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Förord  

Den här uppsatsen tar sin grund som ett examensarbete inom civilekonomprogrammet 

inriktning controller på Linneuniversitetet i Växjö. Det huvudsakliga fokus som 

genomsyrat fördjupningen ligger i ekonomistyrning. I problematiseringen diskuteras 

den forskning som tidigare gjorts inom området där begreppen ekonomistyrning och 

tillväxt är centrala, den aktuella forskning som hittats behandlar sambandet mellan de 

två begreppen utförligt och ingående. Det lyfte tankarna kring ekonomistyrningens 

effekter av att organisationer har haft en stark tillväxt. Hur har då två studenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö hamnat i en sådan problematisering kring ekonomistyrning 

och tillväxt; det enkla svaret är att ämnet är otroligt intressant och aktuellt i vår 

omvärld. Vi som uppsatsens författare har dessutom ett stort intresse i hur 

ekonomistyrningen i praktiken fungerar hos företag som har haft en stark tillväxtfas. 

 

Vi vill passa på att tacka alla respondenter som medverkat i studien och gjort arbetet 

genomförbart. Även stort tack till våra huvudopponenter Mikael och Louise som 

bidragit med goda tankar, idéer och en god diskussion på alla seminarium under 

arbetets gång. Dessutom vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Maria och 

seminarieledare Fredrik som tillfört viktiga och betydelsefulla insikter och därmed 

bidragit med att göra uppsatsen till en bättre slutprodukt. Arbetet med uppsatsen har 

minst sagt varit en process där många förändringar och justeringar präglat hela 

uppsatsskrivandet. Därför får ett känt citat från Winston Churchill när han försvarade 

sin budget i det brittiska underhuset, 1924, ge utgångspunkt till läsningen av den här 

uppsatsen.  

 

“There is nothing wrong in change, if it is in the right direction. To improve is to 

change, so to be perfect is to have changed often”  

 

Växjö den 24 maj 2019 

 

 

      _____________________________           ____________________________  

   

                  Philip Bergsteinsson                      Filip Öggesjö 
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Titel: Ekonomistyrning i växande SMEs: En fallstudie på två svenska företag i 

byggbranschen 

Författare: Philip Bergsteinsson, Filip Öggesjö 

Examinator: Fredrik Karlsson 

Handledare: Maria Mårtensson Hansson 

 

Bakgrund och problem: Det som står klart tidigt i problematiseringen och 

bakgrunden är vikten av att utveckla adekvat ekonomistyrning när organisationer 

växer. Med utgångspunkt i att ekonomistyrning utvecklas i takt med att företag växer 

problematiseras kring ämnet och hur det påverkar SMEs i stark tillväxt. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka och fördjupa förståelsen för hur 

ekonomistyrningen utvecklas i snabbt växande företag. Syftet är därtill att identifiera 

de kritiska händelser och faktorer som skett under tillväxtresan som gett upphov till 

förändringar i ekonomistyrningen.  

 

Metod: Studien är av en kvalitativ karaktär i form av en flerfallsstudie. Den primära 

datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har 

genomförts med såväl ledande befattningshavare som medarbetare för att skapa en 

uppfattning kring hur styrningen har utvecklats över tid i de båda fallföretagen.  

 

Slutsats: Det som karaktäriserar ekonomistyrningen i fallföretagen är dels en rad 

kritiska händelser som påverkat beslut och framtida utveckling av företagen. Därtill 

har både externa och interna effekter varit bidragande till de kritiska händelserna och 

utveckling av företagen. Avslutningsvis har företagen agerat för att anpassa 

ekonomistyrningen i takt med att de har haft en snabb tillväxt, ett arbete som 

genomgående präglas av en successiv utveckling för att möta de behov som uppstått.  

 

Nyckelord: SME growth, management accounting in SMEs, management accounting 

in growth companies, key roles in growing SMEs 
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Background: What is clear early in the problem discussion and background is the 

importance of developing adequate management accounting when organizations grow. 

Based on the assumption that management accounting develops as companies grow 

we problematize on the subject and how it affects SMEs in strong growth. 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to increase and deepen the understanding of how 

management accounting develops in rapidly growing SMEs. The purpose is also to 

identify the critical events and factors that have taken place during the growth which 

have caused changes in their respective management accounting.  

 

Method: The study is of a qualitative nature in the form of a multiple-case study. The 

primary data collection has been made using semi-structured interviews. Interviews 

have been conducted with both leading people and employees to create an idea of how 

the management has developed over time in the two companies. 

 

Conclusion: What characterizes management accounting in the case companies is 

partly a series of critical events that has affected decisions and future development of 

the companies. In addition, both external and internal effects have contributed to the 

critical events and development of the companies. Finally, the companies have acted 

to adapt their management accounting as they have had rapid growth, a work that is 

consistently characterized by a gradual development to meet the needs that have 

arisen. 

 

Keywords: SME growth, management accounting in SMEs, management accounting 

in growth companies, key roles in growing SMEs  
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1 Inledning 

 

 Ekonomistyrning är det främsta verktyg företag har för att styra organisationer och 

medarbetare i önskvärd riktning och skapa organisationer med stark tillväxt. Detta 

inledningskapitel avser att behandla en bakgrund kring ekonomistyrning och tillväxt. 

Samt belysa den problematisering som finns inom ekonomistyrningen i små och 

medelstora företag i en stark tillväxt. Problematiseringen mynnar sedan ut i 

uppsatsens syfte och frågeställning.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Små och medelstora företag med stark tillväxt har en stor inverkan på näringslivet och 

samhället avseende nettoomsättning samt ökad sysselsättning (Nyström, 2014). Små 

och medelstora företag motsvarar 99 procent av alla företag i EU och utgör ryggraden 

i EU:s ekonomi, dessutom skapar små och medelstora företag 2 av 3 nya 

arbetstillfällen (Europeiska kommissionen, 2016; Rutherford, McMullen & Oswald, 

2001). Med detta sagt är små och medelstora företag en stor del av vår 

samhällsekonomi och en viktig del av alla stater i EU. I Eurostat rapport (2007) menar 

de att för att klassas som ett snabbväxande företag behöver en tillväxt uppvisas på över 

20 procent i genomsnitt per år under en treårsperiod som mäts i antingen antalet 

anställda eller nettoomsättningen. Oreland (2012) menar att snabbt växande företag i 

Sverige ofta är yngre och mindre än andra företag, dessutom är tjänstesektorn 

överrepresenterade i kategorin snabbt växande företag. Några branscher som utmärker 

sig för att vara snabbväxande är; finansiell verksamhet, fastighetstjänster, utbildning, 

forskning samt byggverksamhet (Oreland, 2012). Det är dock så att de företag som är 

snabbt växande tenderar att inte fortsätta i samma tillväxttakt den kommande 

treårsperioden, endast sex till åtta procent av företagen lyckas fortsatt vara snabbt 

växande (ibid).  
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Europeiska kommissionen (refererad i Fasth, 2018) betonar små och medelstora 

företags betydelse och menar att de är källan till samhälleligt välstånd och ekonomisk 

tillväxt.  

 

"Europas ekonomiska tillväxt och sysselsättning beror på dess förmåga att stödja 

företagens tillväxt. Entreprenörskap skapar nya företag, öppnar upp nya marknader 

och utvecklar ny kompetens. De viktigaste källorna till sysselsättning i EU är små 

och medelstora företag. Kommissionens mål är att uppmuntra människor att bli 

entreprenörer och att göra det lättare för dem att etablera, och skapa tillväxt i sina 

företag." (Europeiska kommissionen, refererad i Fasth 2018, s. 16).  

 

Tillväxt kan ses som ett nödvändigt villkor för överlevnad då företag behöver 

tillhandahålla fler tjänster alternativt producera mer produkter än tidigare år för att 

behålla sin marknadsandel (Johansson & Runsten, 2017). För att bibehålla den aktuella 

räntabiliteten samt tillgodose personalens krav på löneförhöjningar ställer det krav på 

organisationer i form av ökad produktivitet och tillförsel av kapital i form av 

omsättnings- och anläggningstillgångar (ibid). Samtidigt står företag inför utmaningen 

att lyckas balansera tillväxt med lönsamhet (Federico & Capelleras, 2015). I artikeln 

31 rekommendationer för lönsamhet i byggandet diskuteras kring hur bygg- och 

konsultföretag präglas av en hård konkurrens (Josephson & Saukkoriipi, 2009). 

Företagsledare och projektledare bör analysera sina verksamheter samt de aktiviteter 

som påverkar organisationens framtid (ibid). Josephson och Larsson (2001) diskuterar 

företagsledare samt projektledares betydelse i byggbranschen i sin rapport; Det 

konstiga är att vi inte upptäckte det tidigare. I rapporten belyser de vikten av att göra 

rätt saker och att göra det rätt från början, samt att beslutsfattare får en allt större roll i 

samband med att organisationer växer. Enligt Nilsson och Olve (2013) är det viktigt 

att organisationen utvecklas och gör det med rätt man på rätt plats. Josephson och 

Saukkoriipi (2009) ger ett exempel där de beskriver hur det finns ett problem i att 

projektledare inom organisationer ges ytterligare ansvar som inte matchar deras 

kompetens. Vidare beskriver Josephson och Saukkoriipi (2009) en bild av att 

byggbranschen kan ses som konservativ och obenägen för förändring. Ledarskapet 

lyfts fram som en viktig faktor för att åstadkomma förändring i byggbranschen. 

Ledningen behöver diskutera verksamheten samt de aktiviteter som genomförs med 
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medarbetarna för att få till en förändring samt identifiera vilka aktiviteter som 

genererar värde för organisationen.  

 

I samband med att företag utvecklas och växer förändras förutsättningarna för den 

fortsatta verksamheten. Ax, Johansson och Kullvén (2015) menar att 

ekonomistyrningen kan ses som ett hjälpmedel för att företag ska nå sina strategiska 

målsättningar. Det innebär hur organisationen ska styras och vilka åtgärder som krävs 

för att uppnå verksamhetens ekonomiska mål (ibid). Även Moores och Yuen (2001) 

anser att behovet av styrning ökar när företag går in i en tillväxtfas. I uppstartsfasen 

kan företag förlita sig på en mindre formell styrning och mindre formella system som 

finns på grund av den enkla strukturen i företag under uppstarten. Under tillväxten 

antar företag en mer komplex karaktär. Rent administrativt uppstår frågor och 

uppgifter som inte längre anses hanterbart med den styrningen som använts under 

uppstartsfasen (ibid). Styrningen är av hög betydelse för att samordna aktiviteter och 

kommunicera ut information i en organisation som vuxit sig större (Armitage, Webb 

& Glynn, 2015; Davila & Foster, 2005; Moores & Yuen, 2001). Tillväxtverket (2015) 

belyser vikten av att ha en genomtänkt tillväxtplan och att företag behöver ställa sig 

frågan vad som är deras huvudsakliga drivkraft och ambition i samband med tillväxt. 

Är det enbart att tjäna pengar eller är tillväxten nödvändig för att lyckas överleva och 

konkurrera på en allt tuffare marknad. Vidare behöver tillväxtplanen beakta; hur 

företaget ska växa, hur finansieringen ska ske, vilka risker som finns samt vilka 

marknader som ska beaktas (Johansson & Runsten, 2017). 

 

Uppsatsen är en flerfallsstudie på två företag i byggbranschen som under flera år har 

haft en stark tillväxtfas. Båda fallföretagen klassas som snabbväxande företag enligt 

Eurostats (2007) definition, därtill har de kvalificerat sig som gasellföretag1 på Di 

(Dagens Industri, 2018). De båda fallföretagen går även under definitionen små och 

                                                 
1  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen. 
2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen. 
3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga 
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. 
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medelstora företag2 enligt Europeiska kommissionen (2016). Fallföretagen kommer i 

studien att vara anonyma och kommer vidare att benämnas som Företag A och Företag 

B. Vidare kommer små och medelstora företag benämnas SMEs.  

 

Företag A är verksamt inom byggbranschen och med en speciell nisch som är 

stålkonstruktioner. De arbetar utifrån två olika verksamhetsområden; byggkonsult och 

stålbyggnader (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). De monterar och säljer allt från 

enklare stålkonstruktioner till komplexa helhetslösningar av stålhallar. Företag B är 

också aktiva inom byggbranschen men mot byggservice och entreprenad. Det är ett 

företag med ett helhetsgrepp där de inom byggservice arbetar med exempelvis 

ombyggnation av badrum, kök eller byte av tak, entreprenad-delen av verksamheten 

avser ofta nyproduktion och därtill planering, projektering och samordning av hela 

byggprojekt (VD, 2019-04-01).  

 

De båda fallföretagen har de senaste åren visat på en stark tillväxt (se tabell 1). 

Dessutom handskas både Företag A och B med en minskande vinstmarginal samtidigt 

som omsättning och antalet anställda ökat (se tabell 1). 

 

Tabell 1 Ekonomisk information (Källa: Årsredovisning Företag A, 2013-2018; 

Årsredovisning Företag B, 2013-2018; Alla Bolag, 2019) 

                                                 
2 Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner 

euro per år (Europeiska kommissionen, 2016). Medelstora företag: företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning 

som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro (Europeiska kommissionen, 
2016). 
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1.2 Problemdiskussion 

I samband med en stark tillväxt ställs företag inför organisatoriska utmaningar. Initialt 

är det hanterbart för en eller ett fåtal personer att styra företaget mot dess mål genom 

informell styrning (Davila, Foster & Jia, 2010). Författarna (2010) belyser detta som 

att en VD eller ägare ofta tar sig an flera olika roller i organisationen, med en väldigt 

bred förståelse för hur organisationen fungerar och därmed tar alla viktiga beslut i 

verksamheten. Enligt Davila, Foster och Jia (2010) tar den här typen av ledarskap sin 

form i direkt kommunikation mellan VD/ägaren och medarbetarna. När företag växer 

i form av anställda blir kommunikationen allt mer komplex och en direkt 

kommunikation med samtliga anställda anses inte längre hållbar i samma utsträckning 

(ibid). Det handlar om att delegera ut ansvar i organisationen och utveckla adekvat 

ekonomistyrning i organisationen snarare än att fortsätta med en VD/ägare som tar alla 

beslut. En kombination av denna typen av ledarskap där en person tar alla beslut 

tillsammans med en stark tillväxt kan ha negativa konsekvenser för företag (ibid). 

