 1959 se Delmar and Shane 2003 se Phelps, Adams & Bessant 2007). Statistiska              

centralbyrån definierade år 2016 fyra olika branscher där det förekom flest snabbväxande            

företag vilka är kunskapsintensiva tjänsteföretag, arbetsintensiva tjänsteföretag, byggföretag        

och handelsföretag. Dessa fyra branscher representerade cirka tre fjärdedelar av alla           

snabbväxande företag i Sverige (Andersson & Poldahl 2016). 

 

Två av Sveriges största affärstidningar, Dagens industri och Veckans affärer, utnämner           

snabbväxande företag utifrån ett antal kriterier (Dagens Industri 2018, Veckans affärer 2017).  
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Dagens industri utnämner snabbväxande företag till gasellföretag. Syftet med detta är att            

“stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa”             

(Dagens Industri 2018). En annan form av snabbväxande företag är superföretag. Listan på             

dessa företag som utnämns av Bisnode och Veckans affärer visar goda exempel på hur bra               

svenskt näringsliv går. Dessa företag arbetar annorlunda än konkurrenterna och bryter ofta            

branschmönster (Bisnode 2017). Peter Weidenman menar att “Superföretagen är viktiga          

eftersom de är företag som har hittat framgångsformeln och på många sätt är föredömen.”              

(Veckans affärer 2012). 

 

Enligt Page och Jones (1990) är framgångsrika snabbväxande företag inte byråkratiska. De är             

flexibla och opportunistiska. Page och Jones menar att den huvudsakliga svagheten i            

snabbväxande företag är brist på uppmärksamhet vid hanteringen av övergångar, det vill säga             

att kontrollera företagets utveckling när de växer. Chefer blir även mindre personligt            

inblandade i verksamheten när den växer. Page och Jones menar att en hård kontroll kan               

kväva initiativ och begränsa tillväxten av verksamheten men att en lös kontroll hotar             

företagets överlevnad. Många snabbväxande företag har en lös övergripande ekonomistyrning          

där mål betonas istället för kontroll. Även Aldrich och Langton (1997 se Phelps et al. 2007)                

menar att små företag inte använder sig av formell styrning i samma utsträckning som stora               

företag. I takt med att tillväxten ökar krävs en mer formaliserad ekonomistyrning och             

rationalisering av affärspraxis. Detta kan bero på att befintliga system inte klarar av de              

förändrade miljöförhållandena när företaget växer (Aldrich & Langton 1997 se Phelps et al.             

2007).  

 

Ekonomistyrning är en väsentlig funktion för företaget och det är viktigt att delarna av              

styrsystemen går ihop för att det ska fungera. Ekonomistyrning grundar sig i de olika verktyg               

företagsledningen behöver för att förbättra organisationens prestation i enlighet med          

organisationens strategiska mål (Anthony et al 2014). Ekonomistyrning kan definieras som ett            

verktyg som är utformat för att vara till hjälp med beslutsfattande för chefer. Det kan bestå                

både av informella och formella kontrollformer. Den formella kontrollen består av           

avtalsförpliktelser och formella organisatoriska mekanismer. Informell kontroll avser        

informella kulturer och system vilka påverkar medlemmarna. Den är i huvudsak baserad på             

mekanismer som införs av självreglering (Kallunki, Latinen & Silvola 2011).  
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1.2 Problemdiskussion 

Ett av de största problemen som uppstår i företag som är i tillväxtfasen är svårigheten med att                 

samordna de nya resurserna som krävs för att upprätthålla tillväxten. De nya resurserna skulle              

kunna vara nya företagsledare, nya anställda eller ny utrustning. Detta kan påverka bland             

annat produktiviteten och kan kräva ytterligare kassaflöde. Nya chefer kan störa gruppens            

stabilitet och undergräva kulturen, vilket försvårar organisatorisk konsistens. Det kan även           

vara så att nyanställda inte passar bra in i företaget och kan störa rutiner och kultur. Höga                 

nivåer av komplexitet i företaget kan orsaka kommunikationsproblem vilket kan leda till            

konflikter och till och med orsaka att nyckelanställda lämnar företaget. Det finns en risk med               

att alla dessa faktorer vänder en tillväxttrend (St-Jean, Julien & Audet 2008). Orsaken till              

dessa problem kan enligt contingency -teorin vara en följd av att företagen inte lyckas anpassa              

sig efter sin specifika situation, som i detta fallet är tillväxt. Organisationens ekonomistyrning             

bör vara designad utifrån vilken miljö företaget befinner sig i. Även företagets strategi och              

storlek måste anpassas efter företagets situation. Ju bättre passform det är mellan miljön och              

ekonomistyrningen desto bättre blir företagens prestation (Anthony et al 2014).  

 

Kriterierna för att utses som ett gasellföretag eller superföretag är hårda men av de som utses                

är det inte många som klarar av att behålla lönsamheten. Vad är det som gör att de mest                  

snabbväxande företagen inte klarar av att behålla sin lönsamhet? En gemensam nämnare            

bland olika forskare är att ekonomistyrning kan påverka utfallet för företagen. De är dock inte               

eniga om hur ekonomistyrningen påverkar företagens utfall. Phelps, Adams och Bessant           

(2007) påstår att snabbväxande företag bör använda sig av informell styrning för att inte gå               

miste om företagets entreprenöriella anda. De menar att införande av mer kontroll och             

struktur kan hämma företagens innovation och kreativitet, vilket är viktiga beståndsdelar i            

snabbväxande företag. Rico (2009) påstår däremot att formell styrning är mer aktuellt än             

informell styrning, för att ledningen inte ska förlora kontrollen när företaget expanderar.            

Dessa motsättningar gör det intressant att studera frågan hur den formella styrningen kan             

kombineras med den informella styrningen i snabbväxande företagen, är det situationen som            

påverkar hur ekonomistyrningen utformas?  
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Tell (2012) hävdar att företag som grundar sin ekonomistyrning på hur det varit tidigare har               

en tendens att lyckas sämre än de företag som blickar framåt och tillämpar nya strategier. Han                

hävdar även att det är vanligt att ledningen i snabbväxande företag koncentrerar sig för lite på                

långsiktigt strategiskt arbete som i sin tur kan leda till att ledningen inte är förberedda på                

förändringar både inom och utanför organisationen. För att undvika att hamna i den             

bakåtblickande strategin, bör en mer innovativ och flexibel strategi tillämpas. Rico (2009)            

menar att det är viktigt att förmedla företagets strategi till de anställda och övertyga dem om                

att strategin är viktig för att nå företagets mål. Anthony et al (2014) menar dock att inte alla                  

företag har en utformad strategi utan den framgår i organisationens handlingar. Även när det              

kommer till strategi finns det motsättningar om strategins betydelse i företag. Har            

snabbväxande företag en utformad strategi?  

1.3 Problemformulering  

- Har snabbväxande tjänsteföretag en utformad strategi? 

- Hur har den formella- och informella ekonomistyrningen utformats i snabbväxande          

tjänsteföretag? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för strategi och ekonomistyrning i              

snabbväxande tjänsteföretag. Uppsatsen bidrar till att belysa likheter och skillnader i           

snabbväxande företags strategi och ekonomistyrning. Fokus i ekonomistyrningen ligger på          

formell- och informell styrning.  

1.5 Avgränsning 

Företagen i studien måste uppnå kriterierna för antingen gasellföretag eller superföretag           

eftersom dessa utmärkelser visar på att de är snabbväxande företag. Vi vill även att företagen i                

studien främst ska ägna sig åt tillhandahållande av tjänster.  
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2. Metod  
 

Metodkapitlet inleds med valet av forskningsdesign för studien, denna är en kvalitativ studie i              

syfte om att få en djupare redogörelse av tre fall. Därefter beskrivs grunden till urvalet och                

tillvägagångssätt för studien. Kapitlet följs sedan av analysmetod vilken ligger till grund för             

studiens analys, kvalitetsmått för att visa studiens tillförlitlighet och forskningsetiska          

överväganden som forskarna har förhållit sig till och en beskrivning om hur deltagarna har              

behandlats.

  

2.1 Forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan kvalitativ forskning beskrivas som en forskningsstrategi            

som vanligtvis fokuserar på ord och inte kvantifiering under insamlandet och analys av             

material. Kvalitativ forskning syftar vanligtvis till att skapa en djupare förståelse för idéer och              

attityder som förorsakar människors beslutsfattande och handlingar medan kvantitativ         

forskning rör sig på ytan (2013). Studien syftar till att få en djupare förståelse om hur                

ekonomistyrningen ser ut i snabbväxande tjänsteföretag samt identifiera om det finns några            

likheter och skillnader mellan dessa företag. Vi har även studerat hur strategi kan se ut i                

snabbväxande tjänsteföretag. Eftersom kvantitativa forskare rör sig på ytan och kvalitativa           

forskare är mer intresserade av djupare redogörelser var en kvalitativ forskningsstrategi mest            

lämplig i denna studie.  

 

Bryman och Bell beskriver att den grundläggande modellen för en fallstudie innehåller en             

detaljerad och ingående studie av endast ett fall. Fallstudie är en typ av forskningsstrategi som               

syftar till att ge djupgående kunskaper om det ämne som undersöks (Stake 1995 se Bryman &                

Bell 2013). Idag finns det dock ingen begränsning att fallstudieforskning endast ska vara en              

studie av ett fall. Genomförandet av multipla fallstudier syftar ofta till en jämförelse mellan de               

olika fall som ingår i studien. Enligt den komparativa designen används mer eller mindre              

identiska metoder i en studie av två eller flera olika fall (Bryman & Bell 2013). Vi var                 

intresserade av att göra en jämförelse och studera likheter och skillnader i ekonomistyrningen             

av tre snabbväxande företag som främst tillhandahåller tjänster. Eftersom vi har valt att             
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studera flera företag har vi använt oss av en multipel fallstudie. Dessa multipla fall jämförs i                

studien vilket gör att även en komparativ fallstudie använts. Anledningen till att vi har valt att                

göra en multipel fallstudie istället för en vanlig fallstudie beror på att vi vill ha ett större                 

empiriskt material att tillgå och även för det skulle vara möjligt att göra jämförelser mellan               

företagen.  

2.2 Urval  

Kvalitativ forskning använder sig ofta av målstyrt eller målinriktat urval. Dessa utgår ofta från              

hur fall för forskningens genomförande ska väljas ut. Därefter bestäms vilka individer inom             

fallet som ska intervjuas (Bryman & Bell 2013). Ofta är det personer som forskarna tror har                

information som är viktig och vilka som är möjliga att kontakta (Bryman & Bell 2013).               

Företagen som studerats har utsetts utifrån förutbestämda kriterier. Dagens Industris lista på            

svenska gasellföretag och Veckans Affärers kriterier för superföretag ligger till grund för            

urvalet av företag. De personer som kontaktades var antingen verkställande direktör eller            

ekonomichef på företagen vilka vi ansåg ha den kunskap om företagen som krävdes för denna               

studie. 

 

Dagens industri har sedan år 2000 drivit en frivillig tävling vid namn Di Gasell, där ett visst                 

antal kriterier måste uppfyllas för att utses som ett gasellföretag. Begreppet gasell myntades             

av en amerikansk forskare vid namn David Birch. Birch beskrev ett gasellföretag som ett litet               

snabbväxande företag som genererar flest nya jobb på marknaden. De kriterier företagen            

måste uppnå för att anses vara ett gasellföretag är: 

 

1. “En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor. 

2.  Minst tio anställda. 

3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste            

räkenskapsåret i undersökningsperioden. 

4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren. 

5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. 

6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 

7. Sunda finanser” (Dagens Industri 2018) 
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De fyra senaste årsredovisningarna är de som studeras i gasellundersökningen. Utöver           

kriterierna vägs ytterligare parametrar in för att en få en helhetsbedömning av företaget. Dessa              

ytterligare parametrar visar på om det är en sund verksamhet (Dagens Industri 2018).  

För att utses som gasellföretag enligt Di måste företaget själva anmäla sig till tävlingen. Det               

innebär att företag kan uppfylla kriterierna som gasellföretag fast inte vara med i tävlingen för               

att de inte anmält sig.  

 

Veckans affärer utser varje år sedan 2005 superföretag bland svenska bolag. För att utnämnas              

till ett superföretag enligt Veckans Affärer krävs det att företaget under fyra räkenskapsår i              

rad uppnår högt ställda krav på avkastning på kapital, lönsamhet och tillväxt. Veckans Affärer              

tillsammans med Bisnode granskar samtliga aktiebolag i Sverige som omsatt minst 10            

miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret utifrån ett antal parametrar vilka är tillväxt,             

vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering. För att göra jämförelsen          

storleksneutral och konjunkturberoende jämförs de sex parametrarna med referensvärden för          

alla företagen med motsvarande verksamhet och storlek (Veckans Affärer 2017).  

 

Anledningen till att företagen ska ha uppnått någon av dessa kriterier är för att de i och med                  

detta anses vara snabbväxande företag. Skillnaderna vi kan tyda mellan gasellföretag och            

superföretag är att: 

● För att utses som ett gasellföretag måste företaget anmäla sig till di:s tävling, vilket              

inte är ett krav för att utses som superföretag. 

● För att utses som gasellföretag måste företaget ha minst tio anställda, vilket inte är ett               

krav för att utses som superföretag.  

● För att utses som superföretag måste företaget vara ett aktiebolag, vilket inte är ett              

krav för att utses som gasellföretag.  

● Kriterierna för att utses som superföretag tar hänsyn till konjunktur vilket kriterierna            

för att utses som gasell inte nämner något om.  

 

Båda dessa utmärkelser visar dock på att företagen är snabbväxande. Vi har inte använt orden               

gasell- eller superföretag i uppsatsen utan har benämnt dem som snabbväxande företag. De             

deltagande företagen är Omsorgsföretaget, Softwerk och Stillman & Partners.         
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Omsorgsföretaget arbetar inom hemtjänsten, Softwerk arbetar med IT-projekt och Stillman &           

Partners arbetar med fastighetsförmedling. Samtliga av de deltagande företagen utnämndes till           

gasellföretag eller superföretag år 2017. Vi har studerat tre företag eftersom vi inte trodde att               

vi skulle få fram tillräckligt med empiriskt material genom att endast studera ett företag. Vi               

gjorde en jämförelse mellan företagen för att studera om det finns några skillnader och              

likheter i deras ekonomistyrning. Vi anser att det var intressant att studera dessa tre företag               

eftersom de har vuxit väldigt fort under en kort period. Vi har då studerat hur deras                

ekonomistyrning ser ut och undersökt vad de upplever är viktigt i deras ekonomistyrning för              

att växa fort. Vi tror att likheter och skillnader i ekonomistyrningen av snabbväxande             

tjänsteföretag blir mer tydligt genom att studera företag i olika branscher. Likheter och             

skillnader kommer att lyftas fram genom olika teman som sedan har analyserats. Vi har              

studerat företag som främst tillhandahåller tjänster eftersom kunskapsintensiva tjänsteföretag         

och arbetsintensiva tjänsteföretag står för en stor del av de snabbväxande företagen. Företagen             

som studerats ligger i Småland eftersom det är nära till vår studieort eftersom vi ville att                

intervjuerna skulle ske på plats ute hos företagen.  

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Primärdata 

I vår studie har vi använt oss av primärdata vid insamling av det empiriska materialet.               

Primärdata är material som är insamlat och skrivet av forskaren själv. Primärdata kan vara              

insamlat forskningsmaterial som intervjuer och årsredovisningar (Kristensson 2014). 

 

Primärdatan i denna kvalitativa studie grundar sig på intervjuer med de deltagande företagen.             

Kvalitativa intervjuer kan vara strukturerade på två olika sätt, antingen ostrukturerade eller            

semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad intervju har forskaren förberett en          

intervjuguide med ett antal specificerade teman vilka gås igenom men det finns även utrymme              

för intervjupersonen att svara fritt (Bryman & Bell 2013). Intervjuerna i studien är             

semistrukturerade eftersom vi ville genomgå ett antal teman i vår intervju. De teman som vi               

studerat hos de deltagande företagen är bakgrund, tillväxt, strategi och ekonomistyrning som            

inkluderar formell- och informell styrning. Dessa teman ligger till grund för vår intervjuguide             

se (bilaga 1 - Intervjuguide). Innan intervjuerna genomfördes blev intervjurespondenterna          
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informerade om vilka teman som skulle behandlas för att de skulle veta vad intervjun skulle               

handla om. Eftersom vi inte visste om personerna vi skulle intervjua var bekanta med de               

begrepp vi använder inom ekonomistyrning tänkte vi på hur vi ställde våra frågor för att få ut                 

bästa möjliga information. Även om de arbetar med ekonomi dagligen finns det en risk att de                

inte använder de begrepp vi använder oss av därav tydligheten i frågorna.  