Genom att utveckla ekonomistyrningen bidrar det till att främja arbetet med 

beslutsfattande, samordning, resursallokering och prestationsmätning (ibid). Davila, 

Foster och Jia (2010) menar vidare att ett vanligt förekommande problem i små företag 

är att VD/Ägaren har svårt att släppa kontrollen till förmån för en mer formell 

ekonomistyrning som kan anses nödvändig för utvecklingen av företaget. López och 

Hiebl (2015) beskriver även en brist på kunskap inom ekonomistyrning hos personer 

med ledande ställning i SMEs. Bristande kunskap gör att ekonomistyrningssystem 

används i mindre utsträckning och betraktas som information till externa intressenter 

som exempelvis banken istället för ett verktyg att ta välgrundade interna beslut utifrån 

(López & Hiebl, 2015). Den bristande kunskapen kan förklaras genom att de med 

ledande position inom organisationen har många ansvarsområden och därmed inte en 

specialiserad kunskap i ett område (ibid). 

 

Kirby och King (1997) belyser vidare att entreprenörer som startar nya företag har en 

vag uppfattning om hur de ska hantera de problem som finns i styrningen av SMEs. 

Ekonomistyrningen måste därför utvecklas i takt med att förutsättningarna i 

organisationen förändras för att hantera de organisatoriska utmaningar som uppstår 

(Flamholtz & Randle, 2007; Greiner, 1972; Lindvall, 2011;). Det är något som 

poängteras även i senare forskning där exempelvis López och Hiebl (2015) ser ett 
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samband i att företag under en tillväxtfas förlitar sig på och utvecklar 

ekonomistyrningen i takt med att organisationen växer. Armitage, Webb och Glynn 

(2015) poängterar i sin studie att de främsta styrverktyg som används inom SMEs är 

operativa budgetar, projektkostnad och finansiell analys för beslutsfattande. I studien 

framkommer det att den primära faktorn för många SMEs handlar om hanteringen och 

tillgången av likvida medel och kassaflöde. Armitage, Webb och Glynn (2015) belyser 

dessutom vikten av ytterligare forskning som riktar sig mot vilka faktorer som 

påverkar och utvecklar ekonomistyrningen i SMEs. Trots en dominans av SMEs på 

marknaden anses forskningen begränsad kring dessa kopplat till ekonomistyrning 

(Armitage, Webb & Glynn, 2015). 

 

Att ekonomistyrningen är viktig för företag som växer ska inte förväxlas med att det 

är anledningen att företag blir snabbt växande (Davila, Foster & Jia, 2010). Tillväxt är 

beroende av många andra saker men adekvat ekonomistyrning ger förutsättningar för 

hur företag kan hantera tillväxt (ibid). Trots att ekonomistyrning ger organisationen 

verktyg och möjlighet att hantera tillväxt implementeras det sällan proaktivt i företag. 

Företag tenderar att agera reaktivt mot att implementera ekonomistyrning när de har 

växt mycket (ibid). Företagsledare inom entreprenöriella företag har benägenhet att 

betrakta ekonomistyrning som en onödig byråkrati. Davila, Foster och Jia (2010) 

menar dock att riskerna med obefintlig ekonomistyrning är lika illa som de med en 

alltför byråkratisk organisation.  

 

En stor del av den forskning som gjorts kring tillväxt baseras på Larry E. Greiners 

publikation i Harvard Business Review (1972) “Evolution and revolutions as 

organizations grow”. Greiner (1972) menar att växande organisationer riskerar att 

stagnera ifall inte ekonomistyrningen utvecklas. Det är något som bekräftas i senare 

forskning av Davila, Foster och Jia (2010) där de poängterar vikten av att företag har 

förmågan att snabbt kunna anpassa sin ekonomistyrning. Trots att förutsättningarna 

skiljer sig åt i olika branscher finns det ett mönster i de utmaningar företag ställs inför 

i samband med när organisationer växer. Davila, Foster och Jia (2010) belyser att 

tillväxt är något många SMEs strävar efter och det är en önskan i många 

organisationer. Det bör dock tilläggas att tillväxtfasen innefattar såväl utmaningar som 

kriser (Bruce & Scott, 1987; Churchill & Lewis, 1983). Utmaningar och kriser i form 
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av hur organisationen och ekonomistyrningen behöver anpassas och förändras 

strategiskt i samband med tillväxt (Bruce & Scott, 1987; Greiner, 1972; Churchill & 

Lewis, 1983).  

 

I den befintliga litteraturen kring ekonomistyrning och styrsystem görs liten åtskillnad 

mellan omfattningen och hur det används i SMEs och stora företag (Armitage, Webb 

& Glynn, 2015). Författarna (2015) menar att en distinktion mellan SMEs och stora 

organisationer är motiverad och viktig då verkligheten i SMEs kontra stora 

organisationer skiljer sig åt. Armitage, Webb och Glynn (2015) belyser att forskningen 

kring ekonomistyrning och dess inverkan på SMEs är begränsad där de ifrågasätter 

hur pass väl litteraturen för ekonomistyrning kan appliceras på SMEs. Forskning i 

stora organisationer visar att styrningen är betydligt mer avancerad och utvecklad 

(Brierly, 2011). Då större organisationer tenderar att vara mer komplexa finns ett 

behov av en mer välutvecklad styrning för att hantera samordningen av aktiviteter och 

för att förbättra informationsspridningen (ibid). Ekonomistyrningen tar en större plats 

i stora organisationer då de har ett bredare spektra av produkter och tjänster (Chenhall, 

2003, refererad i Armitage, Webb & Glynn, 2015). ABC-kalkylering är ett exempel 

av strategiskt styrmedel som upplevs kosta mer än vad det gör nytta för SMEs och som 

beskrivs som mer applicerbart i stora företag (Armitage, Webb & Glynn, 2015). Enligt 

författarna (2015) är ekonomistyrningen mer avgränsad i SMEs än i stora företag då 

fokus främst riktas mot faktorer som påverkar företaget på kort sikt så som 

budgetarbete, kassaflöde och finansiella analyser. Detta poängteras i López och Hiebls 

studie från 2015 där 27 artiklar jämfördes och analyserades, 24 av artiklarna visar att 

ekonomistyrningen i SMEs såväl är mindre utvecklad samt används i mindre 

utsträckning än i större organisationer. López och Hiebl (2015) belyser även i sin 

forskning att ett ökat fokus på ekonomistyrningen i SMEs tenderar att bidra positivt 

till företags prestation och framtida utveckling. Resultatet av studien visar en positiv 

relation i utvecklingen av ekonomistyrning i förhållande till hur organisationer 

presterar. Likt tidigare forskning (se t.ex. Davila & Foster, 2007; Neubauer, Mayr, 

Feldbauer-Durstmüller & Muller, 2012) bekräftar López och Hiebl (2015) hur 

storleken av organisationer kan kopplas till graden av utveckling inom 

ekonomistyrning. López och Hiebl (2015) lyfter dessutom i slutet av sin studie fram 

ett behov av vidare forskning kring att skapa förståelse kring vilka faktorer som är 
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viktigast i ekonomistyrningen för små och medelstora företag. Dessutom anser 

författarna att ytterligare förståelse behöver skapas kring de svårigheter små och 

medelstora företag står inför när ekonomistyrningen utvecklas. Forskningen kring 

ekonomistyrning i små och medelstora företag anses i dagsläget inte tillräcklig där det 

finns ett behov av ytterligare forskning på området för att skapa en förståelse för hur 

företag anpassar sin ekonomistyrning (se t.ex. Armitage, Webb & Glynn, 2015; López 

& Hiebl, 2015).  

 

Catto (2016) studerade den strategiska planeringen och ekonomistyrningens roll för 

54 SMEs i tillväxtfasen. Syftet var att få en övergripande insikt kring hur 

ekonomistyrningen och dess funktioner används för beslutsfattande samt för att främja 

tillväxten. Resultatet av studien visade att SMEs förmåga att växa till stor del beror på 

entreprenören. Entreprenörens förmåga att förmedla kunskap samt förmåga att 

utveckla företaget ansågs vara två kritiska faktorer. Genom att sprida kunskap ut i 

organisationen skapas möjligheten för tillväxt. När SMEs skalar upp i storlek ökar 

behovet av såväl administrativ personal som en mer utförlig strategisk planering för 

framtiden. Vidare kommer Catto (2016) fram till att utvecklandet av 

ekonomistyrningen har en kritisk roll i SMEs. Studien belyser att ekonomistyrningen 

bidrar till att identifiera de åtgärder som anses kritiska vid beslutsfattande. Catto 

(2016) beskriver att det behövs vidare forskning kring en rad faktorer i SMEs i tillväxt. 

Studien undersöker det nuvarande läget i företagen, hur frekvent det planeras, hur ofta 

finansiella tal upprättas och följs upp, användning av administrativ personal, 

omsättning, antal år företaget verkat. Studien ger en beskrivande bild av hur det 

rådande läget ser ut i de olika företagen. Catto (2016) belyser vikten av framtida studier 

som undersöker hur sådana faktorer utvecklats över en längre tid snarare än att visa ett 

statiskt läge. Hur planerar och styr företag, hur hanteras knappa resurser, hur används 

information som tas fram för beslutsfattande.  

 

Baserat på tidigare forskning (se Armitage, Webb & Glynn, 2015; Catto, 2016; Davila, 

Foster & Jia, 2010; López & Hiebl, 2015) och det behov som identifierats riktar sig 

därför denna studie till att undersöka hur Företag A samt Företag B har anpassat sin 

ekonomistyrning i en miljö som präglas av en stark tillväxt. Studien avser att behandla 

vad som händer när organisationer växer och vilken roll ekonomistyrningen spelar i 
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SMEs på den svenska marknaden. Efter att en genomgång gjorts av tidigare forskning 

på området skapades en uppfattning om att det fanns ett behov av vidare forskning 

inom området. Vidare ligger fokus i studien på byggbranschen då Oreland (2012) 

menar att det är en av de branscher som är överrepresenterade när man pratar om 

Svenska företag med snabb tillväxt. Därav förväntas studien bidra med teoretisk 

relevans genom att skapa en klarare bild kring hur små och medelstora bolag på den 

svenska marknaden inom byggsektorn arbetar med att anpassa ekonomistyrningen i 

samband med en stark tillväxt. Att studera och ge en tydligare bild av hur 

ekonomistyrningen utvecklas i svenska SMEs i byggbranschen kan även tolkas bidra 

till en viss indirekt samhällsnytta. Fördjupas förståelsen för hur ekonomistyrningen 

utvecklas i SMEs som representerar 99 procent av alla företag i EU och än mer 

specifikt i byggbranschen som anses vara en bransch med många snabbt växande 

företag, kan det bidra med att belysa vad företag behöver göra för att skapa fungerande 

organisationer och i större utsträckning lyckas med att vara ett snabbt växande företag 

under längre tid.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att öka och fördjupa förståelsen för hur ekonomistyrningen 

utvecklas i snabbt växande företag. Snabbt växande företag ställs ständigt inför nya 

utmaningar med en växande organisation och de problem det tar med sig. Uppsatsen 

avser att belysa vad som sker i ekonomistyrningen i takt med att omsättningen och 

personalstyrkan ökar och behovet av både formell- samt informell styrning ökar. Syftet 

är därtill att identifiera de kritiska händelser och faktorer som skett under tillväxtresan 

och gett upphov till förändringar i ekonomistyrningen. 

 

1.4 Frågeställning  

Vad karaktäriserar och hur utvecklas ekonomistyrningen i små och medelstora snabbt 

växande företag?  
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2 Uppsatsens metod 

 

Detta kapitel avser behandla uppsatsens ansats och metod. Metodkapitlet tar sin 

grund i uppsatsens forskningsstrategi och fallstudie som metod. Vidare förklaras 

forskningens utformande och praktiska genomförande, följt av analysmetod av 

empirin. Kapitlet avslutas med en diskussion kring forskningens kvalitet och de etiska 

överväganden som gjorts. 

 

 

2.1 Forskningsstrategi, Fallstudie 
Problematiseringen som bygger upp till frågeställningen och syftet i uppsatsen visar 

på ett behov i forskningen som förklarar ekonomistyrningens roll i företag som 

befinner sig i en stark tillväxt. Vid val av forskningsstrategi till den här uppsatsen stod 

en kvalitativ forskningsmetod som klar kontra en kvantitativ ansats. Den förklarande 

karaktären av uppsatsens frågeställning gör att valet föll på en kvalitativ 

forskningsmetod och fallstudie. Thomas (2004) menar att fallstudier ofta används i 

förklarande syfte. Fallstudien kan ge en detaljerad beskrivning av komplexa skeenden 

och processer då den ofta ämnar förklara några få fall (Thomas, 2004). Uppsatsens 

frågeställning och syfte bygger på att öka kunskapen och förståelsen där vi ämnar att 

förklara ekonomistyrningen och hur den utvecklats i snabbt växande organisationer. 

En fördel med att göra en fallstudie är att den kan ge verktyg för att besvara komplexa 

fenomen (Baxter & Jack, 2008). Vidare är en annan av fördelarna och anledning till 

att fallstudie nyttjas i den här studien möjligheten till olika typer av empiriskt material 

exempelvis i form av dokument och intervjuer (Yin, 2018; Eisenhardt, 1989).  