 

Inspelning och transkribering av intervjuer är vanligt förekommande vid kvalitativa          

intervjuer. Några fördelar med transkribering är att tillvägagångssättet bidrar med att förbättra            

vårt minne med dess naturliga begränsningar, det underlättar en noggrann analys av vad             

intervjupersonen har sagt och det ger även möjlighet att bemöta anklagelser om studien har              

påverkats av forskarens egna fördomar och värderingar (Bryman & Bell 2013). Intervjuerna            

spelades in eftersom det kan vara riskabelt att förlita sig på endast minnet och att använda sig                 

av anteckningar innebär att de blir svårare att få med all väsentlig information. Ett              

godkännande från intervjupersonen gavs innan inspelningen genomfördes. Samma        

intervjuguide låg till grund för alla intervjuer dock skiljde sig följdfrågorna ytterst i de olika               

intervjuerna. De intervjuer som har spelats in transkriberades så snabbt som möjligt då             

tillvägagångssättet underlättar vår analys och för att få med all väsentlig information. Hela             

intervjun transkriberades dock inte utan endast det material som är väsentligt för            

undersökningen transkriberades. Anledningen till att hela intervjun inte transkriberades beror          

på vår tidsram eftersom det är en tidskrävande process.  

 

De personer som har intervjuats arbetar med eller är insatta i företagets ekonomistyrning. Det              

är väsentligt att dessa är insatta i ekonomistyrning eftersom det är det området studien              

kommer att behandla samt eftersom vi ville få ut användbart material till vår studie. Den               

första intervjun som genomfördes den 26 April 2018 med Peter Stillman som är VD för               

Stillman & Partners. Den andra intervjun skedde den 27 April 2018, både företaget och              

intervjupersonen har valt att vara anonyma i vår studie och företaget nämns därmed vid              

Omsorgsföretaget och intervjupersonen nämns som respondent i studien. Den sista intervjun           

skedde den 4 Maj 2018 med Björn Lundsten, som är vice VD och produktionschef och med                

Helena Hanel som är ekonomichef för Softwerk. Samtliga intervjuer har skett på plats hos              

företagen och tog en timme vardera. Två följdfrågor har skett via mejl där samma två frågor                

ställts till alla tre företagen.  
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Vi har även studerat företagens årsredovisningar från 2013 och fyra år framåt i syfte om att få                 

en överblick över deras tillväxt. Denna information presenteras i tabeller i empirikapitlet.  

2.3.2 Litteraturinsamling  

Vid insamling av litteratur har vi använt oss av sökmotorn OneSearch, Business Source             

Premier och Libris via Universitetsbiblioteket i Växjö. Både svenska och engelska sökord har             

använts. Några nyckelord vid sökandet av litteratur är management control, fast-growth,           

formal management, informal management, gasellföretag, snabbväxande företag,       

ekonomistyrning, growth company, gazelles, management control systems, Även personer         

som har kunskap inom ämnet som ska studeras har gett råd till vilka källor som skulle kunna                 

tänkas vara relevanta till undersökningen. Den valda teorin kopplas till våra deltagande            

företag på ett sätt som binder ihop teorin med empirin.  

2.4 Analysmetod 

En svårighet vid kvalitativ undersökning är att den väldigt fort genererar ett mycket             

omfattande och ostrukturerat material. För att hantera det insamlade materialet kan man            

använda sig av olika strategier som kan bidra till att materialet enklare kan analyseras              

(Bryman & Bell 2013).  

 

Yin (2013) anser att det kvalitativa datamaterialet kan analyseras genom fem olika faser vilka              

är: 

1. Sammanställning 

2. Demontering 

3. Remontering och uppställning 

4. Tolkning  

5. Slutsatser. 

 

Analysens första steg går ut på att sammanställa och sortera det material som har samlats in.                

När det sorterade materialet är sammanställt kan det anses vara en databas för den kommande               

analysen (Yin 2013). Efter att materialet samlats in och transkriberats började vi med att              

sammanställa och sortera våra intervjuer för att bygga upp en databas som låg till grund för                

det empiriska materialet. Materialet som samlats in har lästs igenom flera gånger för att inte               
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missa någon väsentlig information och även för att sortera bort det som inte ansågs vara               

användbart.  

 

I demonterings fasen, bryts den sammanställda och sorterade databasen ned i mindre delar.             

Metoden kan följas av att delarna förses med nya etiketter eller så kallade koder. Yin menar                

att demonteringsprocessen kan upprepas flera gånger i en så kallad trial-and-error-process för            

att testa koderna (Yin 2013). Efter sammanställning och sortering av material går vi över till               

demonteringsfasen där vi ska bryta ner databasen i mindre delar. Vi har urskiljt olika teman i                

det sorterade materialet, vilka är tillväxt, strategi, formell styrning och informell styrning.  

 

Remonteringsfasen går ut på att de demonterade delarna organiseras i ytterligare sekvenser            

och grupper än i de ursprungliga materialet. Processen kan förenklas genom att datan             

framställs grafiskt eller ställs upp i tabeller. Både demontering och remonteringsprocessen           

kan upprepas flera gånger (Yin 2013). Efter vi demonterade vårt material delade vi in det i                

ytterligare grupper. Formell styrning är indelad enligt organisationsstruktur, regler och          

planering och kontroll. Informell styrning är indelad enligt företagskultur, ledningsstil och           

motivation. Vissa delar av vårt remonterade material är sammanställt i en tabell i syfte om att                

underlätta analysen av materialet. Tabellen är utformad för att urskilja skillnader mellan de             

olika företagen men även för att få en överblick av materialet. Tabellen kommer finnas med i                

uppsatsen eftersom vi anser att den även kan ge läsaren en överblick över det material som                

tagits fram. 

 

Tolkningsfasen innebär att en tolkning kan göras av den remonterande datan. Yin beskriver             

att “under den fjärde fasen används det remonterade materialet till att skapa en ny berättelse               

som - eventuellt med tillhörande tabeller och grafik - blir den analytiska huvuddelen av ditt               

utkast till manuskript” (Yin 2013 s.181). Det remonterade materialet och tabellen som tagits             

fram har jämförts med varandra för att undersöka vilka skillnader som finns. Detta material              

har även jämförts med materialet som presenterats i teorikapitlet.  

 

Den sista och femte fasen är slutsatser. I denna fasen ska slutsatser dras från hela studien och                 

relateras till den fjärde fasen tolkning och därefter via denna till samtliga faser (Yin 2015). De                
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fem olika faserna har bidragit till att ta fram det viktigaste observationerna vilket slutsatsen              

har baserats på.  

2.5 Kvalitetsmått 

Kvalitetsmått är av stor betydelse för en forskare som är kvalitativt inriktad vad gäller              

undersökningens kvalitet (LeCompte & Goetz 1982 se Bryman & Bell 2013). Kvalitetsmått            

har som syfte att säkerställa att undersökningen för en studie är tillförlitlig. Enligt Yin är de                

viktigaste kriterierna för en fallstudie begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och           

reliabilitet (Yin 2014).  

 

Begreppsvaliditet innebär att begrepp som har en viktig del i studien ska tydligt definieras och               

förklaras. I fallstudier finns det en risk att forskare antar subjektiva bedömningar, därför är det               

viktigt att förklara begrepp och koncept på ett tydligt sätt så att de uppnår relevans (Yin                

2014). 

De begrepp som vi använt i vår studie beskrivs i syfte om att tydliggöra för läsaren och för att                   

undvika att studien uppfattas som subjektiv. Vi har även studerat ett flertal källor för att kunna                

ge utförliga förklaringar av studiens begrepp och koncept.  

 

Yin (2014) beskriver intern validitet som hur tillförlitlig och hållbar en slutsats är i en studie.                

Forskarens observationer ska stämma överens med de teoretiska idéer som forskaren           

utvecklar (Bryman & Bell 2013). Till studien har relevant teori valts ut och studerats för att                

möjliggöra en egen tolkning av materialet som samlats in av oss. Materialet som samlats in av                

andra forskare ska vara till hjälp för att vi tror det är enklare att se samband i observationerna                  

ju mer material som studerats.  

 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra            

situationer och sociala miljöer (Yin 2014). Studien går ut på att få en förståelse av hur                

ekonomistyrningen används i snabbväxande företag. Vi har även gjort en jämförelse mellan            

företagen. Studien kan användas som komplement till andra studier inom samma områden            

men anses inte vara heltäckande. Eftersom studien endast baserats på tre företag och ett              

begränsat urval av intervjuobjekt finns det en begränsning till studiens generaliserbarhet.           
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Dock ger studien en inblick i ekonomistyrningen av snabbväxande företag och kan vara             

användbar för att finna skillnader och likheter mellan olika snabbväxande tjänsteföretag. För            

att studien ska anses vara mer generaliserbar hade en större mängd företag behövts studerats              

och ett större antal intervjuer genomförts, för att sedan kunna dra en mer generell slutsats. 

 

Målet med reliabilitet är att vara säker på att om en forskare vill genomföra studien på nytt                 

igen ska den senare forskaren följa samma tillvägagångssätt som har beskrivits av en tidigare              

forskare och komma fram till samma resultat (Yin 2014). För att de krav för reliabilitet ska                

tillgodoses ska den som upprepar en undersökning befinna sig i en liknande social roll som               

den tidigare forskaren för att kunna jämföra undersökningarna (LeCompte & Goetz 1982 se             

Bryman & Bell 2013). För att kunna upprepa undersökningen och uppnå målen för reliabilitet              

är det viktigt för framtida forskare att sätta sig in i samma situation som vi befunnit oss i. Vi                   

har därför tydligt beskrivit vilken situation vi befann oss i när vi gick in i den sociala miljön                  

så att andra forskare har möjlighet att undersöka samma miljö. Vi har även noggrant beskrivit               

vårt tillvägagångssätt för att göra det möjligt att replikera studien. Ett grundläggande krav             

som måste uppfyllas för att kunna replikera studien är att företag som studeras ska vara               

snabbväxande tjänsteföretag. 

 

Vi har skickat vårt empiriska material för respondentvalidering till de deltagande företagen            

för ett godkännande om att de material vi tagit del av stämmer överens och ger en rättvisande                 

bild av företaget. Syftet med respondentvalidering är att få bekräftat att forskaren förmedlar             

en beskrivning som är riktig (Bryman & Bell 2013).  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Det finns ett antal etiska regler som en forskare bör förhålla sig till. Bland annat bör forskaren                 

tänka på hur de individer som studeras ska behandlas och om forskaren bör eller inte bör                

engagera sig i aktiviteter tillsammans med de studerade personerna. Några etiska principer en             

forskare bör förhålla sig till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och          

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman & Bell 2013).  

 

Informationskravet innebär att berörda personer ska informeras av forskaren, vilket          

undersökningens aktuella syfte är. Även information om vilka moment undersökningen          
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innehåller (Bryman & Bell 2013). I samband med att vi kontaktade de deltagande företagen              

presenterade vi oss och vilket syfte som ligger till grund för vår undersökning och uppsats.               

Företagen har blivit informerade om vilka ämnen som skulle tas upp innan intervjun för att de                

skulle veta vad denna skulle innehålla. Samtyckeskravet betyder att deltagande är frivilligt            

och det är möjligt att avbryta om det önskas (Bryman & Bell 2013). Deltagandet i studien var                 

frivilligt och innan varje intervju informerade vi intervjupersonen att de var fria att avbryta              

deltagandet utan några följder om det önskades.  

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att undersökningens deltagares uppgifter ska         

behandlas av konfidentialitet i största mån. Förvaring av personuppgifter ska ske på ett säkert              

ställe så att obehöriga inte har åtkomst (Bryman & Bell 2013). Vi har informerat personerna               

som deltar i undersökningen att de och deras företag har möjlighet att vara anonyma i vår                

studie. Vid kontakt med konfidentiell eller anonym information hanteras denna på ett säkert             

sätt. I vår studie är det ett företag som har valt att vara anonymt. Vi har i arbetet inte hänvisat                    

till företagets namn utan nämner det vid Omsorgsföretaget, vilket är godkänt av det aktuella              

företaget. Vi har även skickat vårt empiriska material till samtliga företag i studien för              

godkännande om vad vi publicerar.  

 

Nyttjandekravet innebär att enskilda personers uppgifter endast får användas för          

forskningsändamålet. Falska förespeglingar betyder att undersökningspersonerna inte ska bli         

vilseledda eller få falsk information från forskaren vad gäller undersökningen (Bryman & Bell             

2013). Uppgifterna som samlas in används endast för vår studies ändamål. Det finns ingen              

avsikt att använda informationen i något annat syfte. De berörda har informerats vilket syfte              

som finns med undersökningen och uppsatsen för att få förtroende. 
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3. Teori 

 
Teorikapitlet inleds med en beskrivning av begreppet ekonomistyrning. Därefter definieras          

begreppet strategi och hur man går tillväga vid utformandet av en strategi. Kapitlet följs              

sedan av en mer ingående beskrivning av ekonomistyrning där fokus ligger på formell- och              

informell styrning. Avslutningsvis presenteras en analysmodell, som är utformad för studien           

och som ligger till grund för analysen.  

 

3.1 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning innebär att olika styrverktyg används för att styrsignaler om organisationen           

ska ges för att förmedla organisationens taktiska, operativa och strategiska ambitioner. Även            

uppföljning av resultaten görs för att behålla de beteenden som stämmer överens med de              

övergripande strategier och mål organisationen har men även för att åtgärda det som inte              

stämmer överens vilket blir underlag för att revidera de befintliga strategierna eller införa nya.              

Planering, uppföljning och utvärdering görs av styrverktygen i verksamheten (Almqvist,          

Graaf, Jannesson, Parment & Skog 2016). Malmi och Brown (2008) använder sig av ett              

utformat paket för att beskriva begreppet ekonomistyrning. Syftet med att få en bredare             

förståelse av ekonomistyrning som ett sammanhängande paket kan förenkla utvecklingen av           

en bättre teori om hur man skapar kontroller för att uppnå organisationens mål och förbättra               

prestanda. Malmi och Browns ramverk är konstruerat på ett sätt där styrmekanismer delas in i               

fem huvudkategorier vilka är kulturstyrning, cybernetisk styrning, administrativ styrning,         

planering och belöningar. Det finns även en smalare syn på vad som utgör ekonomistyrning.              

Merchant och Van der Stede (2007) definierar ekonomistyrning som att hantera anställdas            

beteende. De menar på att det är de anställda i organisationen som får saker att hända och att                  

styrning är nödvändigt för att undvika att de inte agerar utefter organisationens mål. Om alla               

anställda alltid agerade utefter organisationens bästa skulle det inte finns något behov av             

ekonomistyrning. 

 

Merchant och Van der Stede (2007) påstår att sannolikheten för att uppnå framgång ökar när               

organisationen upprätthåller en ekonomistyrning där ledningen kan vara relativt säker på att            
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inga större oförutsägbara händelser kommer uppstå. Att var utan kontroll är en situation som              

kan uppstå om det finns en stor sannolikhet för dålig prestation, trots att en rimlig strategi                

förekommer. Ekonomistyrning tillåter fortfarande en viss sannolikhet för misslyckande, då en           

fullständig försäkran om att alla kontrollsystem är fullkomligt säkra och att alla individer             

alltid presterar på bästa möjliga sätt inte existerar med undantag i mycket sällsynta fall              

(Merchant & Van der Stede 2007). För att avgöra om en passande ekonomistyrning har              

uppnåtts måste den vara både framtidsinriktad och målinriktad. Den måste vara           

framtidsinriktad då målet är att inte stöta på några oväntade överraskningar i framtiden. Den              

bör även vara målinriktad då målen representerar vad verksamheten vill åstadkomma. Dock är             

det oftast svårt att avgöra om det har uppnåtts, då kontrollen i en tillräcklig omfattning måste                

mätas mot en oförutsägbar framtid (Merchant & Van der Stede 2007). 

 

Ekonomistyrning handlar om att vidta åtgärder för att säkerställa att de anställda handlar             

utefter organisationens bästa. Behovet av ekonomistyrning i en organisation kan enligt           

Merchant och Van der Stede (2007) klassificeras in i tre kategorier: brist på riktning,              

motivationsproblem och personliga begränsningar. Brist på riktning uppkommer när de          

anställda inte vet vad organisation vill få ut av dem. En funktion av styrningskontroll handlar               

om att de anställda blir informerade om hur de kan maximera sin prestation för att uppnå                

organisationens mål. Motivationsproblem uppstår när organisationens mål inte stämmer         

överens med den individuella personens mål. Kommer de anställda prestera och försöka göra             

vad som förväntas av dem trots att de har andra mål? Personliga begränsningar innebär om de                

anställda har förmågan att göra vad som förväntas av dem. Det kan finnas en brist på                

nödvändig intelligens, erfarenhet, träning eller uthållighet för att kunna utföra en uppgift. En             

orsak till att personliga begränsningar uppkommer kan bero på att vissa arbeten och uppgifter              

inte att utformade korrekt.  