 

“Case studies offer us the possibility of understanding the nature of management 

accounting in practice; both in terms of the techniques, procedures, systems, etc. 

which are used and the way in which they are used.”  

(Scapens, 1990, s. 264). 
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Studien valdes att utformas som en tvåfallsstudie. Yin (2018) menar att en studie med 

fler fall än ett alltid om möjligt är att föredra. En enfallsstudie kan bli sårbar i den 

bemärkelse att det just endast är ett fall som studeras vilket skulle kunna innebära att 

resultaten kan vara beroende på att det är just det specifika fallet. Det poängteras att 

två fall ger en större tyngd i argument likt ett experiment som utförts två gånger istället 

för ett (Yin, 2018). Den förklarande karaktären av uppsatsens syfte och frågeställning 

gör att vi valde en tvåfallsstudie för att skapa en stark empirisk grund till analysdelen 

av uppsatsen. Därtill vill vi undvika den kritik en enfallsstudie kan få i fråga om det 

fallet är unikt eller studien endast kunde genomföras på grund av vissa nyckelfaktorer 

i ett enskilt fall. Studien utformades som en tvåfallsstudie för att skapa en bredare 

uppfattning kring hur ekonomistyrning används i SMEs inom byggbranschen. Tanken 

är inte att skapa en jämförande studie där fallen ställs mot varandra utan istället 

används fallen för att belysa ingående två olika fall och hur ekonomistyrning används 

i respektive företag. Vi avser inte att jämföra fallen mot varandra i bemärkelsen att det 

ena är bättre än det andra, utan vill istället skapa en bild kring hur olika företag 

resonerar, agerar och anpassar sin organisation i en tillväxtfas baserat på deras egna 

erfarenheter.   

2.2 Fallstudiens utformande 

2.2.1 Val av företag och bransch 
De två företagen som använts i studien har valts beroende på deras storlek samt kopplat 

till studiens frågeställning och syfte. För att vara relevanta för studien krävdes det 

därför att de involverade företagen befinner sig i en stark tillväxt. Då studien ämnar att 

undersöka hur företags ekonomistyrning ter sig vid en stark tillväxtfas var det av 

högsta vikt att fallföretagen befann sig i ett sådant skede. Med tillväxt som 

utgångspunkt har vi valt att begränsa oss till SMEs på den svenska marknaden. Det 

fanns initialt en tanke kring att bolag i den storleken befinner sig i en tillväxtfas då de 

i många fall är nya på marknaden. De företag som har använts i studien har valts enligt 

ett målstyrt urval. Fördelen med ett målstyrt urval är att det urval som används väljs 

strategiskt snarare än av en slumpmässig faktor (Bryman & Bell, 2017). Utifrån 

nämnda kriterier startade arbetet med att söka efter lämpliga företag att samarbeta med 

i uppsatsen. Det gjordes först via mejlkontakt till en rad olika företag som uppfyllde 

kriterierna och därefter vidare genom telefonkontakt. Vi fick först kontakt med Företag 
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A och noterade att de var aktiva inom byggbranschen, det startade ett arbete med att 

undersöka byggbranschen och dess karaktär. Byggbranschen ansågs vara ett lämpligt 

vidare steg för att hitta nästkommande fallföretag för att på så vis få en branschspecifik 

studie. Sökandet fortsatte efter fler fallföretag varpå vi fick kontakt med Företag B 

som gärna ville vara en del av studien. Genomgående i hela processen med att söka 

efter lämpliga företag som matchade våra kriterier användes egen kännedom, InfoTorg 

Företag samt Di Gasell 2018. Den geografiska tillgängligheten var en viktig faktor då 

det ansågs förmånligt att kunna genomföra personliga intervjuer på samtliga företag. 

Brinkmann (2013) poängterar att personliga intervjuer är fördelaktigt då det 

underlättar samspelet och skapar ett bättre underlag för en mer öppen dialog mellan 

forskare och respondent. Då studien ämnar att undersöka hur styrningen har förändrats 

över tid var även tidshorisonten som skulle undersökas av intresse. Alvesson och 

Sköldberg (2017) belyser hur det finns en tendens att respondenter som deltar i studien 

är benägna att förändra sin bild av verkligheten över tid. Båda företagen grundades 

2011 vilket ansågs som ett hanterbart tidsspann för studien då respondenter från båda 

fallföretagen varit med sedan grundandet.  

 

Senare under studien identifierades ett behov av att fördjupa kunskapen i 

byggbranschen varpå vi valde att kontakta Sveriges Byggindustrier. Sveriges 

Byggindustrier är en branschorganisation inom byggsektorn. Då studien avser att 

behandla byggbranschen ansåg vi Sveriges Byggindustrier som en bra start i arbetet 

med att skapa en förståelse för branschen. Genom intervju med SME-expert på 

Sveriges Byggnadsindustrier samt en Projektledare ville vi ge en fördjupad bild av 

trender inom branschen och ökad förståelse för vad som kopplat till styrning och 

tillväxt karaktäriserar byggbranschen. 

 

2.2.2 Intervjuer 
Intervjuerna som genomförts har varit av semi-strukturerad karaktär. Genomgående i 

alla intervjuer ställde vi följdfrågor och bad respondenterna att utveckla sina svar för 

att få så utförliga beskrivningar som möjligt. Det upplevdes viktigt att respondenterna 

själva fick möjlighet att vara med och påverka intervjun. För att på så vis fånga upp 

relevant kunskap och data som riskerat att falla bort vid en strukturerad intervju 

(Bryman & Bell, 2017). Holme och Solvang (1997) menar att semi-strukturerade 
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intervjuer skapar bättre möjligheter för att fånga upp information som respondenten 

finner relevant och betydelsefullt för studien. De djupgående intervjuerna 

genomfördes på plats med företagen. Därtill behövdes i efterhand viss information 

kompletteras vilket gjordes genom telefonintervju samt mejlkorrespondens. 

Intervjuerna som genomförts har behandlat olika teman som ansetts nödvändiga för att 

besvara frågeställningen och uppfylla syftet. Teman som behandlats i intervjuer med 

företagen är; allmän information kring företagen, synen på tillväxt och tillväxtresan, 

organisationens struktur och utveckling, ekonomistyrningens framväxt, anpassning 

och påverkan på företaget. I intervjuerna med Sveriges Byggindustrier behandlades 

branschspecifika frågor för byggbranschen, främst kring styrning och tillväxt i SMEs. 

Eftersom vi även inom ramen för studien vill belysa den kultur som finns inom 

företagen ställdes frågor kring hur kulturen upplevs av medarbetarna på respektive 

fallföretag. Vi har följt Janićijević (2011) rekommendation genom att med hjälp av 

ledande personer få tillgång till respondenter på olika hierarkiska nivåer för att få en 

tillräcklig uppfattning av hur kulturen ser ut i företagen. Vid en kvalitativ fallstudie 

studeras kultur mest fördelaktigt antingen med intervjuer eller observationer där själva 

syftet är att finna ett mönster (ibid). Att förhålla sig objektiv när kultur studeras 

beskrivs av Janićijević (2011) som komplicerat där forskare tenderar att bli subjektiva. 

På grund av tidsspannet för studien har observationer av kulturen inte ansetts möjligt 

varpå intervjuer använts. Vårt förhållande till objektivitet förklaras mer ingående i 

kapitel 2.6, Forskningens kvalitet och trovärdighet.  

 

Inför första intervjun skapades och användes samma intervjuguide för båda 

fallföretagen. I de kommande intervjuerna skapades intervjuguiderna baserat på den 

information som hämtats från första intervjun samt de rollerna respondenterna hade i 

respektive organisation. Vidare har den teoretiska referensramen legat till grund för 

skapandet av alla intervjuguider för att få med alla relevanta delar och styra 

intervjuerna mot uppsatsens frågeställning och syfte. Samtliga respondenter gav oss 

tillåtelse att spela in intervjuerna vilket gjordes med hjälp av en smartphone. På så vis 

har fullt fokus kunnat läggas på respondentens svar följt av relevanta följdfrågor. 

Tankar och reflektioner som uppstod antecknades direkt under intervjun för att sedan 

användas kopplat till det material som transkriberats. Anteckningarna som fördes 

under intervjuerna skrevs upp i ett dokument i samband med transkriberingen för att 
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belysa viktiga idéer. Anteckningarna under intervjuerna bidrog med idéer inför de 

kommande intervjuerna kring faktorer i företagen som vi behövde samla in ytterligare 

information kring. Exempelvis framkom under de första intervjuerna betydelsen av 

nyckelroller inom SMEs som högst aktuellt varpå ett stycke kring detta adderades i 

teorikapitlet.         

 

I empirin används ett antal citat som framkom under intervjuerna. Citat har valts ut för 

att skapa en mer levande text och en direkt bild av intervjurespondenternas 

uppfattning. Patel och Davidsson (2011) menar att det bör göras en avvägning mellan 

citat och text men är samtidigt av uppfattningen att citat bidrar till att skapa en mer 

trovärdig text.  

 

2.2.3 Narrativ metod och metodval i behandlandet av kritiska 
händelser 
Syftet i studien är att undersöka hur olika skeenden i ekonomistyrningen utvecklats 

över tid. Således behövdes en uppfattning skapas från respondenterna kring 

händelseförloppet och utvecklandet av ekonomistyrningen i båda fallföretagen. Att 

beskriva ett händelseförlopp beskriver Czarniawska (1998) som en narrativ metod 

vilket bäst lämpas genom att identifiera en kronologisk ordning för händelseförloppet 

genom en berättelse. Czarniawska (1998) belyser betydelsen av att identifiera det 

korrekta händelseförloppet då en felaktig tolkning eller bild av hur det faktiskt var 

skapar en helt ny berättelse som är direkt felaktig. För att undvika en felaktig 

framställning av empirin och det faktiska händelseförloppet har vi genomgående i våra 

intervjuer ställt återkommande frågor som vi använt under tidigare intervjuer. På så 

vis har vi kunnat bestyrka alternativt ifrågasätta det som framkommit under de 

föregående intervjuerna. Respondenterna har själva fått ge sin bild av 

händelseförloppet istället för att vi först beskrivit vad som framkommit tidigare. Det 

framstod som viktigt att få berättelsen framställd av flera respondenter då Alvesson 

och Sköldberg (2017) menar att respondenter över tid skapar en annan bild än hur det 

faktiskt var. Författarna (2017) menar att respondenternas svar inte får accepteras 

okritiskt då vi som forskare behöver beakta att minnet av de faktiska händelserna kan 

ha förändrats under processen. Som exempel lyfter Alvesson & Sköldberg (2017) att 

respondenter har en tendens att försköna sin egen roll samt framställa den som mer 

central än vad den i själva verket var. I enlighet med Czarniawska (2018) har vi frågat 
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respondenterna kring deras syn på olika händelser samt vilken inverkan de andra 

respondenterna haft för företagen. På så vis har vi i högsta möjliga mån undvikit att 

återge en felaktig bild av verkligheten. 

 

Då uppsatsen avser att undersöka kritiska händelser som uppstått under tillväxtresan 

som gett upphov till förändring i ekonomistyrningen har ett antal metodval beaktats 

kopplat till detta. Roos (2000) menar att kritiska händelser inte ska beaktas som någon 

form av ändpunkt. Istället menar Roos (2000) att en kritisk händelse är ett resultat av 

kontexten den uppkommit i som förorsakat en rad olika beteenden. Således är det 

viktigt att inte bara identifiera den kritiska händelsen utan det krävs även en förståelse 

för hela kontexten. När kritiska händelser studeras belyser Woolsey (1986) vikten av 

att återge en bred och beskrivande bild. Som tidigare beskrivits under narrativ metod 

har vi genomgående arbetat med att skapa en bred bild av fallföretagens tillväxtresa 

genom att återkomma till tidigare frågor vid samtliga intervjuer. Edvardsson (1992) 

lyfter fram intervjuer som ett lämpligt tillvägagångssätt för att identifiera kritiska 

händelser. I intervjuguiderna (se Bilaga 1-4) utfrågas samtliga respondenter kring 

vetskapen om specifika händelser som påverkat organisationen. Därtill har även 

kritiska händelser identifierats när respondenterna besvarat frågor kring företagets resa 

och nya roller som uppkommit. Vid de inledande intervjuerna med fallföretagen 

identifierades ett antal händelser som framstod som viktiga i hur de utvecklats. För att 

skapa en förståelse för kontexten av dessa händelser var det något vi tog med oss till 

resterande intervjuer. Det ansågs dock viktigt att vi själva inte ledde in respondenterna 

på händelserna. Roos (2000) belyser betydelsen av att låta respondenter tala fritt då det 

skapar möjlighet för att erhålla så mycket information som möjligt. Under intervjuerna 

har respondenterna fått föra fram sina egna åsikter, där de givits möjlighet att berätta 

kring de kritiska händelser de själva anser ha präglat organisationen.    