 

Davila och Foster (2007) menar att det är vanligt att små snabbväxande företag inte har något                

system för deras ekonomistyrning. De har istället ofta en informell ledningsstil som kräver             

ständig personlig interaktion. Implementering av ekonomistyrning kan underlätta för         

tillväxten av företaget. I takt med att företag växer blir det dyrt att kontrollera en verksamhet                

utan ett system. Motivation och övervakning måste ske genom en passande ekonomistyrning.            

Tillväxt i företag påverkar också förmedling av information till rätt beslutsfattare. Om            
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företaget inte använder sig av ett formellt system blir förmedling av kommunikation i             

företaget kostsam när antalet anställda ökar. Företaget måste då implementera ett           

ekonomistyrningssystem. 

3.2 Strategi 

Ekonomistyrning kan även ses som ett verktyg vilket kan användas för att implementera             

strategier. Olika strategier kräver olika prioriteringar av arbetet, olika framgångsfaktorer,          

olika perspektiv, färdigheter och beteenden. Det finns en utmaning att utformningen av            

styrsystemet och beteendet som framkallas av systemet ska stämma överens med strategin.            

Det är dock inte ovanligt att organisationer inte har någon strategi. De baserar istället sin               

ekonomistyrning direkt på mål. Ett annat argument mot den relativt rationella uppfattningen            

om att utforma en strategi är att i praktiken framgår strategin i organisationens praxis snarare               

än något som är utformat av ledningen (Anthony et al 2014).  

 
Definitionen av vad en strategi är kan skilja sig men det finns en generell överenskommelse               

att “en strategi beskriver den allmänna riktningen i vilken en organisation planerar att röra sig               

för att uppnå sina mål” (Anthony et al 2014, s. 144). Alla organisationer som är välordnade                

har en eller flera strategier, även om det inte finns någon specifikt uttalad strategi. Konceptet               

strategi har många dimensioner vilken beskrivs och definieras ofta från olika perspektiv.  

 

Tell (2012) har utifrån Lumpkin och Dess (1995) utvecklat fyra olika strategiprocesser som             

förekommer i snabbväxande företag. De fyra strategierna är den enkla strategin, deltagande            

strategin, adaptiva strategin och den innovativa strategin.  

 

Den enkla strategin definieras av Tell, som “ en överbetoning av de saker som gjorde dem               

framgångsrika i första hand” (Tell 2012). Den enkla strategin kännetecknas av att            

företagsledarnas beteende är ofta ensidigt, bakåtblickande och har brist på variation. Strategin            

kännetecknas även för att ha ett litet fokus på uppmärksamhet, vanligtvis endast ett mål eller               

en strategi vilket kan leda till att andra viktiga faktorer försummas (Tell 2012).  

 

Den deltagande strategiska processen kännetecknas av att ha ett internt fokus där ledarna har              

en nära relation med sina medarbetare. Ledningen involverar gärna sina medarbetare när            
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viktiga beslut ska tas. Strategin ger möjligheter till att introducera nya och fler ideér inom               

organisationen och kan frambringa diskussioner som ledningen själv kanske inte hade           

upptäckt. Öppenheten kan leda till att företagets förmåga att reagera på förändringar i sin              

omgivning förbättras (Tell 2012).  

 

Den adaptiva strategin kännetecknas av att ha ett externt fokus med anpassning till kundernas              

och leverantörernas behov och önskemål. Företagsledningen spenderar mycket tid till att           

lyssna på dessa intressenter då strategin anpassas efter dem. Tell (2012) beskriver denna             

strategiprocess som en kontinuerlig företagsanpassning, som sker genom att göra lämpliga           

förändringar baserade på återkoppling från de externa intressenterna.  

 

Den sista strategiprocessen kallas för den innovativa strategin. Denna strategin riktar in sig på              

innovation och nyskapande aktiviteter inom organisationen, vilket även benämns som          

intraprenörskap. Den innovativa strategin används främst när ledningen fokuserar på          

produktutveckling och strategiskt utvecklingsarbete. Tell (2012) menar att människorna i de           

företag som implementerar strategin är väldigt entreprenöriella och dynamiska samt att det            

flesta är villiga att ta risker. 

 

När en strategi har valts ut är organisationen i behov av verksamhetsinformation för att det 

ska bli möjligt att kunna implementera strategin, allokera resurser och koppla samman 

anställda och operativa processer för att uppnå strategin. Verksamhetsinformation har en stor 

betydelse då den ger feedback på var i verksamheten det fungerar och var det inte fungerar, 

samt ger riktlinjer för att förbättra prestandan i strategin (Atkinson, Kaplan, Matsumura & 

Young 2012). Nilsson och Olve (2013) har utformat en traditionell modell som innefattar fyra 

steg för planering och uppföljning; 

1. ” Fastställande av mål 

2. Fastställande av handlingsalternativ (eventuellt handlingsprogram, där alternativ väljs        

beroende på situation) 

3. Uppföljning av utfall och fastställande av avvikelse från mål 

4. Fastställande av handlingsalternativ för att säkerställa bättre måluppfyllelse med         

hänsyn till utfall”  (s. 39) 
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Modellen bygger på den generella läran om styrning och kommunikation, vilken kallas            

cybernetiken som utvecklades ursprungligen av Wiener (1948). Ekonomistyrning och dess          

utformning har präglats av modellen sedan dess (Wiener 1948 se Nilsson & Olve 2013).              

Deming (se Atkinson et al. 2012) har utformat en annan modell som är snarlik Nilssons och                

Olves modell, men som är mer utvecklad. Modellen kallas för plan-do-check-act cykeln som             

kan översättas till rubrikerna planering, genomförande, kontroll och agerande. Deming ville           

hitta ett sätt att identifiera vad som låg bakom att produkter misslyckades med att uppfylla               

kundernas förväntningar. Denna modell kan tillämpas på beslutsfattande aktiviteter. Deming          

föreslog modellen som ett rekursivt och systematiskt sätt att implementera, övervaka,           

utvärdera och utveckla samt vid behov av en åtgärd.  

 

Det första steget i modellen innefattar planering. Detta steg definierar verksamhetens syfte            

och strategins fokus och omfattning. Många verksamheter börjar planeringsfasen med att           

uppdatera eller bekräfta sitt uppdrag. Därefter samlas information om verksamhetens externa           

miljö vilket innefattar information om ekonomi, social, omgivning, teknik och juridik.           

Verksamhetens interna styrkor och svagheter bör även definieras i förhållande till           

konkurrenterna. När informationen är insamlad använder ledningen denna information för att           

utveckla en strategi för att uppnå verksamhetens mål. Nästa steg i modellen innefattar             

genomförandet av en vald handlingsplan. I denna fas uppmuntras de anställda att informera             

om sina dagliga aktiviteter och beslut för att sedan förmedla verksamhetsinformationen till            

ledningen. Medarbetarna kan använda sig av resultat och icke-finansiell information för att            

driva men även förbättra processer som försäljning, marknadsföring, leverans av produkter           

och tjänster samt svara på kunders önskemål. Verksamhetsinformationen kan användas för att            

försäkra sig om att den planerade och utvalda strategin genomförs på ett tillförlitligt sätt.              

Kontrollfasen består av två delkomponenter vilka är mätning och övervakning av pågående            

prestanda. Ekonomistyrningens fokus har varit på övervakning, mätning, utvärdering och          

rapportering av verksamhetens kostnader. På senare dar har den icke finansiella informationen            

blivit allt viktigare vid planering och beslutstagande. Icke finansiella informationsrapporter          

redogör de kritiska drivkrafterna för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen som kan vara            

kunder, anställda, kultur, innovation och processer. De icke finansiella åtgärder som är mest             

användbara i en verksamhet kommer i allmänhet att innefatta åtgärder för kundlojalitet,            

motivation och processkvalitet. I det sista steget agerar ledningen för att sänka kostnaderna,             
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förbättra kvaliteten, flexibiliteten och cykeltiden, ändra resursallokeringen, omdesigna och         

introducera nya produkter samt byta kundrelationer. Ekonomistyrning bör alltid vara          

genomförbar och informativ för att hjälpa verksamheten att verkställa sin plan och uppnå sina              

mål. Efter att åtgärderna har genomförts börjar processen om från början i planeringsfasen för              

att avgöra om den första planen fortfarande är användbar eller om den behöver anpassas eller               

introduceras en ny strategisk plan (Atkinson et al. 2012).  

3.3 Formell styrning 

Formell styrning syftar till att förse företaget med betydelsefull och nödvändig information            

angående företagets prestation (Merchant & Van der Stede 2007). Rico (2009) menar att             

formell styrning som struktur och kontroll kan vara nödvändigt att införa i snabbväxande             

företag för att en fortsatt tillväxt ska vara möjligt i företaget. Anthony et al (2014) hävdar att                 

formell styrning kan delas in i tre dimensioner vilka är organisationsstruktur, regler och             

förhållningar samt planering och kontroll.  

3.3.1 Organisationsstruktur  

Ett företags organisationsform kan vara antingen centraliserad eller decentraliserad. En          

centraliserad organisation karaktäriseras av att den är hierarkisk och att besluten fattas från             

olika nivåer av auktoritet i organisationen. I centraliserade organisationer är det chefer som             

har beslutsfattanderätt medans i decentraliserade organisationer fattas beslut på lägre nivåer           

(Robbins 2006 se Renani, Ghaderi & Mahmoudi 2017). Ett företags organisationsstruktur           

bestämmer i vilken utsträckning ansvar delegeras, kontrolleras och samordnas och visar hur            

informationen förmedlas i organisationen (Renani et al. 2017). Motivation är även en central             

del i organisationens struktur. Motivation kan bland annat skapas genom att företaget            

använder sig av ett belöningssystem. Dessa belöningssystem syftar till att motivera sina            

anställda att utföra sina uppgifter mer än väl och att förbättra utförandet av dem (Ax,               

Johansson & Kullvén 2015). De flesta framgångsrika snabbväxande företagen inför en           

organisationsstruktur vilken ofta bygger antingen på team eller matris. Dessa typer av            

organisationer, till skillnad från de flesta traditionella organisationer, kan hantera en snabb            

och instabil beslutsfattande miljö framgångsrikt. Dock kan genomförandet av team- och           

matrisstrukturer vara svårt. Det förutsätter att befogenheter måste stämma överens med ansvar            
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(Kotter & Sathe 1978). Rico menar att ett förekommande problem i snabbväxande företag är              

förändringen av strukturen som ett resultat av organisationens utveckling och i vissa företag             

kan misslyckandet av att bestämma företagets struktur leda till osäkerhet (Rico 2009). För att              

ett företag ska kunna kontrollera sina processer och ansvarsområden måste företagets struktur            

definieras. Trots att företagets struktur är av stor betydelse vid utformningen av företagets             

ekonomistyrning är det många snabbväxande företag som inte har tid att känna av behovet att               

bestämma och utforma den rätta strukturen för deras företag. Rico (2009) menar även att hur               

litet ett företag än må vara kommer det alltid finnas en organisationsstruktur huruvida det är               

dokumenterat eller inte. Men den snabba tillväxten kan leda till att strukturen blir otydlig med               

en liten eller ingen möjlighet att delegera. När det finns oklarheter i företagets             

ansvarsfördelning är det mycket svårt att bestämma vilka åtgärder som ska genomföras i             

företaget. Det svåra med att utforma en struktur i snabbväxande företag är att denna struktur               

är mottaglig för förändring. Därför bör tillväxtaspirationen inkluderas vid utformning av           

strukturen i syfte om att underlätta för företaget att anpassa sig till förändringen som ett               

resultat av den snabba tillväxten.  

3.3.2 Regler  

Den andra dimensionen är regler som innefattar alla typer av formella instruktioner och             

kontroller. Dessa regler sträcker sig från det mest alldagliga till det viktigaste i en              

organisation. De flesta reglerna gäller på obestämd tid och existerar till dem ändras, vilket              

sker väldigt sällan. Regler har som syfte att tydliggöra anställdas uppgifter och deras             

ansvarsfördelning som i sin tur effektiviserar deras arbete. Några typer av regler är fysiska              

kontroller och manualer. Fysiska kontroller innefattar till exempel lösenord för datorer och            

övervakning. Reglerna brukar även skrivas in en manual, som bör betraktas som en riktlinje.              

Stora företag har fler manualer och regler än små företag och centraliserade företag har mer               

än decentraliserade företag (Anthony et al. 2014). 

3.3.3 Organisationens formella planering och kontroller 

Den sista dimensionen är organisationens formella planering- och kontrollsystem som är en            

kombination av alla de formella förfaranden som företag följer vid genomförandet av en             

strategi. Denna dimension innefattar hur företag operationaliserar och planerar för sina mål            
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och hur dessa följs upp. Planering och uppföljning används också för att kontrollera kostnader              

och identifiera brister eller problem i verksamheten (Anthony et al. 2014).  

 

Beslut och handling kan enligt Andersson & Funck (2017) fattas på tre olika sätt i ett företag.                 

Dessa kan vara strategiska, taktiska eller operativa. De strategiska besluten är långsiktiga och             

påverkar företaget långt in i framtiden. Företagets mål diskuteras ofta när strategiska beslut             

tas. Konsekvenser av taktiska beslut och handlingar påverkar företag från ett par månader till              

ungefär två år. Tillgängliga resurser ska användas effektivt genom företagets givna strategier            

ligger i fokus för dessa beslut och handlingar. De operativa besluten och handlingarna             

påverkar företaget en kortare tid än de två andra besluten och handlingarna och endast en               

mindre del av företaget, sådant som sker i den operativa verksamheten. Problem som är              

operativa behöver åtgärdas omgående vilket inte strategiska och operativa problem behöver.  

 

Anthony & Govindarajan (2001) beskriver två företag vid namn, Build- och Harvestföretag.            

Buildföretag kännetecknas för att ha ett fokus på tillväxt, där de strävar efter att få fler                

marknadsandelar på bekostnad av kortsiktig resultat och kassaflöde. Harvestföretag         

kännetecknas för att maximera kortsiktig vinst och kassaflöde, på bekostnad av förlorade            

marknadsandelar. Den strategiska planeringen är särskilt viktig när miljön är osäker.           

Ledningen måste fundera över hur osäkerheten ska hanteras och vanligtvis krävs det en             

planering över en längre tid. Om miljön däremot är stabil är en strategisk plan inte lika viktig.                 

Eftersom harvestföretag tenderar att befinna sig i stabila miljöer med förutsägbara kunder och             

konkurrenter är den strategiska planeringen inte av lika stor betydelse i jämförelse med             

buildföretagen som oftast befinner sig i ostabila miljöer (Anthony & Govindarajan 2001).  

3.4 Informell styrning 

Både formella och informella system påverkar människans beteende i ett företag. När det             

formella systemet utformas är det viktigt att ta hänsyn till de informella processerna då de               

formella mekanismerna måste vara förenliga med de informella. De informella processerna           

spelar en stor roll för att uppnå målkongruens i företaget (Anthony & Govindarajan 2001). En               

viktig och grundläggande ambition i en organisation är att alla medarbetare arbetar i             

gemensam riktning och att ekonomistyrningen skapar förutsättningar för detta (Nilsson &           
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Olve 2013). Ett bra system för ekonomistyrning påverkar de anställda och chefernas beteende             

så att deras mål ska vara kongruenta. De försäkrar sig om att chefernas och de anställdas                

individuella handlingar bidrar till att uppfylla företagets mål (Anthony et al. 2014). Några             

exempel på både externa och interna informella processer är företagskultur och ledarstil.            

Anthony menar även att motivation bland de anställda har en stor betydelse för att uppnå               

organisationens mål (Anthony & Govindarajan 2001). 

3.4.1 Företagskultur 

Den viktigaste interna faktorn är företagets kultur. De gemensamma föreställningarna,          

kulturella normer, delade värden och antaganden som implicit accepteras och uttrycks i hela             

företaget. Kulturella normer är av stor betydelse då de förklarar varför två företag med samma               

formella system, kan variera när det gäller den faktiska kontrollen (Anthony & Govindarajan             

2001). Kulturen i företagen har inverkan på hur personer agerar i företaget. Till exempel hur               

de kommunicerar, fattar beslut, vad som bör eftersträvas, vilka handlingar som är bra eller              

dåliga och vad som bör undvikas. Anledningen till att det i näringslivet finns ett stort intresse                

för företagskultur är att de finns ett behov till användbara medel som ska ligga till grund för                 

planering, samordning och anställdas motivation (Ax et al. 2015). Martins och Terblanche            

(2003) menar att företagskulturen kan påverkas av de strukturförändringar som förekommer i            

samband med snabb tillväxt. När antalet anställda ökar snabbt, ökar risken för att kulturen i               

företaget rubbas. Ett vanligt förekommande problem är att de anställda tappar känslan av             

gemenskap och samhörighet när ett företag växer snabbt. Känslan av att ha en stark              

sammanhållning, familjekänsla och att vara delaktig i ett mindre team riskerar ofta att             

försvinna.  