 

2.2.4 Intervjurespondenter 
Initialt valdes de första respondenterna (Affärsutvecklingschef, Företag A; VD, 

Företag B) i respektive fallföretag enligt ett målstyrt urval. Respondenterna 

kontaktades via mejl samt telefon där vi beskrev vårt syfte med studien och 

informerade kring deras deltagande. Affärsutvecklingschefen på Företag A och VD:n 

på Företag B har båda ledande roller i sina respektive organisationer och ansågs 
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relevanta för att kunna bidra till studien. Enligt Bryman och Bell (2017) är målstyrt 

urval ett strategiskt tillvägagångssätt för att finna respondenter som anses relevanta för 

att besvara de forskningsfrågor som studien berör. Holme och Solvang (1997) menar 

att urvalet av respondenter är avgörande för att uppfylla studiens syfte. Då syftet är att 

undersöka hur ekonomistyrningen har utvecklats i fallföretagen har vi valt att intervjua 

respondenter som dels varit med under hela tillväxtresan samt respondenter som 

kommit in senare i organisation och haft en betydelsefull roll i styrningen och 

utvecklandet av företagen. Holme och Solvang (1997) förklarar vidare att respondenter 

tenderas att väljas utifrån den förförståelse och de förutfattade meningar som finns när 

projektet startar. Med hjälp av affärsutvecklingschefen i Företag A och VD:n i Företag 

B diskuterades det fram vilka personer som vidare behövde intervjuas för att uppfylla 

studiens syfte. De efterföljande respondenterna i studien valdes således enligt ett 

snöbollsurval efter de inledande intervjuerna på respektive företag med hjälp av 

Affärsutvecklingschefen i Företag A samt VD:n i Företag B. Bryman och Bell (2017) 

menar att ett sådant urval är lämpligt där de respondenter som valts enligt ett målstyrt 

urval kan förse oss som forskare med ytterligare respondenter som anses relevanta för 

studien. Respondenterna som valdes med hjälp av snöbollsurval har haft en stor 

betydelse för företagets utveckling. De har bidragit med såväl kunskap som erfarenhet 

vilket bidragit till att utveckla respektive organisation varpå de ansågs relevanta i 

arbetet med att uppfylla studiens syfte.  

 

 

Tabell 2 Intervjulista (Källa: Egen) 
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2.2.5 Dokument 
För att återge en bild kring företagens tillväxt studerades initialt sekundära källor i 

form av respektive företags hemsida samt årsredovisningar från 2013-2017. 

Årsredovisningarna gav en bild av två SMEs som präglats av en stark tillväxt och 

därför ansågs uppfylla de faktorer som krävdes för att ingå i vårt urval. 

Årsredovisningarna användes även i framtagandet av den finansiella informationen för 

våra tabeller. Primärdatan samlades in på plats genom djupgående intervjuer på 

respektive fallföretag samt genom kompletterande telefonintervjuer och 

mejlkorrespondens. De sekundära källorna har främst verkat som ett komplement till 

de primära källorna. Yin (2018) och Jacobsen (2002) anser att sekundära källor är ett 

lämpligt komplement för att styrka den informationen som hämtats från de primära 

källorna.  

 

Ett liknande tillvägagångssätt användes vid insamling av sekundära källor kring 

branschen där de första intervjuerna för att skapa en förståelse kring branschen gjordes 

med representanter för Sveriges Byggindustrier via telefon. De sekundära källorna 

samlades sedan in via Sveriges Byggindustriers hemsida för att komplettera den 

information som framgick vid telefonintervjuerna.  

 

2.3 Insamling av teoretiskt ramverk 

För att fördjupa förståelsen och kunskapen kring ämnet har det teoretiska materialet 

främst samlats in från vetenskapliga artiklar och litteratur. De vetenskapliga artiklarna 

som använts i studien har samlats in från diverse sökningar i Business Source Premier, 

Google Scholar och Linnéuniversitets egna databas OneSearch. Litteraturen som 

använts till det teoretiska underlaget har hämtats från Linnéuniversitets bibliotek. Vid 

insamling av teoretisk referensram valde vi att i de första delarna av kapitlet behandla 

begreppen ekonomistyrning och strategi. Detta för att ge en grundläggande bild av de 

båda begreppen och introducera läsaren för de grundläggande fenomenen inom 

ekonomistyrning. Att behandla en generell bild bidrog till att ge kontext till delar som 

behandlas mer ingående i senare delar av teorin. Det finns en begränsning i att 

behandla grundläggande och generella delar av teoretiska begrepp, men det ansågs 

nödvändigt att ta avstamp där och gå vidare in i forskningen kring ekonomistyrning i 

SMEs. Alvesson och Sköldberg (2017) diskuterar ett tillvägagångssätt vid insamling 
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av teoretiskt ramverk där insamling sker genom en djupgående teori och en substantiell 

teori för ytstrukturen. Det riktas dels kritik mot detta tillvägagångssätt men de belyser 

även fördelar där man kombinerar teori för djupstruktur och ytstruktur (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Därför ansågs en kombination av litteratur och forskning lämplig 

för att återskapa en bred men samtidigt ingående bild.  

 

Det teoretiska ramverket har arbetats fram genom en iterativ process. Allt eftersom 

mer empiriskt material samlats in har teoridelen anpassats och justerats. Likväl har 

teorin hjälpt det empiriska materialet med nya frågeställningar till intervjuerna och 

inspiration till intervjuguider. Processen har gjort arbetet flytande och anpassningsbart 

där teorin och empirin arbetas igenom för att ligga till grund för uppsatsens vidare 

analysdel. Under intervjuerna har det framkommit information som gett upphov till att 

nya delar tagits upp i teorin som möjligtvis kunde ha missats annars. Nyckelpersoner 

i SMEs var ett av de teorikapitel som växte fram under intervjuerna. Både Företag A 

och B belyste genomgående under de inledande intervjuerna vikten av att ha rätt folk 

på rätt plats för att ta organisationen framåt, varpå det ansågs relevant att lyfta upp det 

i teorin. De inledande intervjuerna hos fallföretagen gav störst påverkan på teorin där 

den information som vi fick ta del av lyfte en del nya infallsvinklar till teorin. Detta 

avtog under de senare intervjuerna som inte påverkade teorin i samma utsträckning. 

Dock har teoridelen av uppsatsen bearbetats under hela empiriinsamlingen. 

 

De nyckelord som använts i studien är främst: SME growth, management accounting 

in SMEs, management accounting in growth companies, key roles in growing SMEs. 

Nyckelorden bidrog till att initialt finna relevanta artiklar för vårt forskningsområde. 

Genom att studera ett antal artiklar som behandlade tillväxt och ekonomistyrning 

skapades en förståelse för området. För att underlätta arbetet och finna mer relevant 

teori användes även artiklar som hänvisats till i de vetenskapliga artiklar som initialt 

studerats.  

  

2.4 Analysmetod av insamlad empiri 
För att analysera den insamlade empirin har samtliga intervjuer transkriberats. Bryman 

och Bell (2017) poängterar att transkribering vid en kvalitativ studie är såväl 

omfattande som tidskrävande då stora mängder data ska analyseras. Transkribering 
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ansågs nödvändigt för att fånga upp all relevant information från intervjuerna. En 

viktig faktor som beaktades i samband med transkriberingen efter intervjuerna har 

varit att kategorisera och sålla i den information som framkommit för att på så vis 

kunna sortera ut överflödig information (Jacobsen, 2002). Materialet från intervjuerna 

kategoriserades i de olika teman (allmän information kring företagen, synen på tillväxt 

och tillväxtresan, organisationens struktur och utveckling, ekonomistyrningens 

framväxt, anpassning och påverkan på företaget) som behandlats genomgående under 

empiriinsamlingen. För att underlätta arbetet med transkriberingen användes 

programmet oTranscribe. Transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande men 

ansågs viktigt då det gav oss möjligheten att på ett snabbt och smidigt sätt söka efter 

det materialet vi behövde för vår analysdel.  

 

Analys av fallstudiedata anses av Yin (2018) som en av de svåraste delarna av en 

fallstudie och att man utan en övergripande strategi för hur det empiriska materialet 

ska analyseras riskerar att fastna i återvändsgränder. Den strategi som Yin (2018) 

menar är fördelaktig är att följa de teoretiska hypoteser som ledde fram till att 

fallstudien utformades. Fallstudien har nämligen sin grund i teorin som vidare grundar 

sig i forskningsfrågor och en litteraturgenomgång. Teorin bör ha styrt den empiriska 

insamlingen (Yin, 2018). Just det teoretiska ramverket har i vårt fall legat till grund 

för det empiriska materialet som samlats in. Det bör därav vara en bra strategi att följa 

den teoretiska ram som finns för att analysera det empiriska materialet. Yin (2018) 

menar att forskare med hjälp av denna strategin kan formulera övertygande analytiska 

slutsatser och utesluta alternativa tolkningar. Vi har agerat i enlighet och fokuserat på 

att analysera empirin med hjälp av det teoretiska ramverket.  

 

Då fallföretagen behandlas som anonyma har vi valt att inte presentera en del av det 

insamlade empirimaterialet ordagrant. Som exempel använder sig Företag B av tre 

värderingar som vid en googlesökning direkt hänvisar till Företag B. Vi har beaktat att 

det inte ska påverka studiens syfte och vidare analys genom att som i det nämnda 

exemplet framföra att de använder sig av tre värderingar istället.    
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2.5 Forskningens kvalitet och trovärdighet 

En viktig aspekt inom kvalitativ forskning och specifikt fallstudier är att den ska vara 

trovärdig. Ahrne och Svensson (2015) menar att transparensen i en kvalitativ 

forskningsmetod möjligen är än viktigare än i en kvantitativ ansats. Vidare är en av de 

centrala aspekterna för att en uppsats ska blir trovärdig, transparens. Syftet med 

transparensen är att uppsatsen ska ge möjlighet till diskussion och kritik (ibid). Utöver 

Ahrne och Svenssons (2015) ena kriterium för att skapa trovärdighet har även fyra 

kriterier från Bryman och Bell (2017) beaktats; tillförlitlighet, överförbarhet, 

konfirmering och pålitlighet. Studien behandlar intervjuer och är därför i sin natur ett 

samspel mellan forskare och respondenter. Alvesson och Sköldberg (2017) menar att 

det inom samhällsvetenskap inte går att förhålla sig neutral eller objektiv. 

 

“Vad som fokuseras och hur detta representeras och tolkas tenderar att bekräfta 

eller ifrågasätta existerande förhållanden. Samhällsvetenskapen gynnar och 

missgynnar olika intressen, vare sig forskaren önskar detta eller inte.”  

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s.263) 

 

Med Alvesson och Sköldbergs (2017) resonemang har vi accepterat att vi som forskare 

aldrig kommer lyckas vara objektiva i intervjuer eller mot studiens resultat. Att 

erkänna detta och förhålla sig till det har varit genomgående under hela 

forskningsarbetet. Vi har diskuterat vilken effekt vår påverkan och inverkan på studien 

kan ha haft och det som lyfts fram är att det är våra teman och frågor som drivit 

intervjuerna framåt. Även om vi ställt frågor baserat på den teori som tagits fram och 

ställt följdfrågor på det som framkommit under intervjuerna kan inte vår påverkan och 

tolkning av svaren förbises. Vidare har uppsatsens respondenter fått konfirmera den 

information som hämtats från intervjuerna. Vi hade två idéer på hur vi skulle hantera 

konfirmeringen, antingen skicka det transkriberade materialet till respondenterna eller 

låta dem konfirmera det färdiga empiriska materialet. Efter diskussion föll valet på det 

andra alternativet eftersom det ansågs ge en bättre bild kring helheten av vad 

respondenterna sagt och minska risken för feltolkning. Bryman och Bell (2017) 

beskriver respondentvalidering som ett sätt att konfirmera den sociala verklighet som 

studerats och att den uppfattats på rätt sätt. Vi har vidare agerat utifrån överförbarhet 

genom att efter den bästa av vår förmåga och med den insyn vi fått i fallföretaget återge 
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en så tät och fyllig beskrivning av företagen som möjligt. Det har gjorts med hjälp av 

intervjuer med flera olika personer i företaget på olika nivåer, vilket gett oss en bred 

bild på företagen. Vidare har vi ställt följdfrågor för att uppmana respondenterna att 

ge fylliga beskrivningar om deras uppfattningar. Pålitligheten handlar enligt Bryman 

och Bell (2017) om att skapa en studie som är replikerbar och om den görs med ett 

liknande tillvägagångssätt ska samma resultat påvisas. Vi har genom hela metoddelen 

av uppsatsen försökt vara öppna och ärliga med hur vi har agerat och vilka 

ställningstagande vi har gjort. Att öppet beskriva vårt tillvägagångssätt i studien har 

varit med oss i alla delar av uppsatsen, där vi exempelvis tydligt förklarat våra 

metodval samt skrivit upp intervjuguider (se Bilaga 1-4) och intervjurespondenter (se 

tabell 3).  

 

Vi har tagit ett ställningstagande utifrån detta för att skapa en så trovärdig och 

högkvalitativ studie som möjligt. Ställningstagandet att studera två olika fall snarare 

än fler gjordes utifrån premissen att dessa två fall på ett djupare och mer ingående sätt 

kan studeras inom den tidsram som finns för uppsatsen. Den ingående analys och 

empiri från fallföretagen ansågs av oss som viktigare än att skapa en bred studie kring 

fler olika fall. Trovärdigheten i studien kan kritiseras utifrån att det faktiskt bara är två 

olika fall som studeras, även om det ger en bättre grund än enfallsstudier vore det än 

mer önskvärt med en bredare grund.  

 

Vi har genom hela uppsatsen försökt arbeta transparant i hur empirin och teorin har 

behandlats och samlats in. För att ge möjlighet till kritik och diskussion kring det 

material som används i studien och därigenom öka trovärdigheten. Analysen som görs 

i uppsatsen försöker belysa dels positiva som negativa sidor hos fallföretagen och de 

skeenden som har noterats. Transparens är fundamentalt för att skapa en högkvalitativ 

forskning (Dale, 2006). För att styrka det material som tas upp i studien, dels empiriskt 

samt teoretiskt, har så många källor som möjligt använts i samtliga delar. Att fler källor 

kompletterar varandra eller styrker vissa saker ger studien en högre trovärdighet och 

kvalitet. 
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2.6 Etiska överväganden 
Forskning har en stor påverkan för såväl samhället som individers utveckling. Det är 

därav viktigt att den forskning som bedrivs håller en hög kvalitét och inriktar sig på 

betydelsefulla frågor (Vetenskapsrådet, 2002). Då studien behandlar och skildrar 

flertalet organisationer och personer är det viktigt att beakta de forskningskrav som 

finns. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär forskningskravet att vi som forskare 

utvecklar den tillgängliga kunskap som finns samt förbättrar de metoder som finns för 

att uppnå en hög kvalité. Utgångspunkten när det kommer till etiska överväganden är 

främst individskyddskravet. Forskningskravet och individskyddskravet är inte på 

något sätt absoluta, utan en avvägning måste göras mellan de två kraven. Således har 

vi som forskare ansvar att förmedla ett kunskapstillskott samtidigt som eventuella 

risker i form av negativa konsekvenser för berörda deltagare av studien måste beaktas. 

Individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet (2002).  

 

Informationskravet betyder att forskare har ett ansvar att informera de berörda 

respondenterna kring forskningens syfte och vad deras deltagande innebär 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inför första intervjun med företagen informerade vi kring 

vad som förväntades av deras deltagande samt syftet med vår studie via telefon. Dels 

för respondentens skull men även för att se till att de var insatta i studien för att erhålla 

nödvändig information. Väl på plats gjordes ytterligare en avstämning med 

respondenterna kring deras roll och syftet med vår studie. Under resterande intervjuer 

informerades respondenterna på plats kring syftet och deras deltagande. 

Respondenterna erhöll även information kring användandet av det insamlade 

empiriska materialet samt framtida publicering på DiVA.    

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätten att bestämma kring sin 

medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) poängterar att 

de som medverkar i studien självständigt ska kunna bestämma kring sitt deltagande 

och villkoren för intervjun vilket respondenterna även informerats om. Vi gav 

fallföretagen och alla respondenter möjligheten att vara anonyma i uppsatsen. 
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Fallföretag A önskade att vara anonyma i studien varav vi tog beslutet att presentera 

båda fallföretagen och alla respondenter som anonyma i studien.        

 

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare ska se till att respondenternas 

uppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationen som hämtats från intervjuerna har uteslutande diskuterats med 

handledare, examinatorer och seminariedeltagare. För att på bästa möjliga sätt kunna 

analysera det insamlade empiriska materialet tillfrågades även respondenterna kring 

inspelning av intervjun. Inspelning av intervjun ansågs viktigt för egen del för framtida 

transkribering och för att inte missa värdefull information. Alla respondenter valde att 

ge oss tillåtelse att spela in intervjuerna, vilket också gjordes. 

 

Avslutningsvis har även nyttjandekravet beaktats där de uppgifter som framkommit 

från deltagarna enbart använts för att uppfylla forskningens ändamål. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som framkommit under forskningen inte får användas för såväl 

icke-vetenskapliga syften som kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har 

klargjort för samtliga respondenter att den information vi tagit del av enbart är avsedd 

att användas för vår egen forskning.  
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3 Teori 

 
Uppsatsens tredje kapitel behandlar vårt teoretiska ramverk för att möjliggöra analys 

och diskussion kring frågeställningen och syftet. Som tidigare nämnt avser uppsatsen 

att behandla tillväxt och ekonomistyrning vilket kräver förtydling av de båda 

begreppen. Vad innebär exempelvis att ett företag är i en tillväxtfas och hur arbetar 

organisationer med ekonomistyrning när de växer hastigt. Inledningsvis ges en 

beskrivning till ekonomistyrning och dess roll och inverkan för SMEs. Därefter lyfts 

tillväxt och dess innebörd för SMEs fram. Detta mynnar sedan ut i ett teoretiskt 

ramverk för ekonomistyrningen och tillväxt i SMEs. Vidare är kapitlet utgångspunkten 

för den empiriinsamling som gjorts hos fallföretagen. 

 

3.1 Ekonomistyrning & Strategi 

3.1.1 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningens roll är att implementera och möjliggöra företags strategier 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Anthony et al. (2014) 

menar även att ekonomistyrningen är en central del i företags framgång, då företags 

långsiktiga framgång bygger på om de lyckas nå sin strategi. Några av de viktigaste 

delarna i ekonomistyrning är att implementera och utvärdera strategier, förbättra 

organisationens processer, styra organisationen i rätt riktning samt mäta prestationer 

(Anthony et al. 2014; Kaplan & Atkinson, 2001). Ekonomistyrningen ska därmed 

påverka eller styra människor i organisationen så att deras agerande är i linje med 

företagets mål och strategier. Vidare ska ekonomistyrningen ge underlag till 

beslutsfattare och bidra till bättre beslutsfattande (Kaplan & Atkinson, 2001). 

Rimligtvis behöver kommunikationen av information gå båda håll i organisationen för 

att skapa välgrundade beslut genom hela organisationen. Merchant och Van der Stede 

(2017) poängterar att ekonomistyrning är essentiellt för företag då det är 

grundläggande i att nå företagets mål. Ekonomistyrning är ett område som ständigt 

utvecklas och i vissa aspekter blir allt mer komplext, ekonomistyrning har en rad olika 

användningsområden från intern informationsspridning och intern kontroll till att 
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säkerställa att företagets strategi och mål uppfylls (se t.ex. Madegowda, 2007; Anthony 

et al. 2014; Merchant & Van der Stede, 2017).  

 

Ekonomistyrning bör vara specialanpassat för organisationen som den verkar inom. 

Det vore tacksamt för företagsledare om det fanns en generell regel i hur 

ekonomistyrningen ska vara utformad för optimala prestationer, men så är inte fallet 

(Nilsson & Olve, 2013). Merchant och Van der Stede (2017) belyser att 

ekonomistyrningen varierar i organisationer och dessutom kan delar av samma 

organisation arbeta efter olika styrsystem. Det finns även olika former av 

ekonomistyrning som kan beskrivas enligt formell styrning och informell styrning 

eller som Nilsson och Olve (2013) benämner det mindre formell styrning och formell 

styrning. Styrning av verksamheter är något som karaktäriseras av flera delar som 

exempelvis organisation och bemanning, belöningssystem, formella styrsystem och 

mindre formell styrning (ibid). Malmi och Brown (2008) belyser även de det faktum 

att ekonomistyrningen är uppdelad i dessa två delar; formell och informell. 

Ekonomistyrning anses av Malmi och Brown (2008) som ett integrerat system där inte 

enbart de formella eller informella delarna kan betraktas. Även Simons (1995) 

poängterar vikten av att se ekonomistyrningen som en del av många olika delar av 

verksamheten för att få önskvärda resultat. Nilsson och Olves (2013) bild av hur en 

verksamhet styrs sammanfattas i figur 1 nedan. 

 

Figur 1 Styrning av en verksamhet (Källa: Nilsson och Olve, 2013, s. 29) 
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3.1.2 Formell styrning 
Genom företagets affärsidé syftar den formella styrningen till att möjliggöra strategier 

och planer på såväl kort som lång sikt (Nilsson & Olve, 2013). Som benämningen 

formell styrning avslöjar fokuserar den här typen av styrning på saker som planering, 

mätning, kontroll och återkoppling det vill säga en mer traditionell idé om vad 

ekonomistyrning är. Planering är en viktig del för att organisationen ska fokusera på 

rätt saker, det vill säga rätt handling för att nå företagets affärsidé och strategi. Enligt 

Malmi och Brown (2008) innebär planering att sätta upp mål för delar av 

organisationen och därefter fokusera resurser samt agera för att nå dessa uppsatta mål. 

Att sätta upp mål och sedan låta medarbetare inom vissa resursramar relativt fritt arbeta 

mot dessa kallas ramstyrning. En annan typ av lätt styrning från ledare inom 

organisationer är programstyrning, det är en typ av styrning när en grupp i samråd med 

ledare diskuterar fram olika tänkbara handlingsalternativ för framtida skeenden 

(Nilsson & Olve, 2013). Denna typ av planerad styrning hamnar inom begreppet 

formell styrning där personer i chefspositioner eller ledning lägger ut riktlinjer för 

framtiden. Styrning genom att sätta upp mål och planering gör att grupper och 

individer kan styras i önskvärd riktning för företaget, deras agerande och arbete går i 

riktning mot företagets affärsidé och strategi (Malmi & Brown, 2008). 

 

Begreppet kontroll har en bred betydelse och innebär dels finansiell kontroll av mål 

samt mätning av icke finansiella mål/mått. Huvuduppgiften med att kontrollera en 

organisation är att skapa ett bra underlagsmaterial till beslut för ledare inom 

organisationen och även notera eventuella oönskade avvikelser (Malmi & Brown, 

2008). Finansiell kontroll fokuserar på finansiella mätetal och mått, det som ofta sker 

i organisationer är att vissa medarbetare eller grupper får finansiella ansvarsområden 

som ska rapporteras och kontrolleras (ibid). Det ansvar som delas ut kan ta sin form i 

exempelvis budget eller prestationskrav från ledningen, vilket ger en delegering av 

ansvar i organisationen samtidigt som det kontrolleras via uppföljning. Kontroll sker 

även genom icke finansiella mått för att skapa målkongruens och styrning av 

aktiviteter som gynnar företaget (Nilsson & Olve 2013; Malmi & Brown, 2008).  

 

Den formella styrningen består även till stor del av återkoppling och 

informationshantering. Återkoppling är naturligt inom den formella styrningen då det 
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ger underlag för att förbättra och effektivisera processer och delar av verksamheten. 

Informationshantering får ofta olika betydelse beroende på vilken fas företag befinner 

sig i (Su, Baird & Schoch, 2017). Vikten av en formaliserad informationsspridning 

ökar ofta i takt med att organisationen gör det, detta för att dela all intern kunskap i 

hela organisationen. I uppstartsfasen tenderar ledningen att fatta alla viktiga beslut, 

varpå efterfrågan kring ett informationsutbyte anses mindre. Ledningen behöver sedan 

anpassa strukturen i organisationen under tillväxten när nya avdelningar uppstår. 

Kommunikationen och informationen mellan avdelningar får då en viktig roll för att 

underlätta samarbetet och anpassningen av organisationen (Davila, Foster & Jia, 2010; 

Su, Baird & Schoch, 2017).   

 

3.1.3 Informell styrning 
De flesta företag idag agerar i en värld som blivit allt mer digitaliserad och 

utvecklingen av it-system, datorer och sociala medier har gett en ny grund i hur 

organisationer samordnar och styr (Nilsson & Olve, 2013). Att omvärlden digitaliseras 

ställer krav på ekonomistyrningen i organisationer och den formella delen behöver 

kompletteras med informell styrning (Nilsson & Olve, 2013). Syftet med informell 

styrning är att skapa ett agerande hos medarbetarna i enlighet med företagets önskan 

och därmed uppfylla de mål som är uppställda av exempelvis ledningen. Det benämns 

ofta som kulturen inom organisationer så som normer, värderingar och symboler (se 

Malmi & Brown, 2008; Nilsson & Olve, 2013). Den kultur som finns inom 

organisationer är det som karaktäriserar de beslut som tas löpande (Malmi & Brown, 

2008). Det kan handla om en värdegrund för företaget som personalen ska efterleva 

när de representerar organisationen. Enligt Malmi och Brown (2008) kan det efterlevas 

på tre olika nivåer. Att det rekryteras personal som har samma värderingar som 

företaget och därmed står för samma värdegrund. Personal som rekryteras socialiseras 

in och ändrar sina egna värderingar i enlighet med företaget eller att värdegrunden 

efterlevs när personalen representerar organisationen men de inte står för samma 

värderingar privat. Kultur kan också vara en del av de symboler som finns inom 

organisationen. Symboler är menade att skapa kultur inom organisationen exempelvis 

skapa en viss “anda” inom företaget (Schein, 2010). Kultur avspeglar sig som en sorts 

social kontext inom organisationen och medarbetare i form av arbetsetik, 

ansvarstagande och stolthet i att göra ett bra jobb snarare än att bara göra de 
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nödvändiga timmarna på en arbetsplats (Anthony et al. 2014). Kultur är även en viktig 

faktor vad gäller innovation och att utveckla företaget (Singh, Garg & Desmukh, 

2008). I SMEs tenderar det att vara en utmaning att skapa kultur där det finns en risk 

för motstånd mot förändring och ledningens förmåga att implementera kultur. I de 

företag där det finns en kultur som uppmanar till kreativitet och innovation visar det 

sig att medarbetarna har en högre tillfredsställdhet i sin yrkesroll vilket Singh, Garg 

och Desmukh (2008) även menar bidrar till att uppnå de mål som finns uppsatta inom 

organisationer.  

 

Dessa delar gör den informella styrningen viktig och det är dessutom viktigt att arbeta 

utifrån både formell och informell styrning. Vidare menar Nilsson och Olve (2013) att 

företagens formella styrsystem ska vara utformade så att de främjar de goda sidor som 

finns i företagets kultur och inte motverka dessa.  

 

3.1.4 Strategi och dess koppling till styrning i SMEs 
Strategi har en tydlig koppling till ekonomistyrningen inom företag. Ax, Johansson 

och Kullvén (2015) menar att ekonomistyrningen måste anpassas efter den valda 

strategin. Vidare belyser Nilsson och Olve (2013) hur samtliga delar av 

ekonomistyrningen ska återspeglas i den valda strategin. Företagets situation samt 

strategi ligger till grund för hur ekonomistyrningen anpassas (ibid). Andersson och 

Funck (2017) diskuterar relationen mellan situation och strategi där de lyfter fram hur 

strategin utvecklas beroende på den situation en organisation befinner sig. När nya 

situationer uppstår och förutsättningarna samt organisationen förändras krävs det även 

att styrningen förändras (Nilsson & Olve, 2013). Anthony et al. (2014) beskriver 

strategi som själva basen för organisationers utveckling. Det finns en rad olika 

definitioner för att beskriva strategi: 

 

“Strategy describes the general direction in which an organization plans to move to 

attain its goals”.  

(Anthony et al. 2014, s. 144) 
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“The different, yet integrated courses of actions that will be taken by a firm or 

business unit to compete effectively in its chosen markets in order to obtain desired 

results”.  