3.4.2 Ledarstil 

En annan intern faktor som troligtvis har den starkaste inverkan på ekonomistyrningen är             

ledarstilen. Vanligtvis speglar de anställdas attityder deras överordnades attityder. Chefer          

förekommer i alla former, några är karismatiska andra är mindre sprudlande. Vissa chefer             

spenderar tid på att gå runt, titta och prata med sina anställda, vilken kallas management by                

walking around , andra använder sig istället av skrivna rapporter (Anthony & Govindarajan            

2001). Mackay (2015) menar även för att kunna påverka människor och höja prestationen på              

arbetsplatsen bör chefen anta tankesättet som en förebild. De anställda efterliknar deras            
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ledares beteende, handlingar och attityder. Enligt Davila, Foster & Jia (2010) kan ett litet              

företag i starten drivas med en personlig ledningsstil. Grundaren eller verkställande direktör            

har vanligtvis många ansvarsområden och kontrollerar alla delar av arbetsplatsen. Den           

verkställande direktören eller grundaren har möjlighet att ha en överblick över organisationen            

och fattar alla viktiga beslut. Genom kommunikation med varje anställd kan företagets            

strategi effektivt förmedlas. I takt med att företaget växer är en personlig ledningsstil inte              

tillräcklig. Davila et al (2010) menar att “Kombinationen av tillväxt och personlig ledningsstil             

kan vara dödlig.”. Å andra sidan kan ekonomisystem för startup företag vara skadliga för              

innovationen. Ekonomisystem kan kännetecknas vid byråkrati vilket hämmar den         

entreprenöriella andan som kännetecknas av små snabbväxande företag. Om ett startup           

företag vill ha tillväxt ska de använda sig av lösa verktyg för att styra verksamheten, annars är                 

risken att företaget kvävs (Davila et al. 2010).  

3.4.3 Motivation 

Anställda är motiverade genom den sociala kontexten de arbetar i. I arbetet med             

organisationens mål måste verksamhetscheferna veta vilka dessa är och vilka åtgärder som            

ska vidtas för att uppnå dem. Denna information får de via olika kanaler, som kan vara både                 

formella och informella. Formell motivation kan förmedlas genom bland annat budgetar och            

belöningssystem och informell motivation kan förmedlas via bland annat samtal (Anthony et            

al. 2014). Informell motivation kan även uttryckas genom peppande ord och komplimanger            

till de anställda, vilket kan ske mer kontinuerligt under dagarna för att hålla motivationen              

uppe (Sonawane 2008). Gilmeanu (2015) menar att motivation är viktigt för individen, som             

anställd men också för arbetsgivaren eftersom det ger en direkt konsekvens på den anställdes              

prestation. Ju bättre motivation desto bättre prestation från den anställde. Motiverade           

medarbetare kommer för det mesta från en ledarskapsfilosofi än att tillämpa en teknik.             

Chefens inställning till de människor denne leder och deras reaktion på chefens attityd är              

viktig. Hansen (2004) menar att snabbväxande företag har mer effektiv motivation och            

kommunikations praxis än andra företag. En studie av Hewitt Associates visar på att             

anställdas engagemang i snabbväxande företag är 20 procent högre än i företag med lägre              

tillväxt. Studien visar även att snabbväxande företag har ett större fokus på energi och              

uppmärksamhet av de anställdas engagemang än i företag med låg tillväxt.  
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3.5 Analysmodell 

Ekonomistyrning för snabbväxande företag är centralt för denna studie. I vårt teorikapitel har             

fokus legat vid teorier om formell och informell styrning samt strategier för snabbväxande             

företag. Phelps et al (2007) menar att formell styrning inte är lika vanligt i små företag som i                  

stora företag. De förespråkar att en formell styrning bör införas när företaget växer eftersom              

de behöver anpassa sig till de nya miljöförhållandena. Även Rico (2009) menar att för en               

fortsatt tillväxt ska vara möjligt i snabbväxande företag kan en formell styrning med struktur              

och kontroll vara lämpligt att införa. Den formella styrningen kan enligt Anthony et al (2014)               

delas in i tre delar vilka är organisationsstruktur, regler, planering och kontroll. Däremot             

menar Anthony och Govindarajan (2001) att det är viktigt att ta hänsyn till de informella               

processerna när man utformar formella system. De informella processerna är viktiga för att             

målkongruens ska uppnås i företaget. Även Davila et al (2010) menar att man ska styra               

verksamheten med lösa verktyg om ett företag vill ha tillväxt. Den informella styrningen kan              

enligt Anthony och Govindarajan (2001) delas in i företagskultur och ledarstil. Anthony            

menar även att motivation bland de anställda är viktigt för att uppnå företagets mål.              

Ekonomistyrning kan även användas som ett verktyg för att implementera strategier. Tell            

(2012) menar att det finns fyra strategiprocesser som kännetecknar många snabbväxande           

företag. Dessa är den enkla strategin, den deltagande strategin, den adaptiva strategin och den              

innovativa strategin. De aktuella företagen i studien ska analyseras utifrån hur den formella             

och informella styrning ser ut i respektive företag samt om deras strategi kan liknas vid någon                

av de fyra strategiprocesserna. Alla delar i modellen har en betydelse för att företaget ska               

uppnå mål och vision.  
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Figur 1. Analysmodell av ekonomistyrning och strategi i snabbväxandeföretag, egen design.  
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4. Empiri 
 

Kapitlet är uppdelat enligt de tre deltagande företagen i syfte om att läsaren ska få en                

tydligare bild av samtliga företag. Kapitlet inleds med en företagspresentation sedan beskrivs            

företagets tillväxt och strategi. Därefter beskrivs företagens formella- och informella          

ekonomistyrning. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av det empiriska materialet         

för att läsaren ska få en överblick av kapitlet.  

 

4.1 Stillman och Partners. 

 
Figur 2, Stillman & Partners årsredovisningar år 2013-2016 

4.1.1 Företagspresentation 

Stillman & Partners är franchisetagare för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling beläget i          

Växjö. Företaget förmedlar främst bostäder, lägenheter, bostadsrätter, fritidshus, gårdar,         

hyresfastigheter och andra kommersiella fastigheter. De arbetar även en del med värderingar            

till banker och finansiärer som belånar fastigheter. Företaget grundades av Peter Stillman i             

mars år 2008 och har idag tolv anställda varav tre delägare, sju fastighetsmäklare, en fotograf               

och en assistent. Företaget omsätter i dagsläget 18 miljoner kronor. 

4.1.2 Tillväxt och dess utmaningar 

När företaget grundades 2008 var de bara tre anställda. De satte sig ner tillsammans och               

byggde en strategi- och marknadsplan för det kommande året. Denna plan har de fortsatt att               

arbeta med en gång per år. När företaget grundades hade Stillman ett mycket större ansvar att                

driva företaget men idag är de fler anställda och även fler ägare vilket betyder att arbetet är                 

fördelat på fler personer. Stillmans arbetsroll idag går ut på att vara stödjande och              
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uppföljande. Idag är det kompetensen i teamet som driver företaget framåt och Stillman tror              

på ett bättre engagemang av de anställda om alla får vara delaktiga.  

 

De problem som Stillman har stött på under tillväxtfasen är att hitta kompetent personal och               

människor som passar företaget. När Stillman söker personal vill han hitta människor som             

gillar att arbeta tillsammans i ett team eftersom han bygger sin organisation mycket på              

teamarbete. Ett annat problem med att växa kan vara förändrade villkor på marknaden för              

köparen. Detta skulle kunna vara ändrade amorteringsregler vilket innebär att människor blir            

lite försiktiga för att de inte vet hur det kommer påverka dem. Även ortens arbetssituation,               

kommunens utveckling och om det finns en väl fungerade byggsektor kan påverka företaget.             

Det blir därmed viktigt att vara uppdaterad på hur marknaden ser ut. Stillman hävdar att               

bostadsmarknaden är lite tuffare idag och han har märkt att kunder i större omfattning söker               

sig till företag med stora och starka varumärken vilket Stillman & Partners är då de               

marknadsför sig som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Detta innebär att företaget         

enklare får marknadsandelar utan att de egentligen gör extra insatser. Eftersom Stillman &             

Partners är en del av kedjan Länsförsäkringar Fastighetsförmedling innebär detta att de inte             

får gå in i områden som redan är upptagna av någon i kedjan. Stillman menar på att de har                   

vuxit klart i Växjö och Alvesta och planerar för att etablera sig i andra områden. Företaget vill                 

fortsätta växa i framtiden och för att nå sina mål och visioner har de utformat en framtids- och                  

expansionsplan.  

 

Företagets finansiering av tillväxten har skett genom eget kapital. De tar ut vinster med              

förnuft och har ett mål på vilken nivå avkastning på eget kapital ska vara på för att kunna göra                   

satsningar på verksamheten men även för att ha möjlighet att utbilda personalen.  

4.1.3 Strategi- och marknadsplan 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vision är att vara nummer ett på marknaden          

nationellt. Detta är inget som Stillman & Partners har som mål. Visserligen ligger de på en                

första plats idag men deras mål är att vara topp tre i området och driva företaget med en bra                   

lönsamhet. Företaget har även ett mål att de ska ha en förväntad avkastning på eget kapital på                 

15 procent.  
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Stillman & Partners planerar normalt tre år framåt när de bestämmer sina mål och visioner.               

För att företaget ska nå sin vision och mål utformar de en strategi- och marknadsplan en gång                 

om året. Där går de igenom alla kostnadsslag, planerar en budget och ser om det finns                

underlag samt analyserar hur marknaden ser ut. Ett förslag presenteras till de anställda och om               

de anställda tror på idén genomförs den. Stillman anser att de anställdas åsikter är värdefulla               

och vill få med hela företaget på resan. Peter anser att om det läggs en grund och en tydlig                   

riktning och alla anställda vet var de är på väg skapar detta en trygghet, medvetenhet och ett                 

engagemang hos de anställda. Stillman gillar teamarbete och tror på styrkan att arbeta i team.               

Stillman förmedlar företagets strategi och mål till de anställda genom att ha ett strategi- och               

marknadsmöte en gång om året. Mötet tar ungefär tre dagar där de går igenom vad som har                 

fungerat bra och vad som kan förbättras. Det görs även en plan på när aktiviteter och                

kampanjer ska ske, vem som ska ansvara för vad och vad det kan tänkas kosta. De anställda är                  

delaktiga i många av de beslut som tas och Stillman uppmuntrar dem att framföra sina åsikter.                

Eftersom de är delaktiga i utformandet och planeringen av strategi- och marknadsplanen har             

de en bra inblick om vad som sker och ska ske. En gång i månaden går de igenom strategi-                   

och marknadsplanen och ser om alla planerade aktiviteter utförts. Om det inte är så har de en                 

diskussion om varför det blivit så. Det kan bland annat bero på att det inte fanns tid att                  

genomföra aktiviteten, det var fel aktivitet eller att marknaden har förändrats. Beroende på             

anledning åtgärdas aktiviteten. Antingen behöver den justeras, flyttas framåt i tiden eller            

plockas bort. Stillman säger att “Strategi- och marknadsplanen är ett levande dokument och             

justeras om det behövs”. Stillman & Partners studerar inte sina konkurrenter direkt utan             

agerar utifrån deras egna strategi- och marknadsplan. Dock vet dem hur deras konkurrenter             

agerar och var de har dem men de ägnar full fokus på den egna verksamheten. De tar hjälp av                   

den centrala organisationen Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vilken ger stöd till alla          

franchisetagare. Det kan vara hjälp med allt ifrån marknadsmaterial till ny teknik som de ska               

använda sig av.  

4.1.4 Formell styrning  

4.1.4.1 Decentraliserad organisation 

Stillman & Partners ägs idag av tre personer vilka ansvarar för företaget. Stillman leder              

företaget, den andra delägaren arbetar med ekonomi och den tredje delägaren arbetar med             
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försäljning och personal. Utöver dessa finns det sju fastighetsmäklare, en assistent och en             

fotograf. Företaget är decentraliserat och de anställda har mycket inflytelse, de är sina egna              

chefer i teamet menar Stillman. Arbetssättet i företaget grundar sig mycket på teamarbete. De              

tar till sig sitt mål på sitt personliga sätt med en gemensam grundvärdering och en plattform                

att stå på. Stillman behöver inte ge några direktioner om vad de anställda ska göra, istället går                 

han en runda varje dag till de anställda och frågar hur det står till och ser över om de har några                     

frågor. Stillman menar att de anställda har en stor frihet men under ansvar.  

 

Det är vanligt förekommande att företag i mäklarbranschen använder sig av löner som är              

provisionsbaserade, men Stillman & Partners använder sig inte av det. De anställda har istället              

en grundlön som de får ut oavsett om de säljer något eller inte. Anledningen till att de har valt                   

detta system är för att skapa en trygghet för de anställda. Utöver grundlönen får de anställda                

ut en viss procentsats av det dem säljer. Alla anställda har samma förutsättningar och villkor               

vilket minimerar risken för att avundsjuka skapas mellan de anställda. De anställda väljer             

själv vilken nivå de vill lägga sig på och hur mycket de vill sälja, vilket även återspeglar den                  

lön de siktar på att få ut. Stillman ger sina anställda de bästa förutsättningarna för att nå sina                  

mål och säljresultat. Företaget har även en så kallad pottfördelning, där en fast summa per sålt                

objekt läggs i en pott, som sedan delas lika mellan alla tolv anställda. Anledningen till att de                 

har infört detta system är för att skapa och förstärka teamkänslan och samtidigt arbeta mot ett                

gemensamt mål. 

4.1.4.2 Vårt sätt 

Stillman & Partners har ett dokument som benämns Vårt sätt. I detta dokument ligger alla               

moment som ingår i deras arbetssätt. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har även ett par            

oskrivna regler där deras kärnvärden är tryggt, kunnigt och personligt mervärde. Utöver dessa             

kärnvärden har företaget i Växjö och Alvesta lagt till några ytterligare oskrivna lagar vilka är               

föredömliga, personliga, rättvisa, trovärdiga och lokala.  

4.1.4.3 Frekvent planering och uppföljning  

Företaget har veckomöten med alla anställda där de stämmer av hur de ligger till med bland                

annat försäljningen och hur marknaden ser ut. De går även igenom hur det ser ut               

nästkommande vecka. Varje månad har de även ett månadsmöte, där de stämmer av hur              
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månaden har gått och hur nästkommande månad ser ut. Därefter har de ett kvartalsmöte med               

samma princip som de andra mötena, där det går igenom föregående kvartal men även              

nästkommande kvartal. Efter ett verksamhetsår gör företaget en tillbakablick på året som gått.             

De studerar då vad de har gjort, vad som var lyckat och vad som varit mindre lyckat. Detta för                   

att inte återupprepa de mindre lyckade aktiviteterna och fylla på med aktiviteter som varit mer               

lyckade. Även denna process är de anställda delaktiga i. De får berätta vad de gillar och vad                 

som fungerar vilket de sedan implementerar i framtida planer. Företaget planerar normalt sina             

mål och visioner tre år framåt i tiden, vilket är en ganska långsiktig planering enligt Stillman. 

4.1.5 Informell styrning 

4.1.5.1 Anställda ska vara delaktiga  

Stillman anser att det är viktigt att ge personalen de bästa förutsättningarna. De ska känna att                

de har ett bra arbete och en bra inkomstmöjlighet. Företagets anställda har ett stort inflytande               

på de beslut som tas och han tycker att det är viktigt att de anställda är delaktiga i dessa. Detta                    

menar han skapar ett bättre engagemang från de anställda. Varje dag finns det möjlighet för               

en gemensam frukost. De uppmuntrar alla anställda att de ska delta på den gemensamma              

frukosten då Sillman menar att det är ett tillfälle att lösa problem tillsammans. En gång i                

månaden går alla anställda ut och äter lunch där de ibland firar olika framgångar. De har även                 

sommarfester och går på after work tillsammans.  