(Flamholtz & Randle, 2007, s. 148) 

 

Flamholtz och Randle (2007) poängterar betydelsen av förändringar inom 

organisationen i tillväxtprocessen för att åstadkomma en ökad lönsamhet samt ökad 

operativ effektivitet. Enligt författarna (2007) anses den strategiska planeringen av 

yttersta vikt för att organisationer ska fungera effektivt och som ett betydelsefullt 

verktyg i processen under tillväxtfasen. En klar och tydlig plan för strategin bidrar till 

såväl företagskultur, riktning för företaget och medarbetarna samt specifika mål för att 

motivera och uppmuntra ett visst beteende. För den framtida organisatoriska 

utvecklingen bör organisationer beakta nyckelfrågor rörande roller och områden som 

anses kritiska för framtida utveckling och tillväxt (ibid). Vidare belyser Wiklund 

(1998) hur strategin blir allt viktigare i takt med att organisationer utvecklas. När 

organisationer växer uppemot 10-20 personer blir allt fler individer inblandade i 

beslutsfattandet. Det individuella inflytandet minskar i takt med att organisationen blir 

allt mer professionell där nya roller skapas. Enligt Wiklund (1998) måste strategiska 

frågor i dessa företag behandlas för att hantera komplexiteten i tillväxtfasen.  

 

Singh, Garg och Desmukh (2008) menar att strategi inte ges tillräckligt med 

uppmärksamhet i SMEs. Strategier i SMEs baseras främst på kortsiktiga mål för hur 

företagen ska ta sig an den närmaste framtiden. O’Regan, Ghobadian och Gallear 

(2006) belyser vikten av strategi i SMEs där de ser ett samband i företag som har hög 

tillväxt och en väl genomarbetad strategi. En viktig strategisk aspekt enligt Corbett 

och Campbell-Hunt (2002) är att SMEs försöker hitta sin egen nisch. Författarna anser 

att i de fall där SMEs identifierar ett framgångsrikt område bör fokus läggas där i form 

av energi och resurser. Vidare anser Singh, Garg och Desmukh (2008) det lämpligt för 

SMEs att benchmarka såväl de egna processerna som prestationerna med större 

företag. Benchmarking mot de större aktörerna möjliggör ytterligare förbättring och 

förändring i organisationen.     
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3.2 Ekonomistyrning i SMEs 
En intressant infallsvinkel på ekonomistyrning i SMEs är hur väl utformad och hur 

mycket den används i relation till större företag. Enligt López och Hiebl (2015) är det 

övergripande svaret på frågan att SMEs har mindre utvecklade system samt i mindre 

utsträckning använder sig av formella styrmedel. I större organisationer finns det ett 

högre behov av ekonomistyrning än i SMEs (Storey, 1995, refererad i Nandan, 2010). 

Nandan (2010) argumenterar dock för att SMEs likt stora företag bör ha en 

välutvecklad och adekvat ekonomistyrning. Nandan (2010) lyfter fram styrning som 

en viktig faktor för SMEs fortsatta överlevnad. Årligen får elva procent av samtliga 

SMEs lägga ner sin verksamhet vilket är sex gånger så mycket som stora företag. Av 

nystartade företag är det bara 20 procent som fortfarande existerar efter 5 år 

(Ballantine, Levy & Powell, 1998). Således menar Nandan (2010) att ekonomistyrning 

borde ta en större plats i SMEs, där information från ekonomistyrningen kan användas 

för att ta bättre beslut i frågor om hur resurser ska fördelas. Forskning kring 

utvecklandet av ekonomistyrning i SMEs påvisar flertalet fördelar för att förbättra 

företags långsiktiga hållbarhet (se t.ex. Davila & Foster, 2007; López & Hiebl, 2015). 

Ekonomistyrningen bidrar med verktyg och information för att hantera 

prestationsmätning, budgetering, kostnadskontroll och lönsamhetsplanering (Azudin 

& Manzor, 2018). SMEs framtid och långsiktiga hållbarhet präglas likt större företag 

av faktorer och frågor som dess storlek, en ökad konkurrens, förändring av ledning 

och hantering av resurser i form av finansiellt kapital (Azudin & Manzor, 2018; Davila 

& Foster, 2007). Enligt Azudin och Manzor (2018) har ekonomistyrningen då en stor 

roll i SMEs som påpekar hur det kan ses som ett värdeadderande verktyg och stöd för 

ledningen i fråga om att stötta de olika funktionerna inom organisationen. Azundin 

och Manzor (2018) belyser att den ekonomistyrning som främst används inom SMEs 

är den traditionella styrningen med finansiell information snarare än ett bredare 

perspektiv som behandlar dels finansiell och icke finansiell information. Armitage, 

Webb och Glynn (2015) menar mer specifikt att det som absolut främst används i 

SMEs är kassaflöde, intäkter och utgifter. I fråga om styrning av personal mot 

företagens mål beskrivs tekniker som; riktlinjer i prissättning, hantering av intäkter 

och kostnader, analysera kassaflöde, identifiera orsaker till dåliga prestationer och 

utvärdering av ledare (Armitage, Webb & Glynn, 2015). Många tekniker inom 

ekonomistyrning anses inte uppfylla tillräcklig potentiell nytta kontra den kostnad de 
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innebär för SMEs (Armitage, Webb & Glynn, 2015). Det kan tolkas enligt Armitage, 

Webb och Glynn (2015) vara en effekt av att SMEs i större utsträckning står inför en 

mer pressad situation i fråga om ekonomiska resurser än större företag. Därav är de 

mer känsliga för att ekonomistyrningen inte får önskad effekt kontra den kostnad som 

det innebär. En annan orsak till att SMEs undviker vissa verktyg inom 

ekonomistyrningen kan vara att de är anpassade för mer komplexa organisationer eller 

företag som tillverkar många olika saker. Det ses som en trend att företag med en eller 

några få produkter/tjänster inte använder sig av exempelvis ABC-kalkylering, 

segmentsrapportering och internprissättning. Dock finns det en skillnad mellan 

tillverkande SMEs och tjänsteföretag där tillverkande företag i större utsträckning 

använder sig av ekonomisk information likt dessa (Armitage, Webb & Glynn, 2015). 

 

Davila och Foster (2007) analyserade i studien “Management Control Systems in 

Early-Stage Startup Companies” 78 nystartade företag och hur dess storlek samt 

förändring av ledande positioner påverkade företagen. Det finns ett samband där det 

noterades ett högre behov av ekonomistyrningssystem i takt med att organisationerna 

vuxit sig större och blivit allt mer komplexa. Något som Armitage, Webb och Glynn 

(2015) beskriver med att yngre företag inte utvecklat ekonomistyrning i samma 

utsträckning som äldre SMEs. Vidare belyser Davila och Foster (2007) en ökad 

formell styrning när organisationen växer i form av fler anställda. Ekonomistyrningen 

blir mer påtaglig för att hantera det interna samspelet mellan de ledande rollerna och 

personalen (Azudin & Manzor, 2018). Hiebl, Feldbauer-Durstmüller och Duller 

(2013) menar att en ökning av personal intensifierar behovet av en mer välutvecklad 

ekonomistyrning. Det krävs en högre grad av formell kontroll mellan ledning och 

personal för att maximera prestationen i växande företag.  

 

3.3 Hur påverkas SMEs av tillväxt? 
Tillväxt är inte bara av hög betydelse för samhällsekonomin utan även för den enskilde 

företagaren (Storey & Greene 2010; Uddenberg, 2015). Storey och Greene (2010) 

menar att SMEs som uppvisar såväl en blygsam som stark tillväxt är mer benägna att 

överleva. Enligt Wiklund (1998) drivs själva tillväxten av en ökad efterfrågan för de 

produkter och tjänster som företaget tillhandahåller och erbjuder marknaden. Enligt 

Davidson, Achtenhagen och Naldi (2005) är en ökad försäljning den tydligaste 
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indikatorn för tillväxt i SMEs. Utöver en ökad försäljning lyfter författarna (2005) 

även fram antalet anställda och de tillgångar organisationen förfogar över som 

ytterligare instrument för att mäta tillväxt. 

 

I uppstartsfasen behöver företag identifiera ett behov på marknaden, för att lyckas 

krävs det en produkt eller tjänst som anses attraktiv på marknaden (Flamholtz & 

Randle, 2007). Det innebär nödvändigtvis inte att entreprenörer behöver komma med 

en revolutionerande produkt eller tjänst. Tillväxt är aktuellt först när marknaden 

identifierats och en konkurrenskraftig produkt eller tjänst tagits fram (Flamholtz & 

Randle, 2007). En stark tillväxt ställer höga krav på hur SMEs bör utvecklas för att 

anpassa sig för framtiden (Bruce & Scott, 1987; Greiner, 1972; Uddenberg, 2015). 

Följderna av en ökad försäljning och tillväxt ställer krav på ökad personalstyrka, mer 

finansiellt kapital, mer lagerutrymme och material (Flamholtz & Randle, 2007). 

Greiner (1972) och Bruce och Scott (1987) anser att företagsledare har en stor inverkan 

i hur SMEs hanterar tillväxten. Ledningens förmåga att hantera och förstå företagets 

utveckling anses avgörande för företagets fortsatta framgång. Entreprenören som 

initialt startade företaget behöver i takt med att företaget växer fördela ut mer ansvar. 

Wiklund (1998) belyser hur individens betydelse avtar i takt med att organisationen 

utvecklas. I samband med att antalet anställda ökar blir allt fler individer involverade 

i processen för beslutsfattande. Uddenberg (2015) belyser ledningens betydelse i såväl 

små som stora företag. Ledningen är avgörande för hur företag ska ta sig an framtiden 

vad gäller strategi, mål och investeringar. Delmar och Wiklund (2008) poängterar att 

ledningen är av hög betydelse för SMEs men att förutsättningarna skiljer sig kraftigt 

från stora företag. Grundare av SMEs tenderar att inneha flera roller i sina respektive 

organisationer till skillnad från hur det ser ut på ledande positioner i stora företag 

(Uddenberg, 2015). Enligt Uddenberg (2015) är innehavandet av flera roller ett resultat 

av att SMEs präglas av begränsade ekonomiska resurser. Begränsade finansiella medel 

påverkar företags möjligheter till en fortsatt tillväxt där Storey och Greene (2010) 

poängterar betydelsen av att ha förmågan och kunskapen att lyckas balansera 

kostnader mot intäkter. Att SMEs som haft en starkt tillväxt har begränsade 

ekonomiska resurser är ett resultat av att organisationen utvecklas i form av fler 

anställda, behov av ytterligare finansiellt kapital och mer material (Flamholtz & 

Randle, 2007). Ett behov uppstår där företaget behöver utvecklas mot en mer 
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professionell verksamhet med utvecklade styrsystem. Styrsystemen får en högre 

betydelse för att organisationen fortsatt ska anses effektiv och utvecklas, något som 

ofta bortses från i mindre organisationer (ibid).  

  

3.4 Betydelsen av nyckelpersoner i SMEs 

Nyckelpersoner i SMEs kan finnas på många olika positioner och de skiljer sig stort 

från vilken typ av företag det är. Ett tydligt exempel i SMEs är att ägare blir en 

nyckelperson där denne ofta bestämmer över resursallokering och beslut (Rese, 

Gemünden & Baier, 2013). I SMEs kan nyckelpersoner ha flera roller och inflytande 

över olika delar av organisationen, det är något som ofta förändras när organisationer 

blir större och nyckelpersoner ofta blir mer specialiserade inom vissa områden. 

Nyckelpersoner i SMEs kopplas ofta samman med hierarkin i företaget där ägare, 

chefer, team-leaders eller vissa tjänstemän ses som nyckelpersoner (ibid). Även om 

ägaren eller företagsledaren kan vara högst ansvarig på företaget handlar styrning av 

SMEs i många fall om ett samarbete mellan flera olika nyckelpersoner (Pasanen & 

Laukkanen, 2006). Vidare diskuteras dock att ledares ambition om tillväxt inte är det 

enda avgörande för om ett företag skapar tillväxt (Andersson & Tell, 2009). Det 

handlar om mer än bara ambition. Utbildningsnivå och hur väl ledare är på att ta flera 

olika roller inom organisationen poängteras som viktiga delar för att skapa 

tillväxtorganisationer (Andersson & Tell, 2009). 

 

Nyckelpersoner har ofta ledande positioner inom SMEs och blir därmed en naturlig 

del i utvecklingen av ekonomistyrning som finns i organisationen (Davila & Foster, 

2007). Davila och Foster (2007) menar att det inte är ovanligt i SMEs att anställa 

nyckelpersoner med kunskap inom ekonomistyrning, för att på så vis importera 

kunskap till organisationen. Schlosser (2013) poängterar vikten av att behålla och 

identifiera nyckelpersoner i SMEs, de skapar förutsättningar för att organisationen ska 

lyckas växa. För att behålla nyckelpersoner nämner Schlosser (2013) att företag ska 

tillgodose deras behov i att exempelvis bli hörda, att arbetet är intressant, ärlighet med 

mera. Vidare är det viktigt att arbetsplatsen skapar förutsättning för utveckling 

(Schlosser, 2013) På lång sikt är det viktigt att dels ägare och andra medarbetare har 

förtroende för nyckelpersoner och deras arbete för att utveckla organisationen (ibid).  
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4 Empiri 

 

Detta kapitel kommer behandla det empiriska material som samlats in via 

semistrukturerade intervjuer på fallföretagen samt empirisk data från företagens 

årsredovisningar och hemsida. Inledningsvis presenteras även Sveriges 

Byggindustrier där de ger sin syn på byggbranschen och SMEs. Syftet med kapitlet är 

att skapa en förståelse för ekonomistyrningen i de båda fallföretagen. Därtill ska 

empirin belysa hur tillväxtresan sett ut i de båda företagen och hur organisationen har 

förändrats under tiden. 

 

 

4.1 SMEs i byggbranschen enligt Sveriges 
Byggindustrier 
Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom 

byggbranschen. Deras ändamål är att främja medlemsföretagens gemensamma 

intressen (Sveriges Byggindustrier, 2019a). De har en vision om ett samhällsbyggande 

i världsklass där byggbranschen lyfts fram som en framtidsbransch som präglas av 

ständig utveckling (Sveriges Byggindustrier, 2019b). SME-experten (2019-04-29) 

som också är regionchef arbetar med såväl näringspolitiska frågor som 

företagsrådgivning hos Sveriges Byggindustrier. Sveriges Byggindustrier bistår sina 

medlemmar i frågor om kollektivavtal, entreprenadjuridik och affärsuppgörelser. De 

tillhandahåller även utbildningar för ägare i SMEs där de rådgiver kring ekonomiska 

frågor som är viktiga för deras respektive organisationer (SME-expert, 2019-04-29). 

Det finns en bild enligt SME-experten (2019-04-29) att byggbranschen består av guld 

och gröna skogar där det finns mycket pengar att tjäna. SME-experten (2019-04-29) 

menar att det är en missvisande bild och påpekar istället att det krävs hårt arbete för 

att lyckas. SME-experten beskriver en bransch som präglas av en låg lönsamhet där de 

flesta företag som lyckas ligger på en till fem procent i lönsamhet. Projektledaren 

(2019-05-08) poängterar vikten av struktur för att skapa lönsamhet. Vad som 

karaktäriserar byggbranschen är att de jobbar med projekt där det finns ett tydligt 

behov av styrning. För att skapa lyckade projekt är samordning en viktig faktor. 

Struktur i form av ordning och reda i projekten samt att se till att alla jobbar på samma 

sätt lyfts fram som två viktiga faktorer (Projektledare, 2019-05-08). De låga 
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marginalerna i byggbranschen ställer höga krav på företag när de räknar på sina 

projekt. Ett större projekt där företag räknar fel på ett antal procentenheter kan bli ett 

hårt bakslag vilket ställer höga krav på noggrannheten i kalkylerna. För att lyckas växa 

menar SME-experten (2019-04-29) att mycket handlar om att våga ta språnget. Att 

våga ta språnget handlar till stor del om att släppa kontrollen i företaget (SME-expert, 

2019-04-29).  

 

“Är man duktig på att bygga och sälja, ska du ju jobba med det. Sen kan du ta en 

redovisningsbyrå till bokföring och löner. Så man inte sitter med allt själv utan gör det 

man är bäst på.”   

(SME-expert, Sveriges Byggindustrier. Telefonintervju 2019-04-29) 

 

Entreprenörer inom byggbranschen har kunskap främst inom själva byggandet och inte 

om hur organisationer ska styras (SME-experten, 2019-04-29). Under tillväxten blir 

det därför viktigt att släppa kontrollen och istället fokusera på det entreprenören är bäst 

på, vilket underlättas genom personal som kan hantera nya frågor och roller som 

uppstår.     

 

Konjukturinstitutet (2019) beskriver i sin lägesrapport hur svensk ekonomi går in i en 

avmattningsfas. Prognosen visar en mer pessimistisk syn i de svenska hushållen där 

bostadsinvesteringar samt antalet påbörjade lägenheter minskar. Enligt SME-experten 

(2019-04-29) prognostiserar Sveriges Byggindustrier att bostadsbyggandet ska minska 

med en tredjedel redan nu. Topparna syns främst i storstäder som Stockholm, Göteborg 

och Malmö men SME-experten (2019-04-29) menar samtidigt att prognosen är 

rikstäckande. SME-expertens (2019-04-29) bedömning är att det inom två till tre år 

kommer synas tydligare även i mindre städer. De amorteringskrav och bolånetak som 

införts från regeringen är två ytterligare faktorer till att bostadsbyggandet minskar.  
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4.2 Företag A 

4.2.1 Verksamheten 
Fallföretag A är som tidigare nämnts aktiva inom byggbranschen som specialister 

inom stålkonstruktioner. Stålkonstruktioner benämner affärsutvecklingschefen (2019-

04-01) som själva skalet på en byggnad. Skalet avser oftast en stomme i stål, takplåt, 

betongsockel, väggelement, HDF bjälklag och tillhörande plåtarbete för att göra 

byggnaden tät och snygg. Affärsutvecklingschefen (2019-04-01) ger en övergripande 

beskrivning över hur den löpande verksamheten fungerar i organisationen. De arbetar 

endast utifrån beställning från sina kunder3 och varje beställning benämns som ett 

projekt. Det vill säga att de får in en beställning från kunder att upprätta en 

stålkonstruktion på en byggnad. Arbetet startar internt med att projektavdelningen 

konstruerar och ritar själva stålkonstruktionen som ska levereras, 

konstruktionsritningarna skickas sedan av Företag A till deras leverantörer. 

Affärsutvecklingschefen (2019-04-01) beskriver att de inte producerar varorna själva 

utan nyttjar underleverantörer till detta för att sedan montera och leverera 

helhetslösningar till sina kunder. Därefter monteras den helhetslösning som är skalet 

av en byggnad och sedan vill Företag A lämna arbetsplatsen och ge ansvaret för bygget 

vidare till kunden. Centralt i företaget är erbjudandet till kunderna vilket är en färdig 

projektering av stålbyggnader, materialleveranser och montage av stålkonstruktioner. 

Det finns dock en annan aspekt av företaget. De säljer nämligen portar, dörrar, 

taktäckning med mera, affärsutvecklingschefen (2019-04-01) lägger dock vikt vid att 

detta inte är något de strävar efter utan har blivit som en extra tjänst de levererar till 

sina kunder. Affärsutvecklingschefen (2019-04-01) berättar att om beställningen är av 

denna karaktär väljer Företag A att ta in tjänsten från andra underleverantörer och 

agerar själva som samordnare i arbetet. Affärsutvecklingschefen (2019-04-01) berättar 

att de strävar efter att vara specialister inom stålkonstruktioner och bäst i branschen.  

 

4.2.2 Tillväxtresan 
Alla resor har en startpunkt och för Företag A är det grundandet av företaget 2011. 

Företag A grundades som ett konsultföretag i byggbranschen med specialisering kring 

stålbyggnader (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). Konsultverksamheten var 

                                                 
3  Företagets kunder är oftast entreprenadföretag men även i enstaka fall privatpersoner (Affärsutvecklingschef, 

2019-04-01) 
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uppbyggd likt ett tjänsteföretag där de sålde konsulttimmar till företag som främst 

arbetade med att bygga stålkonstruktioner. De sålde expertkunskap inom 

stålkonstruktioner men monterade inget i egen regi (Affärsutvecklingschef, 2019-05-

08; Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26; Projektör, 2019-05-06). Det var en 

resa som startade med en något mer långsam tillväxt de första åren än under de senare 

(se tabell 3). Anledningen till de senare årens högre tillväxt är enligt 

affärsutvecklingschefen ett strategiskt beslut som togs 2016, beslutet innebar att 

organisationen gick från att vara ett konsultföretag till att leverera helhetslösningar 

inom stålbyggnader. Beslutet att även börja montera och leverera helhetslösningar tog 

ett seriöst avstamp då Företag A fick en förfrågan om att upprätta en tillbyggnad av 

lokaler som de hade ritat upp. Det var just den frågan om de kunde bygga lokalen som 

startade processen (Projekt- & Försäljningsansvarig, 2019-04-26). De hade inga egna 

montörer vid den tidpunkten utan  vid det första projektet använde de sig istället av 

underleverantörer för att sedan påbörja rekrytering av egna montörer. Det hade redan 

tidigare diskuterats internt kring möjligheten att anställa montörer och vara en större 

del av processen, vilket varit ambitionen från företagets VD (Projekt- & 

försäljningsansvarig, 2019-04-26). Det var dock som om det lossnade lite när förfrågan 

kom in och det fanns ett realistiskt förslag på bordet. Förändringen som gjordes förde 

med sig en del problem men även möjligheter. Det första och mest direkta problemet 

som noterades var att många av företagets kunder nu ansåg dem som konkurrenter 

istället för en tillgång (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26). En av fördelarna 

med att ändra kunderbjudandet var en möjlighet att ta sig an större projekt och ett mer 

komplett erbjudande inom stålkonstruktioner (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). 

De kommande åren grundar sig i en otrolig resa i ökning av omsättning (se tabell 3) 

vilket har tagit med sig många organisatoriska bekymmer. Affärsutvecklingschefen 

(2019-04-01) beskriver en resa där företaget har haft en hög tillväxt och under samma 

tid försökt skapa en fungerande organisation. Affärsutvecklingschefen (2019-04-01) 

beskriver att skiftet från konsult till att leverera helhetslösningar i början till viss del 

möttes av motgångar och de behövde bevisa för marknaden att de klarade av att hantera 

större projekt. Just ett större projekt fick de 2017, då företaget fick ett projekt som 

innebar att upprätta en 22 000 kvm stor stålbyggnad. Det beskrivs som en avgörande 

händelse i företagets resa då det var ett bevis på att Företag A klarade att hantera större 

projekt (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01; Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-
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04-26). Projektet innebar ett otroligt stort ordervärde för företaget och att de slog sig 

in i en väletablerad bransch. 

 

 

Tabell 3 Ekonomisk information Företag A (Källa: Årsredovisning Företag A, 2013-

2018; Alla Bolag, 2019) 

 

Under åren 2016 till 2019 var verksamheten väldigt bred även om kärnan i 

kunderbjudandet var helhetslösningar av stålkonstruktioner (Affärsutvecklingschef, 

2019-04-01). Vidare förklarar affärsutvecklingschefen (2019-04-01) att verksamheten 

var bred i fråga om att de inte tackade nej till projekt som låg utanför deras 

kärnverksamhet. De hade exempelvis en byggserviceavdelning som utförde enklare 

byggprojekt i närområdet. Företaget fick även förfrågningar från sina kunder att 

ansvara för en större del av processen exempelvis att gjuta grunden med mera. Under 

den senare delen av 2018 diskuterades internt hur de skulle hantera den bredden av 

företaget (Affärsutvecklingschefen, 2019-04-01). Det fanns problem med tanken att 

vara bäst i branschen på stålkonstruktioner när verksamheten var så bred 

(Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). Därför togs ett beslut vid årsskiftet 2018-2019 

att avveckla byggserviceavdelningen och samtidigt göra kunderbjudandet mer 

fokuserat på stålkonstruktioner. Affärsutvecklingschefen (2019-04-01) benämner det 

som en pågående utveckling av organisationen och en del av en ännu inte offentlig 

strategi i företaget. Enligt affärsutvecklingschefen (2019-04-01) är det mycket kvar för 

att göra kunderbjudandet än mer fokuserat på endast kärnverksamheten. Utvecklingen 

av företaget gör dem mer specialiserade och de tackar nu för tiden nej till en del av det 

extraarbete de åtog sig innan. 

 

Under de senare åren det vill säga efter skiftet med företagets kunderbjudande har 

profilering blivit en allt större del och viktigare aspekt i företaget (Projekt- & 

försäljningsansvarig 2019-04-26). Att vara bäst i branschen beskrivs genomgående 
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som en ambition för företaget (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01; Projekt- & 

försäljningsansvarig, 2019-04-26; Montageledare, 2019-05-01). Det innebär att vara 

proffsigare, mer effektiv och nytänkande (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-

26; Montageledare, 2019-05-01). För att skapa förutsättning att bli just bäst i branschen 

behöver organisationen vara och upplevas som proffsig (Projekt- & 

försäljningsansvarig, 2019-04-26). Förutsättningar som en maskinpark i toppklass, 

ordentlig profilering med snygga arbetskläder och tydlig reklam i form av flaggor, 

skyltar och logor på arbetsplatser beskrivs som viktiga delar (Projekt- & 

försäljningsansvarig, 2019-04-26). Det beskrivs även av montageledaren (2019-05-

01), som har varit en del av andra organisationer tidigare, att Företag A ger montörer 

och medarbetare alla förutsättningar för att göra ett professionellt arbete och intryck. 

Det ger medarbetarna en känsla av uppskattning att företaget satsar på dem 

(Montageledare, 2019-05-01). 

 

Företaget har under hela sin levnadslängd befunnit sig i en högkonjunktur. Det är något 

som har diskuterats internt och hur det kan vara ett problem för företaget när och om 

konjunkturen vänder. Det finns en logik inom organisationen att om de inte syns när 

det är högkonjunktur hur blir det då när företaget står inför en period av lågkonjunktur 

(Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26). Det beskrivs hur branschen och 

företaget är otroligt beroende på hur trenderna i byggandet ser ut i framtiden. 

Affärsutvecklingschefen (2019-04-01) beskriver även hur kassaflödet i organisationen 

har varit en viktig del av organisationen och hur den starka tillväxten har dragit med 

sig stora utgifter. Ett bristande kassaflöde inom organisationen har i perioder hanterats 

genom att ta företagslån (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). Det är därför en oviss 

framtid men inom organisationen är man positiv och tror på en fortsatt stark tillväxt 

(Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26; Ekonomiansvarig 2019-04-26; 

Montageledare, 2019-05-01). Dock är det inte riktigt den bild som 

affärsutvecklingschefen (2019-04-01) ger, från ledningens håll ser de gärna en lite 

mindre aggressiv tillväxt och istället försöka satsa på lönsamheten i organisationen. 

Det innebär att organisationen måste effektiviseras och de interna processerna i 

företaget måste optimeras på ett bättre sätt (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01).  
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4.2.3 Organisationsstruktur och nyckelroller 
 

 

Figur 2 

 Organisationsschema 2017 Företag A (Källa: Företag A) 

 

Figur 2 visar organisationsschemat för Företag A 2017. Det var enligt 

affärsutvecklingschefen (2019-04-01) en organisation som behövde justeras och 

förändras när organisationen växte och nya roller och ansvarsområden uppkom. I figur 

3 visas ett reviderat organisationsschema där en rad nya roller, ansvarsområden och en 

tydligare struktur tillkommit. Företaget har växt mycket och behövde utvärdera sig 

själv för att skapa en fungerande organisation (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). 