4.1.5.2 Ledare men inte en chef  

Stillman beordrar sällan de anställda. Istället berättar han om sina idéer och frågar de anställda               

hur de tycker att företaget ska gå tillväga. Han menar att det finns oerhört mycket inneboende                

kraft hos de anställda som tyvärr sällan kommer fram. Stillman ser inte sig själv som en chef                 

utan han beskriver sitt ledarskap som stödjande och uppföljande. Han menar att ledaren inte              

ska vara för mycket chef utan istället göra sina anställda mer delaktiga och får komma fram                

med sina idéer och lösa det på sitt sätt. Ibland kan anställda komma med problem till Stillman                 

och fråga hur de ska lösa detta. Stillman frågar då hur de själva hade velat ha situationen löst                  

och låter dem lösa det på det sättet. Han ser sig själv som ett bollplank och ger de anställda                   

stöd i sitt sätt att tänka, vilket bygger en trygghet, erfarenhet och skapar en självkänsla hos de                 

anställda. Varje dag befinner sig Stillman på kontoret för att se hur de anställda ligger till och                 

i förebyggande syfte identifiera kriser innan de bryter ut.  
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4.1.5.3 Ledningen motiverar de anställda 

Ledningen stödjer personalen så att de kan nå sina mål. En gång i månaden har de enskilda                 

samtal med alla anställda. Samtalen behöver inte vara formella utan kan vara över en lunch               

där de bland annat tar upp hur månaden har gått och om den anställde är tillfreds med sina                  

arbetsuppgifter och mål. Nyexaminerade som börjar på företaget har oftast enklare uppdrag i             

början av sin karriär men Stillman ger dem möjligheter att utvecklas och växa inom företaget               

och får efter hand svårare uppdrag. Stillman och de andra delägarna är även öppna för att ta in                  

nya delägare om de känner att det är rätt person och om den anställde vill stanna inom                 

företaget en längre period.  
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4.2 Omsorgsföretaget 

 
Figur 3, Omsorgsföretaget årsredovisning år 2013-2016 

4.2.1 Företagspresentation 

Omsorgsföretaget erbjuder tjänster i form av hushållsnära tjänster, hemsjukvård och          

hemtjänster som att handla, tvätta, laga mat och städa hos omsorgstagaren. Företaget            

grundades 2012 av två delägare, en student och en undersköterska som tidigare har jobbat för               

kommunen. De ville erbjuda det där lilla extra inom hemvården som de ansåg att kommunen               

inte erbjöd. Företaget har idag omkring 80 stycken anställda där cirka 50 stycken är              

heltidstjänster och resterande 30 är timanställda. Majoriteten av de anställda har utbildat sig             

till antingen sjuksköterska, undersköterska eller vårdbiträde. Företaget har ett 90 tal kunder            

och omsätter cirka 36 miljoner kronor. 

4.2.2 Tillväxt 

Respondenten tror att anledningen till att företaget har växt så pass mycket och snabbt är på                

grund av deras vision vilken är att de ska vara “Sveriges bästa hemtjänst”. Företaget har inte                

lagt mycket resurser på att marknadsföra sig själva utan det har varit omsorgstagaren som har               

varvat andra omsorgstagare genom att rekommendera företaget till andra. Företaget vill           

fortsätta växa i framtiden och det som krävs för en fortsatt tillväxt är att företaget rekryterar                

fler och rätt personal men även utvecklar de befintliga anställda. Respondenten menar även att              

det krävs en organisation som är hållbar. 

 

När företaget grundades förekom det inte mycket ekonomistyrning eller rutiner i företaget.            

Respondenten menar att företaget har förändrats på alla nivåer. De skillnader som har             

identifierats är att det idag finns en ledning bestående av sju personer där beslut tas               

tillsammans. Företaget har även en styrelse med två externa parter. Företaget har dessutom             
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växt från två anställda till ungefär tio/femton anställda per år. Ett problem som uppkommit i               

samband med tillväxten är rekrytering av ny personal. Det förekommer att personerna inte             

alltid hade den rätta utbildningen som krävs för arbetet men om personen känns rätt för               

företaget och teamet finns det möjligheter att utbildas internt. I början erbjuds provanställning             

eller timanställning där antingen en sjuksköterska eller undersköterska går vid sidan om.            

Respondenten menar att det märks snabbt om de anställda inte har den rätta kompetensen för               

arbetet. Det är oerhört viktigt att allt fungerar korrekt vid medicinering och hemsjukvård med              

tanke på de negativa följder som kan uppkomma för omsorgstagaren om de anställda saknar              

rätt kompetens. När det gäller hushållsuppgifter och hemtjänster så är kraven inte lika strikta              

på de anställda. Respondenten menar att det varit ett för lite fokus på medarbetarna och               

medarbetarsamtalen pågår i cirka 5 minuter endast för att få de avklarade. Administrationen             

har dessutom inte fungerat lika bra som de önskat. Praktiken har dock alltid skötts bra och                

omsorgstagaren har alltid kommit i första hand. Respondenten menar att både           

ekonomistyrningen och planeringen i företaget inte har prioriterats överlag och det är svårt att              

hänga med i utvecklingen av rutiner och policys som ständigt uppdateras. Sen januari 2018 tar               

företaget inte emot några fler kunder eftersom de känner att de behöver arbeta med              

bemanning och administration först. Respondenten tror att en mer formell styrning krävs för             

en hållbar utveckling av företaget. Idag har de all information i huvudet, vilket blir väldigt               

rörigt och ostrukturerat. Respondenten tror att företaget kommer att fortsätta att växa om det              

praktiska fungerar bra och omsorgstagaren är nöjd. 

 

Företaget har finansierat sin tillväxt med eget kapital. Respondenten tror att om de vill              

etablera sig i fler städer kommer de att vara aktuellt att ta ett lån för att finansiera detta.  

4.2.3 Etableringsrutin  

Företaget har ett uttalat mål om en vinstmarginal på 10 procent. Deras vision är att bli                

“Sveriges bästa hemtjänst”. De vill erbjuda det lilla extra för omsorgstagaren. Visionen ska             

nås genom att göra företaget i staden det grundades i till en stabil bas för att sedan starta i                   

andra städer med samma koncept. De vill utforma en etableringsrutin som ska göra det enkelt               

att kopiera konceptet som finns i staden där företaget grundades. Idag finns företaget i två               

städer. Anledningen till att de inte har valt att etablera sig i flera städer beror på att de har                   

varit dåliga på att framföra sin vision till de anställda men även för att det inte har gått så bra i                     
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den nya staden där konceptet kopierades första gången. Deras mål är att finnas i fyra städer                

inom en snar framtid.  

 

Vid utformande av företagets strategi görs det en analys angående vilka konkurrenter som             

finns på marknaden. De kollar på vilka företag som finns, ersättningsnivån och företagets             

potential, alltså hur många omsorgstagare som finns i kommunen. Dock menar respondenten            

att det är svårt för små företag att etablera sig på marknaden och att slå igenom som ett nytt                   

företag inom hemvården. Ledningen förmedlar företagets strategi genom att föregå med ett            

gott exempel. Om någon anställd har blivit sjuk eller fått förhinder så hoppar någon i               

ledningen in som ersättare och visar vägen. Detta tror respondenten kommer bli en utmaning              

när de etablerar sig i andra städer. 

4.2.4 Formell styrning  

4.2.4.1 Centraliserad organisation  

Ledningen består idag av en verkställande direktör, ekonomiansvarig, personalansvarig, två          

samordnare, en sjuksköterska och en verksamhetsansvarig. Ledningen ses varje torsdag där           

går de igenom ett visst antal punkter som bland annat handlar om bemanning, ekonomi,              

arbetsplatsträffar och aktiviteter. Ledningsmötet har nyligen införts i företaget och har varit av             

stor betydelse sedan de började växa. Företaget är centraliserat då ledningen tar de flesta              

besluten men de låter de anställda komma med idéer. De anställda är fria att ändra schemat                

och aktiviteter för en omsorgstagare så länge denne är nöjd. I dagsläget är             

ansvarsfördelningen lite otydlig och oklar för de anställda. De anställda vet inte vart de ska               

vända sig om de har några frågor vilket leder till överbelastning för ledningen. Tanken är att                

de anställda ska gå till verksamhetsansvarig vid frågor och funderingar, vilket inte har             

fungerat. De anställda har i dagsläget vänt sig till den personen i ledningen som denne har                

bäst kontakt med eller som är närmast till hands. Systemet ska förbättras i framtiden och de                

ska göra det mer tydligt för de anställda vart de ska vända sig när de har några frågor. Tanken                   

är att ledningen ska flytta upp en våning ovanför nuvarande lokal. Där de anställda inte har                

möjlighet att komma in. Ledningen kommer fortfarande träffa de anställda dagligen, men de             

kommer inte att bli störda på samma sätt som tidigare. Det kommer även bli tydligare för de                 

anställda vart de ska vända sig när de har frågor eller funderingar. Respondenten menar att               
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denna problematiken med oklarheter kring ansvarsfördelningen beror på ledningen och att de            

måste vara mer tydliga med vem som ansvarar för vad i företaget. 

4.2.4.2 Rutiner 

Omsorgsföretaget har en pärm med rutiner som ska följas av alla medarbetare. Pärmen             

innehåller allt ifrån rutiner från hur bilarna ska skötas till vad de ska göra ifall en                

omsorgstagare inte är hemma vid utsatt tid. 

4.2.4.3 Kortsiktig planering & uppföljning 

Företaget har försökt att införa en budget men det har inte fungerat eftersom företaget har               

vuxit så pass mycket och snabbt. Företaget har vuxit månad för månad och när de väl har gjort                  

en budget för några månader framåt har omsättningen sprungit iväg och budgeten har inte gett               

något syfte. Omsorgsföretaget gör istället en övergripande planering där de studerar hur det             

gick föregående år, kopierar det som har funkat bra och lägger till det som saknas. De                

planerar även antal arbetstimmar som ska nås inom en viss tid, vinstmarginal och gör              

kvalitetsmätningar. Företaget har en buffert på en månadsutbetalning. Respondenten menar att           

de aldrig varit oroliga över att ekonomin inte ska gå ihop “-budget i all ära men vi har koll”.                   

Respondenten tycker dock att det har varit svårt att förmedla de mål de har och vad de strävar                  

efter till de anställda. Det måste förekomma mer transparens i framtiden säger han. En              

avstämning sker en gång i månaden med ledningen där de diskuterar vad som fungerat              

tidigare, vad som kan förbättras och lägger till saker som saknas. De har även ett styrelsemöte                

en gång i månaden. Arbetsplatsträffar sker varannan vecka där medarbetarna och ledningen            

träffas och behandlar frågor och funderingar som rör arbetet. Företaget har även en långsiktig              

planering där fokus ligger på att utforma en etableringsrutin för att etablera sig i flera städer i                 

framtiden. 

4.2.5 Informell styrning  

4.2.5.1 Fria händer 

Företaget vill inte vara som ett vanligt kommunalt omsorgsföretag utan vill erbjuda det lilla              

extra för kunden. De anställer personal som tycker om att arbeta med arbetsuppgifterna             

Omsorgsföretaget besitter. Respondenten menar att de ger de anställda en större frihet att             

styra över sin dag än om de skulle arbetat på ett kommunalt omsorgsföretag. Det förekommer               
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även att de anställda umgås med omsorgstagarna på deras fritid, vilket respondenten inte tror              

är så vanligt i kommunala omsorgsföretag. Efter årsskiftet har de infört en gemensam frukost              

för de anställda som är planerad att ske sista fredagen i varje månad.  

4.2.5.2 Föregå med ett gott exempel  

Respondenten menar att ledningen i Omsorgsföretaget ska föregå med gott exempel inför de             

anställda. Om en anställd är sjuk eller fått förhinder att arbeta en dag går någon i ledningen in                  

och tar dennes arbetsuppgifter. Detta fungerar i Omsorgsföretaget eftersom nästan alla i            

företagets ledning arbetade i den operativa verksamheten när företaget startades och vet            

därmed hur arbetsuppgifterna ska skötas. De anställda kommer ofta till kontoret där ledningen             

idag sitter och om de har någon fråga är de nära till hands för att svara på denna. Detta har                    

fungerat tidigare eftersom de varit ett relativt litet företag. Men eftersom de vuxit och blivit               

större ska ledningen i framtiden sitta en våning upp över den nuvarande lokalen, där de inte                

kan bli störda av de anställda. Det är både positivt och negativt med närheten. Det positiva är                 

att de anställda enkelt kan ställa frågor och få svar på dessa fort. Det negativa är att ledningen                  

blir avbrutna från sina arbetsuppgifter och hinner inte alltid göra det de ska. När              

ansvarsfördelningen blir tydligare kommer verksamheten fungera smidigare och de anställda          

kommer veta vem de ska vända sig till vid frågor och funderingar.  

4.2.5.3 Omsorgstagarna motiverar de anställda 

Respondenten menar att de anställda på Omsorgsföretaget inte arbetar där för att tjäna mycket              

pengar. De arbetar på företaget för att de tycker om sina arbetsuppgifter och att ta hand om                 

människor. Respondenten menar att de anställda blir motiverade av att göra omsorgstagaren            

nöjd. Ledningen behöver inte motivera sina anställda i det dagliga arbetet eftersom            

omsorgstagaren visar sin tacksamhet när den anställde utfört ett bra arbete. Respondenten            

menar att företaget ger de anställda en större frihet med sina arbetsuppgifter än vad de hade                

fått på ett omsorgsföretag som är kommunalt. Omsorgsföretaget erbjuder även de anställda en             

utveckling som de inte kan få någon annanstans. Ledningen motiverar gärna sina anställda till              

att utvecklas inom företaget. Det kan till exempel ske genom att ett vårdbiträde utbildar sig till                

undersköterska eller sjuksköterska. Anställda har även möjlighet att utbildas både internt och            

externt. Intern utbildning kan till exempel ske genom att en högre utbildad anställd utbildar en               
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annan anställd som har mindre kunskap och erfarenhet. Extern utbildning förekommer till            

exempel när anställda och ledningen åker på kurser.  
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4.3 Softwerk  

 
Figur 4, Softwerk årsredovisningar år 2013-2016 

4.3.1 Företagspresentation 

Softwerk är en IT-projektbyrå som arbetar med uppdragsutveckling, utveckling av egna           

tjänster och IT-lösningar. Softwerk vill plocka hem projekt och utföra dem på företaget.             

Projekt som utmanar och stärker deras anställda är de som är mest intressanta att ta sig an.                 

Ofta innebär detta projekt med sämre vinstmarginal eller större osäkerhet. De satsar på att ta               

så avancerade projekt de kan eftersom de har en väldigt hög teknisk bas på företaget.               

Softwerk registrerades år 2008 och har drygt 30 anställda. Omsättningen är i dagsläget 17              

miljoner kronor. 

4.3.2 Tillväxt 

Softwerk har vuxit helt organiskt, de har vuxit genom att de har fått fler uppdrag. För att                 

kunna ta sig an alla uppdrag har företaget rekryterat fler anställda. Ekonomifunktionen och             

HR funktionen blev ganska lidande efter hand som antalet anställda ökade. Softwerk anställde             

då Helena Hanel som skulle ta hand om dessa arbetsuppgifter. De anställde även Björn              

Lundsten som då satt med i styrelsen till produktionschef. Grundarna av Softwerk byggde upp              

en väldigt strukturerad ekonomistyrning men Lundsten menar att den styrningen var alldeles            

för överarbetad. Sedan Lundsten och Hanel började på företaget har de förenklat och             

omarbetat den tidigare väldigt strukturerade ekonomistyrningen. De bestämde bland annat att           

det endast skulle finnas ett ekonomisystem. Tidigare använde de sig av många olika system.              

De vill vara så agila som möjligt i sin ekonomistyrning och inte göra saker i onödan.                

Lundsten menar att det är väldigt svårt att ha en struktur i ett bolag som växer mycket om alla                   

som arbetar med administrationen också ska vara aktiva i projekten. Samtidigt innebär det en              

overheadkostnad att ha anställda som enbart arbetar med administrationen. De har därmed            
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inte längre samma vinstmarginal som tidigare men Lundsten tror att det innebär en annan              

hållbarhet för Softwerk. Lundsten tror inte företaget kommer fortsätta växa i samma takt som              

de gjort tidigare. Detta beror delvis på att de anställt Hanel och Lundsten men även för att de                  

gjort stora investeringar i framtida möjligheter. Softwerk vill vara ett litet företag. Däremot             

tror Lundsten att de kan växa lite till. De har idag en stor andel overheadkostnader och en                 

ledning som hade klarat av några ytterligare anställda. Han tror att de skulle klara av ungefär                

fem heltidstjänster till. 

 

Lundsten menar att konjunkturläget är väldigt gynnsamt för tillfället men att det börjar mattas              

av, och de tror att det kommer avta ytterligare. Lundsten menar att detta kommer påverka               

företag som Softwerk negativt eftersom företag blir mer försiktiga med sina investeringar när             

konjunkturen är sämre. Dock har Softwerk många kunder som inte är konjunkturberoende. 

4.3.3 Strategi 

Softwerk följer ett måldokument där de har ett lönsamhetsmål och ett omsättningsmål.            

Företaget vill ha en vinstmarginal på minst 10% och en nettovinst på minst 1 miljon kronor                

per år. Ett annat mål är att Softwerk aldrig ska avskeda någon. Det är viktigt för företaget att                  

ses som en familj och att de tar hand om varandra. Välmående och säkerhet är centralt i                 

företaget. Lundsten tror att “så länge vi har en grupp människor som mår bra på jobbet och är                  

fiffiga så kommer vi att kunna fortsätta driva företaget så att det går runt”. De har även ett                  

fokus på rekrytering, eftersom de anser att de har en bra marknad. De har en ledning som                 

skulle klara av en större kapacitet och fler anställda. Softwerk har en öppen dialog med sina                

anställda om organisationens mål och hur dessa ska uppnås. Lundsten tror att man får ett               

bättre förtroende ju mer öppen ledningen är för de anställda. Han strävar efter att ha en                

familjekänsla i organisationen. Lundsten menar att i dagens konjunkturläge finns det ingen            

konkurrens mellan företagen utan det finns utrymme för alla. Om en kund ber Softwerk att               

utforma en hemsida rekommenderar de ett annat företag eftersom design inte är deras starka              

sida. De anser sig vara bäst på den tekniska delen och inte design.  
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4.3.4 Formell styrning  

4.3.4.1 Platt organisation  

Ledningen är uppbyggd med en VD, en vice VD/produktionschef, en säljchef och en HR              

chef/ekonomichef/personalchef. Under ledningen finns de drygt 30 anställda. Hanel menar att           

de har en platt, decentraliserad organisation. De anställda är delaktiga i diskussioner om             

företaget men det är ledningen som tar de yttersta besluten. Alla anställda har samma              

förutsättningar att framföra sina åsikter. Men i organisationen finns det informella tekniska            

ledare som är duktiga och gillar att visa vad de kan och hjälpa andra, många av de nyanställda                  

söker hjälp av dessa i det dagliga arbetet. Efter Lundsten och Hanel började på företaget har                

ansvarsfördelningen och arbetsuppgifterna blivit tydligare. Hanel menar att i takt med att            

organisationen växer och ju större den blir desto mer tydlighet krävs det i rollerna.  

 

Rekryteringsmodellen är baserad på att de har professorer på Linnéunivesitetet som arbetar            

med datateknik. Welf som är en av grundarna av Softwerk har några av de mest avancerade                

kurserna på dataprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Welf förmedlar de studenter han            

anser vara lämpliga för Softwerk till Lundsten som ska sälja in företagen till studenten. En del                

studenter börjar med praktik på Softwerk och om personen passar in på företaget kan denne               

bli erbjuden en anställning. Ett annat sätt att rekrytera på har varit att de redan befintliga                

anställda tipsar om någon som skulle passa bra på företaget. Denna belönas med en              

rekryteringsbonus. 

4.3.4.2 Personalhandbok  

Softwerk använder sig av en personalhandbok som i stora drag innehåller hur det är att arbeta                

på företaget. I personalhandboken finns det bland annat beskrivet hur de anställda rapporterar             

sin tid, löneperiod, semester och friskvårdspolicy. Det förekommer även en del oskrivna            

regler på företaget som handlar om hur de behandlar varandra och den kultur som finns i                

företaget. Målet är att de ska hjälpa och behandla varandra med respekt. Hanel menar att de                

tillämpar mycket stor frihet under ansvar. De anställda har inga specifika tider som de måste               

befinna sig på kontoret men det förväntas att man sköter sitt jobb.  

 
47 



 

4.3.4.3 Långsiktig planering och uppföljning 

En gång i veckan har Softwerk ledningsgruppsmöten vilka de anställda är välkomna att delta              

på. På mötet går de igenom hur veckan har sett ut, vilka projekt som är igång och om allt går                    

som det ska. I början av varje verksamhetsår utformar de en budget med tillväxtmål. De börjar                

med att fundera över var de vill hamna detta året, planerar hur många personer som behöver                

anställas och när dessa ska anställas. När de utformar budgeten för året utgår de från tidigare                

års budget och utfall. De anser sig idag lägga alldeles för mycket tid på uppföljning av                

aktiviteter. Lundsten tror att det beror på att ägarna är aktiva i företaget men endast några                

timmar i veckan. Eftersom ägarna inte är så insatta i den operativa verksamheten men sitter               

med på ledningsgruppsmötena, behöver de förklara för dessa varför det ser ut som det gör.               

Detta leder till att de ibland ägnar för mycket tid åt uppföljningsmöten. På mötena diskuteras               

ofta mål som inte uppfyllts, vilket bland annat kan bero på att de gjort en stor investering.                 

Detta året har Softwerk gjort stora investeringar och även en del rekryteringar, vilket har              

inneburit att de inte nått de resultatet som budgeterats för i år. Detta har lett till många                 

diskussioner med ägarna som inte har full insyn i verksamheten. Ofta tar det en tid innan                

investeringen blir lönsam och då är det viktigt att tro på den och låta den ta sin tid innan man                    

tar ett beslut om den var bra eller dålig. De anser att det är viktigt att tänka långsiktigt.                  

Investeringen är kanske inte lönsam i början och då är det viktigt att inte ta för snabba beslut                  

utan vänta ut och se om den blir lönsam på lång sikt. 

4.3.5 Informell styrning 

4.3.5.1 Familjärt företag  

Softwerk ser sig själva som ett innovativt familjärt företag som hjälper varandra och där alla               

anställda ska känna sig delaktiga. De försöker plocka hem väldigt komplexa projekt som ska              

utmana de anställda vilka kan ses som väldigt nördiga, i positiv bemärkelse. Två gånger om               

året har de konferenser med hela företaget där de ibland åker iväg några dagar. Varje fredag                

försöker de se till att alla anställda är på kontoret för en gemensam fredagsfika. Detta är ett                 

bra tillfälle att ge information till de anställda när alla är på plats. På företaget är det högt i tak                    

och om någon anställd har en idé berättar de denna rakt ut, de är inte så rädda för att säga                    

något. Softwerk använder sig av ett forum kallat Slack där de anställda kan chatta med               
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varandra i grupp eller en och en. Genom forumet kan man få kontakt med andra anställda men                 

det är även ett sätt att hjälpa varandra med arbetsuppgifter, vilket bidrar till erfarenhetsutbyte              

och kompetensutveckling internt mellan de anställda.  

4.3.5.2 Daglig ögonkontakt  

Lundsten har ansvar för alla anställda och hans ambition är att träffa sina anställda och se dem                 

i ögonen varje dag. En anledning till detta är för att det är enklare att finna kriserna innan de                   

brutit ut menar han. De har medarbetarsamtal en gång om året men Lundsten vill hellre träffa                

sina medarbetare en gång i veckan i fem minuter och prata. Softwerk har fredagsfika varje               

fredag. Detta är ett tillfälle där de uppmuntrar anställda att vara på plats där de kan berätta och                  

diskutera olika saker om organisationen när de flesta är närvarande.  

4.3.5.3 Företagets arbetsuppgifter motiverar de anställda  

Softwerk motiverar sina anställda genom att ge dem den typ av arbete som de vill ha. Enligt                 

Lundsten är lönerna på Softwerk är inte särskilt höga. De anställda arbetar inte på företaget               

för lönens skull utan för att de har arbetsuppgifter som de är tillfredsställda med. Lundsten               

menar även att de anställda motiveras av att få arbeta med komplexa projekt och därmed               

utvecklas. De anställda har även möjlighet till kompetensutveckling vilket kan ske genom att             

de anställda får gå på utbildningar. För att alla anställda ska arbeta mot samma mål tror han på                  

att kommunicera mycket med de anställda. Det kan vara så att mål och tillvägagångssätt              

diskuteras på fredagsfikan eller på kickoffer när alla är samlade men kan även vara när några                

anställda sitter och dricker kaffe tillsammans. Lundsten menar att detta kräver mycket närvaro             

från ledningen och så länge de är ett litet företag fungerar det.  
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4.4 Sammanställning  

Efter att ha intervjuat de tre företagen kan likheter och skillnader i företagens strategi och               

ekonomistyrning urskiljas. Med hjälp av nyckelord har vi sammanställt det empiriska           

materialet för att få en tydlig överblick. 

Företag Mål & Vision Strategi Formell styrning Informell styrning 

Stillman & 
Partners 

-15% avkastning 
-Topp 3 i området 

-Strategi & 
marknadsplan 

-Decentraliserad  
-”Vårt sätt” 
-Frekvent planering 
& uppföljning 

-Anställda delaktiga 
-Ledare men inte chef 
-Ledningen motiverar 

Omsorgsföretaget 
 

-10% vinstmarginal 
-Sveriges bästa 
hemtjänst 

-Etableringsrutin -Centraliserad 
-Rutiner 
-Kortsiktig planering 

-Fria händer 
-Föregå med ett gott 
exempel 
-Omsorgstagarna 
motiverar 

Softwerk 
 

-10% vinstmarginal 
-Inte avskeda någon 

-Välmående & 
fiffig personal 

-Platt 
-Personalhandbok 
-Långsiktig 
planering 

-Familjärt företag, 
-Daglig ögonkontakt 
-Arbetsuppgifter 
motiverar 

Figur 5. Sammanställning av de empiriska materialet. 
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5. Analys 
 

I detta kapitlet kommer de tre företagen i studien analyseras utifrån ett antal teman vilka är                

strategi och ekonomistyrning. Strategi analyseras enligt ett långsiktigt- och ett kortsiktigt           

perspektiv samt ett antal strategiprocesser. Ekonomistyrning delas in enligt två ytterligare           

teman vilka är formell och informell ekonomistyrning. 

 

5.1 Strategi 

Stillman & Partners har en vision om att vara topp tre i området. För att nå denna vision har                   

Stillman en tydlig strategi- och marknadsplan som de arbetar med en gång om året. Denna               

ligger till grund för bland annat alla aktiviteter som planeras att genomföras under             

verksamhetsåret. Alla anställda har en bra inblick i denna eftersom de är delaktiga i              

utformandet av den. Stillman menar att en trygghet och medvetenhet kan skapas hos de              

anställda om det läggs en tydlig grund och riktning så att alla vet var de är på väg. Stillmans                   

tillvägagångssätt för utformning av strategi kan kopplas till Demnings modell (se Atkinson et             

al. 2012) plan-do-check-act. Modellen är användbar för att systematiskt implementera,          

övervaka, utvärdera och utveckla men även åtgärda det som behövs. Detta kan identifieras i              

Stillmans arbete med strategi- och marknadsplanen vilken är en bra modell vid utformandet             

av deras strategi och är ett bra sätt att följa upp och se att allt fungerar som det ska.                   

Planeringssteget kan vi se i att de en gång om året går igenom strategi- och marknadsplanen                

tillsammans med alla anställda. Genomförandefasen kan man se i att de följer denna under              

verksamhetsåret och målet är att utföra de aktiviteter som planerats. Uppföljningsfasen kan            

identifieras i att de en gång i månaden går igenom strategi- och marknadsplanen där de går                

igenom om alla planerade aktiviteter utförts. Denna följs upp en gång i månaden och justeras               

om den behövs, Stillman menar att strategi- och marknadsplanen är ett levande dokument.             

Om det inte gått enligt plan diskuterar de vad detta kan bero på och åtgärdar aktiviteten vilket                 

kan vara att de antingen plockar bort, justerar eller flyttar fram aktiviteten. Modellen bidrar              

till en kontinuerlig förbättring och anpassning av strategi- och marknadsplanen som leder till             

att den är flexibel och öppen vilket gynnar snabbväxande företag för att hantera förändringar              

som tillväxt ofta medför.  
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När Omsorgsföretaget berättar om sin strategi ligger fokus på hur de ska fortsätta växa och att                

de vill utforma en etableringsrutin för att etablera sig i fler städer. Företaget har en vision om                 

att bli “Sveriegs bästa hemtjänst” vilket förklarar deras fokus på tillväxt. Om man jämför med               

Stillman & Partners som har en väldigt tydlig strategi- och marknadsplan framkommer inte             

detta lika tydligt hos Omsorgsföretaget, i alla fall inte i ett uttalat tillvägagångssätt. Förutom              

deras plan på hur de ska utforma en etableringsrutin av sin verksamhet och sedan öppna               

samma koncept i flera städer. Detta kan kännetecknas enligt Anthony et als (2014)             

uppfattning om att vissa företag inte har utformat en strategi utan den framgår istället i               

organisationens praxis som är fallet för Omsorgsföretaget. Demnings modell om          

tillvägagångssätt för att utforma en strategi är inte lika tydlig i Omsorgsföretagets strategi som              

den är i Stillman & Partners strategi. Dock är det möjligt att denna modellen används i                

företaget men att tillvägagångssättet inte är uttalat.  

 

Varje verksamhetsår börjar Softwerk med att utforma en planering för året. De har ett              

måldokument som de följer där de bland annat har ett omsättningsmål och ett lönsamhetsmål.              

När Lundsten berättar om Softwerks strategi säger han “att så länge vi har en grupp               

människor som mår bra på jobbet och är fiffiga så kommer vi att kunna fortsätta driva                

företaget så att det går runt”. Han menar även att rekrytering är aktuellt för att utnyttja                

företagets kapacitet och menar även att det finns utrymme på marknaden. Anthony et al menar               

att “en strategi beskriver den allmänna riktningen i vilken en organisation planerar att röra sig               

för att uppnå sina mål” (Anthony et al. 2014, s.144). Han menar även det är vanligt att företag                  

baserar sin ekonomistyrning direkt på mål och inte har någon strategi (Anthony et al. 2014).               

Softwerk har ingen tydligt uttalad strategi utan baserar företagets ekonomistyrning på dess            

mål och framgår av organisationens praxis. För att Softwerk ska nå sina mål måste de               

anställda vara välmående och rätt personer måste anställas. I Softwerks strategi framgår            

Demnings modell inte på ett tydligt sätt. Företaget är mer likt Omsorgsföretaget där båda              

företagens tillvägagångssätt och strategi inte är tydligt uttalad.  

5.1.1 Strategiprocesser 

Tell (2012) har utformat en adaptiv strategiprocess som har ett externt fokus där kundernas              

behov och önskemål prioriteras och anpassas till företagets strategi. Han har även utformat en              
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strategiprocess som kallas för den deltagande strategiprocessen. Denna har ett internt fokus            

och ledarna har en nära relation till de anställda. Strategin kännetecknas av att ge möjligheter               

till att frambringa diskussioner som kan leda till nya och fler idéer som ledningen kanske inte                

upptäckt utan de anställdas medverkan. Omsorgsföretagets fokus på kunderna kan tydligt           

kännetecknas vid den adaptiva strategiprocessen. Fokus i företaget har legat på att sköta             

praktiken och att alltid sätta omsorgstagaren i första hand. De tror att de kommer att fortsätta                

växa så länge det praktiska fungerar bra och omsorgstagaren är nöjd. Stillman tror på styrkan               

att arbeta i team och föredrar att de anställda är delaktiga då han anser att deras åsikter är                  

viktiga för företaget och för att alla gemensamt ska arbeta mot organisationens mål. Stillman              

menar att de anställda har oerhört mycket inneboende kraft som kan komma fram om de får                

vara delaktiga i diskussioner och beslut vilket kan kännetecknas vid den deltagande            

strategiprocessen. Vi kan även se Softwerk i den deltagande strategiprocessen då de strävar             

efter en organisation med en familjekänsla och med ett mål att inte avskeda någon anställd.               

Centralt i företaget är säkerhet och välmående och att de tar hand om varandra som en familj.                 

Företaget föredrar en öppen dialog med sina anställda om vilka mål de har och hur dessa ska                 

nås. Lundsten tror att ju mer öppen ledningen är till de anställda desto större förtroende får de.                 

Dock har de anställda på Softwerk inte lika mycket inflytelse som de anställda på Stillman &                

Partners, där de anställda får vara mer delaktiga i beslut. Softwerks anställda har dock mer               

inflytelse än vad de anställda på Omsorgsföretaget har. Detta kan bero på att de är olika                

sorters verksamheter men också på företagets storlek. Det är enklare att låta de anställda i               

mindre företag vara delaktiga i beslut än i större företag. 

 

Tell (2012) har utformat fyra strategiprocesser, den enkla strategiprocessen, den deltagande           

strategiprocessen, den adaptiva strategiprocessen och den innovativa strategiprocessen vilka         

han menar förekommer i snabbväxande företag. I denna studie kan två av strategiprocesserna             

urskiljas. Omsorgsföretaget kännetecknas vid den adaptiva strategin. Stillman & Partners och           

Softwerk kan kännetecknas vid den deltagande strategin. De övriga två strategiprocesser kan            

inte kännetecknas i de studerade företagen. Tells (2012) påstående om att dessa två             

strategiprocesser återfinns i snabbväxande företag stämmer överens med den information          

studien kommit fram till. Anledningen till att det är Stillman & Partners och Softwerk som               

kännetecknas vid den deltagande strategiprocessen kan vara för att de har relativt få antal              

anställda på företagen där de fortfarande har möjlighet att göra de anställda delaktiga. Detta              
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kan vara problematiskt i Omsorgsföretaget då de har betydligt fler anställda. Dock har vi              

uppfattat det som att Omsorgsföretaget under hela sin livscykel haft stort fokus på att              

prioritera sina kunder och det kan därmed tänkas att även om de haft färre antal anställda hade                 

haft ändå kännetecknats vid den adaptiva strategiprocessen.  

5.2 Ekonomistyrning 

5.2.1 Struktur & Ansvarsfördelning  
Kotter och Satte (1978) menar att teamarbete är vanligt i framgångsrika snabbväxande            

tjänsteföretag. Dessa företag kännetecknas av att kunna hantera en instabil och snabb            

beslutsfattande miljö på ett framgångsrikt sätt. Stillman & Partners är en decentraliserad            

organisation med en tydlig ansvarsfördelning. Stillman föredrar att arbeta i team där de             

anställda får vara delaktiga i teamet vilket han tror leder till ett bättre engagemang. Detta kan                

vara en anledning till att företaget vuxit så mycket och på ett stabilt framgångsrikt sätt. Det                

kan även tänkas att de tagit hänsyn till tillväxtaspirationen i utformandet av företagets struktur              

vilket Rico (2009) menar ska underlätta för företaget att anpassa sig till förändringar och              

snabb tillväxt.  

 

Omsorgsföretagets struktur är centraliserad då de flesta besluten tas av ledningen, dock låter             

dem de anställda komma med idéer. Ansvarsfördelningen i företaget är ostrukturerad och            

otydlig enligt respondenten. De anställda vet inte vem de ska vända sig till när de har frågor                 

eller funderingar. Detta kan bero på att när företaget startades var de endast två stycken på                

företaget och idag, fem år senare, har de omkring 80 stycken anställda på företaget. Rico               

(2009) menar att många snabbväxande företag inte har tid att utforma och bestämma en              

struktur som passar på företaget. Det kan även vara svårt att identifiera detta behov. Han               

menar även att snabb tillväxt kan medföra att företagets struktur bli otydlig och det kan bli                

svårt att delegera ansvar. Omsorgsföretaget har vuxit väldigt snabbt och mycket på kort tid.              

Fokus har legat på att ta in nya omsorgstagare och anställa nytt folk istället för att utforma en                  

organisationsstruktur med en tydlig ansvarsfördelning. Rico (2009) menar att när företaget           

expanderar är det aktuellt att införa en mer formell styrning för att ledningen inte ska förlora                

kontrollen. Detta har även respondenten insett. Han menar att företaget har vuxit så pass              

mycket att de måste införa en tydligare ansvarsfördelning för att kunna fortsätta växa. I takt               
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med att företag växer krävs det mer struktur och en tydligare ansvarsfördelning i             

organisationen för att verksamheten ska fungera.  

 

Enligt Hanel är Softwerk en platt organisation där alla anställda är delaktiga i diskussioner              

och har samma förutsättningar att framföra sina åsikter, dock är det ledningen som tar de               

yttersta besluten. Efter hand som företaget växer krävs det större tydlighet i            

ansvarsfördelningen och arbetsuppgifterna, dessa har blivit tydligare efter att Hanel och           

Lundsten började på företaget. Rico (2009) menar att ett snabbväxande företag kan stöta på              

problem i att förändra strukturen vilket kan leda till osäkerhet i företaget. Han menar även att                

det är vanligt att ansvarsfördelningen blir otydlig när företag växer snabbt. Softwerk har             

upplevt att det är svårt att skapa en struktur och en tydlig ansvarsfördelning i ett företag som                 

växer mycket. Tidigare arbetade anställda med både projekten och administrationen vilket           

blev problematiskt när dem växte. De löste svårigheten med att anställa Hanel och Lundsten              

som strukturerade upp det och gjorde ansvarsfördelningen tydligare.  

5.2.2 Frihet under ansvar 

Anthony et al (2014) menar att de anställdas ansvarsfördelning och arbetsuppgifter kan            

tydliggöras genom regler och att använda sig av formella instruktioner och kontroller.            

Stillman & Partners har dokumenterat alla moment som finns i deras arbetssätt.            

Omsorgsföretaget har rutiner på företaget dokumenterade i en pärm vilka ska följas av alla              

medarbetare. Även Softwerk har en personalhandbok som i stora drag visar hur de arbetar på               

företaget. Phelps et al (2007) menar att informell styrning bör användas i snabbväxande             

företag för att främja en entreprenöriell anda. Kreativitet och innovation, som är betydelsefullt             

för snabbväxande företag, riskeras att hämmas vid införande av struktur och kontroll.            

Samtliga företag i studien har en del övergripande regler och manualer för hur arbetet ska gå                

till men de anställda är relativt fria i det dagliga arbetet. Stillman menar att hans anställda har                 

mycket inflytelse i företaget och är sina egna chefer i teamet, där de har frihet att styra över                  

sitt arbete men under ansvar. Respondenten i Omsorgsföretaget menar att så länge            

omsorgstagaren är nöjd har de anställda möjligheten att ändra fritt i schemat och över              

aktiviteter för denna. Även Hanel på Softwerk menar att de anställda har frihet men under               

ansvar, då de förväntas sköta sitt arbete. Vi kan därmed tyda att de anställda på samtliga                

företag inte verkar under strikta regler och ledningen på alla företagen ger dem anställda              
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möjlighet att styra över sitt egna arbete. Att inte styra företaget byråkratiskt menar Page &               

Jones (1990) vara framgångsrikt i snabbväxande företag och frihet för de anställda är därmed              

betydelsefullt för företagens snabba tillväxt och framgång. Frihet i det dagliga arbetet gör det              

möjligt för de anställda att vara mer flexibla än om de hade styrts och arbetat efter strikta                 

regler. Detta innebär att de kan vara förberedda på förändringar vilket är vanligt för              

snabbväxande företag. 

5.2.3 Operativ & Strategisk planering 

Stillman & Partners har varje vecka ett möte där ledningen tillsammans med de anställda går               

igenom hur de ligger till och planerar nästkommande vecka, de har även liknande möte varje               

månad. Detta kan enligt Andersson och Funck (2014) beskrivas som företagets operativa            

beslut och handlingar då det påverkar företaget en kortare tid framåt. Även Omsorgsföretaget             

har en del operativa beslut och handlingar då de har arbetsplatsträffar varannan vecka där              

anställda och ledningen diskuterar frågor som handlar om det dagliga arbetet. En gång i              

månaden gör ledningen även en avstämning där de diskuterar vad som kan förbättras och vad               

som fungerat. Operativa beslut och handlingar förekommer även på Softwerk då de har             

ledningsgruppsmöten en gång i veckan där de går igenom föregående vecka och ser till att allt                

går som det ska. Davila och Foster (2007) menar att snabbväxande företag ofta har en               

ledningsstil som kräver ständig personlig interaktion. Samtliga företags ledning är verksamma           

i de operativa besluten och handlingarna vilket tyder på att de är ständigt personligt              

involverade i den dagliga verksamheten vilket Davila och Foster (2007) menar är vanligt i              

snabbväxande företag och stämmer överens med företagen i studien.  

 

Stillman & Partners har en långsiktig planering där de utformar och planerar företagets mål              

och vision tre år framåt i tiden. Detta kan ses som en strategisk planering, vilken Andersson                

och Funck (2014) menar påverkar företaget långt in i framtiden. Omsorgsföretaget har ett             

fokus på att växa och bli större. Deras vision är att bli “Sveriges bästa hemtjänst” och detta                 

kräver att de växer och etablerar sig i fler städer. De håller på att utforma en etableringsrutin                 

för att göra detta möjligt. Även detta skulle kunna ses som en långsiktig strategisk planering.               

Softwerk anser att det är viktigt att inte alltid ta för snabba beslut utan att tänka långsiktigt.                 

Detta gäller speciellt när företaget gör investeringar vilka oftast inte blir lönsamma förens             

efter en längre tid. Samtliga företag som studerats visar på någon typ av långsiktig strategisk               
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planering. Tell (2012) menar, för att snabbväxande företag ska vara förberedda på            

förändringar måste de grunda sin ekonomistyrning på ett framåtblickande perspektiv och inte            

på vad som varit tidigare. Han menar även att det är viktigt att vara innovativ och flexibel i                  

den långsiktiga planeringen. Stillman & Partners har en långsiktig planering där företagets            

mål och vision tre år framåt är utformad. Stillman har alltså en plan om var de vill vara om tre                    

år som han förmedlat till sina anställda. Stillman menar också att han sällan beordrar de               

anställda vilket tyder på att de får ta sig till målen på egen hand. Detta visar på att Stillman                   

föredrar flexibilitet vilket anses vara viktigt för företagets fortsatta tillväxt. Den långsiktiga            

planering finns i åtanke när företagen utformar sin strategi- och marknadsplan vilken Stillman             

menar är ett levande dokument som innebär att den är flexibel och kan anpassas efter               

situationen. Omsorgsföretaget har tidigare inte haft någon långsiktig strategisk planering i           

företaget. Respondenten menar att när de gjort en plan stämmer den ändå inte överens med               

utfallet. Dock planerar de att utforma en etableringsrutin som ska hjälpa dem att fortsätta              

växa. För att denna ska vara applicerbar i framtiden och för att vara förberedda på               

förändringar bör den vara flexibel, innovativ och framåtblickande vilket Tell (2012) menar är             

viktigt för fortsatt tillväxt. Till skillnad från Stillman & Partners och Omsorgsföretaget vill             

Softwerk inte bli mycket större än vad de är idag. De strävar efter att behålla en familjär                 

känsla på företaget. Därför anser vi det mindre viktigt med flexibilitet och innovation i den               

strategiska planeringen än om de önskat växa mer. Visserligen kan det vara positivt med              

flexibilitet om marknaden skulle förändras men eftersom de inte vill fortsätta sin snabba             

tillväxt är inte detta lika väsentligt som för de andra företagen.  

 

Anthony och Govindjaran (2001) menar att buildföretag, som har fokus på tillväxt, ofta             

befinner sig i en osäker miljö där de anser att kunder, konkurrenter och marknaden är               

oförutsägbara. Den strategiska planeringen har därmed en stor betydelse för att hantera denna             

osäkerhet. Gemensamt för alla företag är att de påstår att marknaden är gynnsam för deras del.                

Stillman & Partners menar dock att fastighetsmarknaden är lite ostabil idag men eftersom de              

har ett stabilt varumärke dras många kunder till dem istället för till konkurrenter som inte är                

lika etablerade som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Omsorgsföretaget menar att de         

finns ett stort intresse av deras tjänster och de har fått sätta stopp för intag av nya kunder. De                   

arbetar för att kunna ta emot fler kunder. De konkurrerar visserligen med kommunal             

verksamhet men anser sig vara mer attraktiva än dem. Respondenten menar även att det är               
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svårt för nya företag att ta sig in på marknaden. Softwerk hävdar att det finns plats för alla                  

företag i deras bransch och att det inte finns någon konkurrens i dagsläget. Stillman &               

Partners och Omsorgsföretagets kunder är oförutsägbara. Det kan tänkas att många kunder på             

Stillman & Partners inte är återkommande eftersom förmedling av fastigheter till en och             

samma person inte sker så ofta. Dock har de en stor efterfrågan på deras tjänster och att                 

erhålla kunder ser de inte som något problem. Omsorgsföretagets kunder är stabila då de tar               

del av företagets tjänster kontinuerligt. Det som kan ses som osäkert med kunderna är att det                

finns ett stort intresse av deras tjänster och att fler vill bli kunder vilket kan bli problematiskt                 

då de inte har de resurser som krävs för att ta in ett obegränsat antal kunder. Softwerk har                  

heller inga problem med att erhålla kunder då marknaden är gynnsam. Dock kan det vara               

oförutsägbart hur många nya kunder som är intresserade av deras tjänster. Däremot verkar             

samtliga företag inte ha några problem med att hantera konkurrenterna och marknaden.  

 

 
 

Formell ekonomistyrning kan delas in i tre dimensioner vilka är organisationsstruktur, regler            

och planering och kontroll. Reglerna i snabbväxande tjänsteföretag liknar sig vid manualer            

som är till för att de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt. För övrigt har                  

de inga strikta regler utan är fria att styra över sitt egna arbete. När företaget växer och antalet                  

anställda ökar sätts organisationsstrukturen på prov. Tydlig struktur och ansvarsfördelning          

krävs för att det ska vara möjligt för företaget att fortsätta växa. Ledningen i snabbväxande               

tjänsteföretag är personligt involverade i den operativa verksamheten och i dess beslut och             

handlingar. Flexibilitet anses vara viktigt för snabbväxande företags långsiktiga planering för           

att vara förberedda på de förändringar som kan uppkomma. En anledning till att företagen i               

studien är snabbväxande tjänsteföretag är för att det funnits en stor efterfrågan på deras              

tjänster.  
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5.2.4 Delaktighet & Sammanhållning 

Ax et al (2015) menar att personers agerande i företaget påverkas av vilken kultur företaget               

befinner sig i. Hur de fattar beslut, kommunicerar, vad de eftersträvar och vilka handlingar              

som genomförs är en del av företagets kultur. Stillman menar att det är viktigt att de anställda                 

känner sig delaktiga och får ha ett inflytande i de beslut som tas. Detta tror han resulterar i ett                   

större engagemang från de anställda. För att skapa en sammanhållning gör företaget en del              

aktiviteter vilka bland annat är att de äter gemensam frukost varje dag, äter lunch tillsammans               

en gång i månaden och går på after work tillsammans. Softwerks kultur kännetecknas av att               

de har en familjekänsla där de hjälper och utmanar varandra. När de anställda kommunicerar              

med varandra använder de ett forum där de chattar med varandra istället för att gå till                

personen i frågas kontor. Vilket är ett sätt att kommunicera som kan tänkas skilja sig från                

många andra företag. Detta menar Hanel bidrar till kompetensutveckling och          

erfarenhetsutbyte. Martins och Terblanche (2003) menar att vid snabb tillväxt och när antalet             

anställda ökar förekommer strukturförändringar som ökar risken för att företagets kultur           

rubbas. De menar att samhörigheten och känslan av gemenskap påverkas vid snabb tillväxt då              

delaktigheten och teamkänslan riskerar att försvinna. Stillman & Partners är dock fortfarande            

ett litet företag sett till antalet anställda som inte har ökat så mycket med tillväxten. De har                 

ökat från tre anställda år 2008 till tolv anställda idag. Det fungerar därmed att behålla de                

anställdas delaktighet och även bevara teamkänslan och familjekänslan i företaget. Stillman &            

Partners tillväxt har inte påverkat företagets kultur i någon större utsträckning som Martins             

och Terblanche (2003) menar att den kan göra vid snabb tillväxt. Softwerks tillväxt har              

bidragit till att antalet anställda har ökat från tio stycken år 2013 till cirka 30 stycken i                 

dagsläget 2018. Det innebär en relativt stor ökning i antalet anställda samtidigt som de              

fortfarande är ett litet företag. Eftersom de fortfarande är ett litet företag har de möjligheten               

att bevara familjekänslan och sin samhörighet. De menar på att de bör öka antalet anställda               

med cirka fem personer för att utnyttja sin kapacitet men vill fortfarande vara det lilla               

företaget. Detta innebär att de strävar efter att inte bli så stora att kulturen riskerar att rubbas                 

som Martins och Terbanche (2003) menar att snabbväxande företag gör när de växer.             

Omsorgsföretaget har till skillnad från de andra två företagen kraftigt ökat antalet anställda             

från två stycken år 2012 till cirka 80 stycken idag 2018. De anställda på Omsorgsföretaget               

kommunicerar med den person i ledningen som finns nära till hands vilket de har upplevt som                
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ett problem efter hand som de vuxit. När de var ett mindre företag med färre anställda                

fungerar detta men efter hand som de vuxit har denna kultur som passar ett mindre företag                

blivit problematisk. När antalet anställda ökar blir det därmed svårare att behålla            

sammanhållningen i företaget, vilket stämmer överens med Martins och Terbanches (2003)           

teori.  

 

5.2.5 Personlig ledningsstil 

Anthony & Govindarajan (2001) beskriver en ledningsstil som kallas management by walking            

around vilken innebär att istället för att skriva rapporter spenderar chefer mer tid att              

kommunicera med de anställda. Denna ledningsstil används i både Stillman & Partners och i              

Softwerk där båda ledarna gärna befinner sig på kontoret så ofta de kan, dagligen eller någon                

gång i veckan för att se till att allt går som det ska och för att finna kriser innan de bryter ut.                      

Mackey (2015) hävdar att en ledare bör anta tankesättet som en förebild för sina anställda för                

att kunna påverka och höja prestationen på arbetsplatsen. Detta kan tydligt kopplas till             

Omsorgsföretaget, där ledningen vill föregå med ett gott exempel för sina anställda i syfte om               

att få liknande respons tillbaka. Davila et al (2010) menar att en personlig ledningsstil              

fungerar i ett litet företag då företagets strategi effektivt kan förmedlas genom kommunikation             

med de anställda. Personlig ledningsstil blir dock inte tillräcklig när företaget växer. För             

Stillman & Partners och Softwerk fungerar fortfarande den personliga ledningsstilen. Detta           

beror på att de är små företag och har inte så många anställda på företagen trots att de vuxit                   

väldigt fort under kort tid. Stillman & Partners har idag tolv anställda och Softwerk har idag                

drygt 30 anställda. Detta innebär att samtliga på varje företag sitter på samma kontor vilket               

underlättar ledningens dagliga kontakt med de anställda. Däremot fungerar en personlig           

ledningsstil inte lika bra i Omsorgsföretaget. Detta kan bero på att de har vuxit mycket mer än                 

de andra företagen som studerats när det gäller antalet anställda. Idag är dem omkring 80               

anställda. De anställda på Omsorgsföretaget befinner sig heller inte lika ofta på samma ställe              

då de ofta är ute hos omsorgstagarna. Det blir därför svårt för ledningen att ha en daglig                 

kontakt med sina anställda. Omsorgsföretaget har insett att den personliga ledningsstilen inte            

är tillräcklig då de menar på att de behöver införa mer struktur i företaget. Detta stämmer                

överens med Davila et als (2010) teori om att en personlig ledningsstil inte är tillräcklig när                

företaget växer. Dock bör Omsorgsföretaget inte ha en för hård ekonomistyrning då det kan              
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hämma innovationen och den entreprenöriella andan vilken är av betydelse för en fortsatt             

tillväxt då de vill fortsätta växa.  

 

5.2.6 Tillfredsställande arbetsuppgifter 

Anthony et al (2014) menar att det finns både formell och informell motivation. Den formella               

motivationen kan vara ett belöningssystem och den informella motivationen kan förmedlas           

bland annat via samtal. Stillman & Partners använder sig av både formell och informell              

motivation. Den formella motivationen består av att de har ett belöningssystem som grundar             

sig på hur mycket dem säljer. Den informella motivationen kan uttryckas genom att de              

anställda en gång i månaden går på lunch med någon i ledningen där de pratar om om sina                  

mål, om de är tillfreds med sina arbetsuppgifter och hur den föregående månaden gått. De               

anställda har även möjlighet att växa inom företaget. Omsorgsföretaget har däremot ingen            

formell motivation i form av belöningssystem som Stillman & Partners har utan denna är              

främst informell. Respondenten menar att de anställda på Omsorgsföretaget inte arbetar inom            

hemtjänsten för att tjäna pengar utan för att de gillar arbetsuppgifterna. Motivationen är             

istället baserad på att företaget tillhandahåller arbetsuppgifter som de anställda är nöjda med.             

Respondenten menar att Omsorgsföretaget ger bättre förutsättningar än kommunala         

verksamheter och detta innebär att företaget är mer attraktivt för medarbetaren. Ett annat sätt              

att skapa motivation för de anställda menar respondenten är att de har möjlighet att utvecklas i                

företaget både via intern och extern utbildning. Softwerk är inne på samma spår som              

Omsorgsföretaget, de menar också att de motiverar sina anställda genom att de erbjuder det              

arbete de vill ha. De anställda arbetar heller inte på företaget för lönen utan för att de har                  

arbetsuppgifter som de är nöjda med. Softwerk menar att delaktighet och familjekänsla inom             

företaget ska bidra till en ökad motivation. Lundsten menar även att kompetensutveckling            

motiverar de anställda där de har möjlighet att utvecklas både av varandra men också av               

externa utbildningar. Kommunikation menar de också är viktigt för att alla ska arbeta mot              

samma mål. Anthony (2014) menar att motivation för de anställda kan skapas genom den              

sociala kontext som de arbetar i. Denna typ av motivation kan identifieras i alla företagen som                

studerats. Samtliga beskriver sitt företag på ett sätt som tyder på de anställda ska må bra på                 

arbetsplatsen, vara tillfredsställda med sina arbetsuppgifter och att detta är en viktig del av              

deras framgång. Gilmeanu (2015) menar på att motivationen skapas av en ledarskapsfilosofi            
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snarare än av en speciell teknik. Det kan därmed tänkas att ledningen på de tre företagen har                 

ett bra ledarskap där de anställda blir sedda och känner att de utför viktiga arbetsuppgifter.               

Denna typ av motivation kännetecknas av att vara informell och betonar att den anställde ska               

vara tillfreds med själva arbetsuppgifterna. Sonawane (2008) menar att informell motivation           

kan uttryckas genom komplimanger och peppande ord kontinuerligt under dagarna. Denna typ            

av motivation kännetecknar främst Stillman & Partners och Softwerk då ledningen har en             

daglig kontakt med sina anställda vilket inte är fallet i Omsorgsföretaget. Respondenten i             

Omsorgsföretaget menar att ledningen inte behöver motivera sina anställda i det dagliga            

arbetet utan omsorgstagaren visar sin uppskattning när den anställda har gjort ett bra arbete åt               

denna och på så sätt motiveras de anställda i Omsorgsföretaget. Gilmenau (2015) menar även              

att om den anställda är motiverad kommer denne prestera bättre. Det kan tänkas att de               

anställda i samtliga företag som studerats presterar med tanke på hur snabbt företagen             

utvecklas. De anställda har en stor betydelse för företagens framgång. Hansen (2004) menar             

att engagemanget hos de anställda är 20 procent högre i företag med hög tillväxt än i företag                 

med låg tillväxt. Om de anställda känner att de har arbetsuppgifter som de är nöjda med,                

vilket företagen i studien menar på, betyder det att de har ett större engagemang att utföra sina                 

uppgifter så bra som möjligt. 

 
 

Informell ekonomistyrning kan delas in i tre dimensioner vilka är företagskultur, ledningsstil            

och motivation. Något mönster i företagskulturen i snabbväxande företag kan inte tydas. Dock             

kan det tydas att mindre företag betonar sammanhållning och delaktighet vilket är svårt att              

behålla när företaget växer och antal anställda ökar. Det är vanligt med en personlig              

ledningsstil i små snabbväxande tjänsteföretag, dock fungerar inte denna ledningsstil när           

antalet anställda ökar. I takt med att företaget växer, krävs det en mer formell styrning för att                 

behålla kontrollen över verksamheten. Motivation i snabbväxande tjänsteföretag sker         

huvudsakligen informellt. Vanligen genom att de anställda har tillfredsställande         

arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas inom företaget.  
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Studien utgår från tre olika företag som alla har gemensamt att de är unga företag och att de                  

har vuxit väldigt mycket på kort tid. Företagen har använt sig av ekonomistyrning på tre helt                

olika sätt. Stillman & Partners har haft en ekonomistyrning med en tydlig plan över hur               

företaget ska verka. Deras ekonomistyrning verkar vara väl anpassad efter deras situation. De             

använder sig av både informell styrning och formell styrning och verksamheten fungerar bra.             

Omsorgsföretaget har nästan inte haft någon ekonomistyrning alls utan fokuserat på att göra             

sina kunder nöjda och att växa. De vill nu förändra denna och strukturera verksamheten till att                

göra sin ekonomistyrning mer formell. Softwerk hade till en början en väldigt strukturerad             

ekonomistyrning som de tyckte var alldeles för överarbetad och som de kände att de behövde               

förenkla. De har alltså gått från att ha formell ekonomistyrning till en mer informell              

ekonomistyrning. Den formella ekonomistyrningen är av stor betydelse för att verksamheten           

ska fungera där struktur, ansvarsfördelning och planering och kontroll betonas. Den           

informella ekonomistyrningen är av stor betydelse för de anställda i företagen då den bidrar              

till delaktighet, sammanhållning och motivation.  
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6. Slutsats 
 

I det sista kapitlet presenteras slutsatsen om snabbväxande tjänsteföretag har någon           

utformad strategi samt hur den formella- och informella ekonomistyrningen utformas i           

snabbväxande tjänsteföretag. Slutsatsen har dragits utifrån analysen som grundas i studiens           

empiriska material och teori. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.  

 
 

- Har snabbväxande tjänsteföretag någon utformad strategi? 

- Hur har den formella- och informella ekonomistyrningen utformats i snabbväxande          

tjänsteföretag? 

 

Strategi finns i alla snabbväxande tjänsteföretag. Den kan vara uttalad och utformad av             

ledningen tillsammans med de anställda. Strategin behöver dock inte alltid vara uttalad utan             

kan visa sig genom handlingar i organisationen. Handlingarna i organisationen kan bero på             

vad de har för fokus och vad de tycker är viktigt. I två av företagen i studien ansågs det att de                     

anställdas delaktighet i diskussioner och beslut är viktiga. De menar att de anställda har              

mycket värdefulla åsikter och genom diskussioner kan man komma fram till idéer som             

ledningen inte skulle kommit fram till utan de anställdas delaktighet. Dock är detta endast              

möjligt i mindre företag då det är svårt att involvera ett större antal personer i dessa                

diskussioner. I det tredje företaget ansågs det vara viktigt att anpassa sig efter kundernas              

behov och önskemål. Det finns alltså två strategier som är framgångsrika för snabbväxande             

tjänsteföretag. Den ena strategin om att de anställda prioriteras leder att de anställda har ett               

ökat engagemang i företaget vilket därmed kan leda till att de utför sina arbetsuppgifter på               

bästa möjliga sätt och därmed bidrar till företagets framgång. Den andra strategin om att              

kunderna ska prioriteras leder till att företaget får nöjda kunder vilket därmed bidrar till              

företagets framgång.  

 

Ett företags struktur riskerar att bli otydlig vid snabb tillväxt. En tydlig ansvarsfördelningen             

blir därmed viktigt i snabbväxande tjänsteföretag. Detta är speciellt viktigt i takt med att              

antalet anställda ökar vilket kan ske väldigt fort i ett snabbväxande företag. En tydlig              
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ansvarsfördelning från början kan gynna företagen när förändringen är ett faktum.           

Ansvarsfördelning kan vara problematiskt i snabbväxande tjänsteföretag. Detta kan bero på           

att företagen startas av ett fåtal personer då ingen ansvarsfördelning krävs men vuxit väldigt              

fort på kort tid. Det krävs att denna är tydlig för att företaget ska fortsätta fungera.  

 

Snabbväxande tjänsteföretag planerar och tar beslut både på kort och lång sikt. Ledare i              

snabbväxande tjänsteföretag är ständigt involverade i deras operativa beslut och handlingar.           

Dock kan detta vara problematiskt i större företag med fler antal anställda. Långsiktig             

planering i snabbväxande tjänsteföretag är ofta baserad på mål och visioner. Om företaget             

önskar fortsatt tillväxt bör de vara flexibla i sin planering för att vara beredda på de                

förändringar tillväxt vanligtvis medför.  

 

De anställda i snabbväxande tjänsteföretag arbetar inte under strikta regler och förhållanden            

utan är fria att styra över sitt dagliga arbete. Företaget har regler vilka kan liknas vid manualer                 

över hur dem ska utföra sina arbetsuppgifter. Ledningen i snabbväxande tjänsteföretag tror            

inte på en formell styrning med strikta regler och arbetsförhållanden, utan föredrar istället att              

ge de anställda frihet att styra över det dagliga arbetet vilket främjar engagemang och              

motivation för de anställda som är viktigt i snabbväxande tjänsteföretag. Motivation i            

snabbväxande tjänsteföretag är främst informell. Denna skapas genom den sociala kontext de            

arbetar i och genom att arbetsuppgifterna är tillfredsställande för de anställda. Detta leder till              

ett större engagemang från de anställda i snabbväxande tjänsteföretag. Motivation kan även            

skapas genom personlig interaktion och beröm antingen från kunderna eller ledningen. Små            

snabbväxande företag kan ha en ledningsstil som kallas management by walking around            

vilket innebär att de anställda spenderar mycket tid med att kommunicera med de anställda.              

Denna ledningsstil kan även ses som en personlig ledningsstil där ledningen tycker det är              

viktigt med daglig kontakt med de anställda. Denna ledningsstil kan dock vara svår att              

använda i ett företag som vuxit och som har många anställda. Snabbväxande tjänsteföretag             

strävar efter en familjär känsla med samhörighet inom organisationen. Detta fungerar så länge             

antalet anställda är få och företaget är litet. Det kan vara problematiskt att behålla              

sammanhållningen i företaget när det växer och antalet anställda ökar.  
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Företagens situation är även av betydelse och påverkar hur de studerade företagen har             

utformat sin ekonomistyrning. Antalet anställda har vi funnit vara av betydelse för            

snabbväxande tjänsteföretags ekonomistyrning. Ju fler antal anställda desto mer formell          

ekonomistyrning krävs eftersom det innebär att det är mer information att hålla reda på.              

Studien har även visat på att en hög tillväxttakt kan leda till att ledningen förlorar kontrollen                

och har svårt att anpassa företagets styrning och struktur till de snabba förändringar som sker.  

 

Den formella styrningen i snabbväxande tjänsteföretag är av stor betydelse för att            

verksamheten ska fungera där struktur, ansvarsfördelning och planering och kontroll betonas.           

Denna bör kombineras med en informell styrning som är av stor betydelse för snabbväxande              

tjänsteföretag då den bidrar till delaktighet, sammanhållning och motivation för de anställda.            

Slutligen har vi kommit fram till att den formella ekonomistyrningen är viktig för att              

administrationen och verksamheten ska fungera och den informella styrningen är viktig för            

människorna i företagen.  

6.1 Vidare forskning 

Vår studie har behandlat små snabbväxande tjänsteföretag. Under studiens gång har vi            

upptäckt fler perspektiv som är relevanta för snabbväxande tjänsteföretag. För vidare           

forskning hade det varit intressant att studera de snabbväxande tjänsteföretagen under en            

längre tid, för att se hur deras ekonomistyrning har förändrats och anpassats i takt med att                

företaget växer. Det skulle även vara intressant att studera företagens storlek då vi har kommit               

fram till att storleken är betydelsefull för utformandet av ekonomistyrningen. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Namn:  

Företag:  

Din position i företaget:  

Får vi kontakta er för eventuella följdfrågor? 

 

Vi vill börja med att fråga om det går bra att spela in intervjun? Du och ditt företag har 

möjlighet att vara anonyma i vårt arbete om så önskas. Det går även bra att avbryta intervjun 

när som helst. Vi vill också meddela att vi har inget syfte att använda denna information till 

något annat än denna uppsats. 

 

Del 1 - Bakgrund och tillväxt  

●Skulle du kunna göra en kort beskrivning av företaget? 

●Kan du berätta lite hur det gick till när ni började växa? 

●Vad tror ni anledningen är till att ni växt så mycket?  

●Vill ni fortsätta växa? Och i så fall vad krävs det för att ni ska fortsätta växa?  

●Har ni identifierat några problem med att växa? Vad begränsar er för att fortsätta växa? 

●Hur har ni finansierat tillväxten? 

 

Del 2 - Strategi och ekonomistyrning  

●Vad har ni för vision, mål och strategi?  

●Hur förmedlar du företagets strategi och mål till de anställda i praktiken?  

●När ni utformat er strategi, förhåller ni dessa till externa faktorer tex era 

konkurrenter och i så fall hur?  

●Kan ni se någon förändring i er ekonomistyrning från att ni startade tills idag? 

 

Formell styrning 

Organisationsstruktur 

●Hur ser organisationen ut? Centraliserad/decentraliserad? 

●Hur ser ansvarsfördelningen ut?  

●Hur ser de anställdas befogenheter ut? 

●Hur ser ni till att de anställda har rätt kompetens för deras arbetsuppgifter?  
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●Vad gör ni om ni skulle märka att en anställd inte har rätt kompetens?  

 

Planering och uppföljning 

●Har ni någon planering inför verksamhetsåret?  

●Vad har ni i så fall för underlag för er planering?  

●Hur ser ni till att genomföra det som planerades? 

●Följer ni upp er planering på något sätt för att se om det blev som önskat?  

●Om något inte fungerat som önskat hur går ni tillväga då? 

 

Informell styrning 

Företagskultur 

●Hur ser kulturen ut på ert företag?  

●Hur ser era möten ut?  

●Om en anställd har er åsikt som denne vill framföra, hur går man tillväga?  

●Hur går ni tillväga vid rekrytering av personal?  

●Anser du att företagskulturen är en viktig del av er ekonomistyrning?  

●Vad gör ni för att främja kreativiteten hos era anställda?  

 

Motivation 

●Hur motiverar ni era anställda?  

●Hur ser ni till att de anställda arbetar mot organisationens mål? 

Del 3 - Avslutande frågor 

●Hur tror ni att framtiden ser ut? Kommer ni fortsätta växa eller kommer tillväxten stanna av? 

●Något du vill tillägga?  

 

Kompletterande intervjufrågor 

Formell styrning  

Regler 

●Har ni några skrivna eller oskrivna regler på ert företag? 

 

Informell styrning  

Ledarstil 
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●Skulle du kunna beskriva din ledarstil i ert företag? 
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