Många av delarna i figur 3 som ligger under rubriker “ledningsstöd & utveckling” 

fanns inte uttalad tidigare. Dessa delar avser att dela ut ansvar i organisationen, delar 

som VD:n tidigare hade ett helhetsansvar för (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01; 

Ekonomiansvarig, 2019-04-26). Det blev ett övermäktigt ansvar och det gick inte för 

VD:n att fokusera på alla delar, enligt affärsutvecklingschefen (2019-04-01) var det 

oundvikligt att inte förändra organisationsstrukturen för att skapa en fungerande intern 

organisation. Därtill poängteras det att företagets VD har en expertis inom 
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stålkonstruktioner snarare än att skapa organisationsstruktur och interna processer. Det 

förklaras som en VD med en teknisk inriktning med en stor drivkraft och 

entreprenöriell anda (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). 

 

Den del av verksamheten som benämns montage har också bearbetats sedan 2017 

(figur 2) där det tidigare var en lösare struktur av montageledare och montörer till att 

i den reviderade versionen (figur 3) tydligare synliggöra de olika teamen. 

Uppdelningen till att vara mer teambaserade gör att det blir sammansvetsade grupper 

som förstår varandra vilket gör att arbetsplatsen blir effektivare (Montageledare, 2019-

05-01). De team som finns inom montageavdelningen arbetar ofta på arbetsplatser som 

geografiskt ligger långt ifrån företagets kontor, vilket innebär att de sover på den ort 

där arbetsplatsen finns. 

 

Företaget har vuxit i dels omsättning som personal vilket gjort att det har skapats nya 

roller. Det har varit en process där medarbetare inom organisationen stundtals har fått 

för mycket ansvar dels kunskaps- och tidsmässigt på sina bord (Affärsutvecklingschef, 

2019-04-01). Ledningen har försökt stötta medarbetarna under resans gång och justerat 

arbetsuppgifter för att matcha individens styrkor (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). 

Tillsättandet av nya roller har inte varit en smärtfri process utan det har varit en del 

omflyttningar under resans gång som nu börjar sätta sig. För att hantera de nya rollerna 

arbetar Företag A främst med att sprida mycket av den kunskap som finns internt på 

kontoret men även genom att erbjuda personalen utbildningar (Projekt- & 

försäljningsansvarig, 2019-04-26). Det har också tillkommit personer på nyckelroller 

i företaget, främst när fokus skiftade i organisationen från att vara ett konsultföretag 

till att gå över till att erbjuda montage och helhetslösningar. Det var efter det skiftet ett 

större behov uppkom av nyckelpersoner på vissa positioner inom organisationen. De 

positioner som beskrivs ha varit avgörande för utvecklingen av företaget är 

montagechefen med övergripande ansvar för byggen, projekt- och 

försäljningsansvarig med en överblick och övergripande ansvar kring projekten och 

försäljning, affärsutvecklingschef med ett fokus på att utveckla den interna 

organisationen för att skapa fungerande och effektiva processer 

(Affärsutvecklingschef, 2019-05-08). Affärsutvecklingschefen har haft stor betydelse 

för företagets utveckling där han bidragit med en kunskap som inte tidigare fanns i 
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organisationen (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26). 

Affärsutvecklingschefen ansvarar bland annat för inköp, IT, marknadsföring och 

ekonomi med ett övergripande ansvar för ledningsfrågor (Affärsutvecklingschef, 

2019-04-01). VD:n beskrivs som själva grunden i företaget och framställs som en 

viktig nyckelperson (Affärsutvecklingschef, 2019-05-08). Vidare har alla 

stödfunktioner (se figur 3) hjälpt företaget att utvecklas (Affärsutvecklingschef, 2019-

05-08). 

 

 

Figur 3 Organisationsschema 2019 Företag A (Källa: Företag A) 

 

4.2.4 Företagets kultur 
Företag A strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som har positiv och familjär 

kultur med öppen kommunikation (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). Företaget har 

inga nedskrivna dokument kring hur de ska agera, värdegrund eller vad Företag A står 

för, det är något som arbetas fram just nu för att skapa en värdegrund som företaget 

ska stå på (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01; Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-

04-26). De strävar efter att skapa en kultur där alla medarbetare vågar lyfta sina idéer 

och tankar i fråga om förbättringar och problem. Exempelvis finns det inom 
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organisationen ett sorts bonussystem som innebär att om någon kommer på en bra 

lösning på ett problem eller något som kan effektivisera verksamheten på något sätt 

kan den personen få en ekonomisk bonus (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-

26; Montageledare 2019-05-01). Bonussystemet har inga gränser beroende på vilken 

del av organisationen personen jobbar, det kan vara en effektivisering ute på 

byggarbetsplatsen eller något inom ekonomiavdelningen (Projekt- & 

försäljningsansvarig, 2019-04-26). Den familjära känslan på företaget beskrivs genom 

att alla pratar med alla och det är inte några grupperingar vid fikaborden eller 

lunchrummet (Ekonomiansvarig 2019-04-26). Varje fredag lagar de dessutom mat 

tillsammans vilket är ett försök att just skapa en familjär kultur (Affärsutvecklingschef, 

2019-04-01; Projekt- & försäljningsansvarig 2019-04-26; Ekonomiansvarig, 2019-04-

26). Från ledningen förklaras det som att det ska finnas ett mervärde att gå till jobbet 

och det inte bara ska vara ett arbete (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01).  

 

Det är dock en viss skillnad på de som arbetar ute på byggarbetsplatserna och kontoret, 

där montörerna befinner sig på den ort där arbetsplatsen är. De arbetar i team och blir 

ett sammansvetsat gäng där de arbetar mot mål och delmål som ett lag (Montageledare, 

2019-05-01). Ute på arbetsplatsen beskrivs ansvarstagande som extra viktigt och alla 

montörer måste ta sitt ansvar i den dagliga verksamheten för att leverera i tid och med 

en bra kvalitet (Montageledare, 2019-05-01). Det efterlevs bra och det finns ett sorts 

kontrollsystem för att kontrollera att alla tar sitt ansvar, på alla arbetsplatser finns en 

montagepärm där alla arbetsplatsens moment finns med. Tanken med montagepärmen 

är att alla ska notera vem som gjort vad och vilket datum det specifika momenten blev 

färdigställt (Montageledare, 2019-05-01). Det är en viktig återkoppling om det är saker 

som går fel, det är samtidigt ett sätt att dela ut ansvar till montörerna. Kulturen på 

arbetsplatserna beskrivs som att de alltid ska sträva efter att vara bäst och ha roligt på 

bygget. Det som noteras av Montageledaren (2019-05-01) är att det är en otrolig 

ordning och reda på Företag A där allting flyter på bättre än på företag han varit 

anställd på tidigare. Framgångsreceptet för att skapa en välfungerande organisation ute 

på arbetsplatserna är att ledningen är lyhörd för förbättringsförslag från medarbetarna 

(Montageledare, 2019-05-01). Det är inget som läggs åt sidan utan alla problem och 

förslag behandlas av ledningen och VD:n (Montageledare, 2019-05-01).  
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4.2.5 Informationsspridning 
Det finns två aspekter av informationsspridning inom Företag A, 

informationsspridning till de anställda som ligger ute över veckorna och de som 

befinner sig på kontoret. De officiella kanaler som används för informationsspridning 

inom organisationen är främst möten och mejl (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). 

På kontoret är den tydligaste kanalen för information månadsmöten och 

avdelningsmöten (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01; Projekt- & 

försäljningsansvarig, 2019-04-26). För montörerna har de interna möten varannan 

månad där montörerna kommer in på kontoret, vidare har montageledarna möten mer 

regelbundet, varannan vecka (Montageledare, 2019-05-01). Mycket av informationen 

till montörerna och montageledarna delas förutom de möten som sker med jämna 

mellanrum via mejl (Montageledare, 2019-05-01). Affärsutvecklingschefen (2019-04-

01) poängterar dock att alla avdelningschefer har ett informationsansvar till respektive 

avdelning. Montageledaren (2019-05-01) berättar att den mer operativa dagliga 

verksamheten kräver en del kommunikation mellan montageledarna och 

montagechefen för att stämma av och planera framåt, vilket oftast sker via 

telefonkontakt. 

 

Det finns också en mer inofficiell informationsspridning inom organisationen där 

stående möten blir allt vanligare (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26). 

Stående möten avser kortare träffar mellan medarbetare på kontor, vid fikabordet, i 

hallen eller egentligen när som helst då det passar (Projekt- & försäljningsansvarig, 

mejlkorrespondens, 2019-05-07). Syftet är att effektivisera organisationen då sittande 

möten4 ofta drar ut på tiden och tappar sitt egentliga syfte (Projekt- & 

försäljningsansvarig, 2019-05-07). Det blir en mer löpande inofficiell kommunikation 

mellan medarbetarna och kortare möten (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-

26). Affärsutvecklingschefen (2019-05-08) förklarar också tanken med att ha fler 

inofficiella möten i den operativa verksamheten som att organisationen blir mer 

snabbrörlig (Affärsutvecklingschef, 2019-05-08).  

 

                                                 
4 Planerade möten där medarbetare träffas i konferensrum eller liknande (Projekt- & 

försäljningsansvarig, mejllkorrespondens, 2019-05-07). 
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“Vi försöker ju hålla det kort och koncist. Hellre ha fler möten men mer som 

briefingar, inte alltid dricka kaffe och äta en fralla.”  

(Projekt- & försäljningsansvarig, Företag B, personlig intervju, 2019-04-26)  

 

De planerade mötena har därför fått en mer allmän karaktär där personalinformation, 

nya projekt, hur företaget går i fråga om försäljning och tillväxt samt information kring 

interna event tas upp (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26; Ekonomiansvarig, 

2019-04-26). De allmänna mötena syfte är att delge information till större delar av 

organisationen. Poängen är att alla ska ha möjligheten att framföra och lyssna på 

varandras funderingar kring det som behandlas (Affärsutvecklingschef, 2019-05-08). 

 

4.2.6 Styrning och planering 
Det finns en idé inom organisationen att de ska ha större kapacitet på kontoret, än ute 

på arbetsplatserna. Det ska finnas mer kapacitet att ta fram projekt än montörerna kan 

hinna med (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26). Tanken är att hyra in den 

extra personal som behövs för att täcka det behov av montörer som finns (Projekt- & 

försäljningsansvarig, 2019-04-26). Projekt- & försäljningsansvarig (2019-04-26) 

beskriver att inhyrd personal är ett enkelt sätt att hantera skiftningar i den interna 

efterfrågan på montörer snarare än att anställa personal som anses svårt att göra sig av 

med om efterfrågan minskar. Montörer kostar pengar om de står still därför behöver 

det ständigt planeras framåt i den operativa verksamheten för att montörerna ska ha 

fyllda scheman (Montageledare, 2019-05-01). Det innebär att få in tillräckligt med 

projekt för att täcka behovet internt (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26). 

Tillväxten i organisationen har gjort att det än så länge inte blivit ett realistiskt problem 

med överkapacitet hos montörerna (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26). 

Utan organisationen har ständigt haft ett underskott av montörer kontra de ingående 

beställningar de fått. Planeringen är central för företaget dels i aspekten kommande 

projekt samt i de projekten som är aktiva. Planering av de aktiva projekten sköts av 

montagechefen i samråd med montageledarna (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-

04-26; montageledare, 2019-05-01).  

 

Företag A ställer inte upp någon budget eller mål för hela organisationen 

(Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). Det som förmedlas från ledningen är främst en 
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säljbudget om var ambitionen ligger i fråga om kommande försäljning 

(Affärsutvecklingschef 2019-04-01; Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26). 

Det skapas dessutom en budget för varje enskilt projekt, där kostnad och tid är de 

centrala delarna (Projekt- & försäljningsansvarig, 2019-04-26; Montageledare 2019-

05-01). Budget för hela organisationen är dock en sak som arbetas med just nu (Våren 

2019) i organisationen, tanken är att inför kommande år ha en tydligare 

kostnadsbudget för hela verksamheten (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01; 

Ekonomiansvarig, 2019-04-26). Under våren 2019 har projekteringsavdelningen 

arbetat fram ett nytt sätt för deras avdelning att ställa upp mål och arbeta mot dem 

(Projektör, 2019-05-06). Det nya arbetssättet innebär att avdelningen planerar i en 

femstegsplan som baseras på de fem kommande halvåren. Tanken är att ställa upp mål 

och strategier för att nå dessa och halvårsvis återkoppla till hur det gått under den 

aktuella tidsperioden samt revidera strategierna för att på ett bättre sätt nå 

måluppfyllelse (Projektör, 2019-05-06).  

 

Att titta på ekonomisk information som nyckeltal beskrivs av affärsutvecklingschefen 

(2019-04-01) som en viktig del av alla organisationer. Det är dock ett arbete under 

utveckling i Företag A där de idag tittar på några få nyckeltal som likviditet, 

omsättning, kapacitetsutnyttjande samt omsättning per arbetad timme 

(Affärsutvecklingschef, 2019-04-01; Ekonomiansvarig, 2019-04-26). Nyckeltalen 

används främst för att se utvecklingen av organisationen, affärsutvecklingschefen 

(2019-05-019 beskriver likviditeten som det absolut viktigaste nyckeltalet just nu då 

det är avgörande för om de kan fortsätta en stark tillväxt. Projekten får ett stort fokus 

i organisationen där man drar parallellen att om projekten går bra har man en 

välmående organisation (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01; Projekt- & 

försäljningsansvarig, 2019-04-26). Fokus hamnar därmed enligt 

affärsutvecklingschefen på att skapa lönsamma projekt och leverera dem enligt de 

tidsmål som finns (Affärsutvecklingschef, 2019-04-01). 
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4.3 Företag B 
 
4.3.1 Verksamheten 
Fallföretag B är likt Fallföretag A verkande inom byggsektorn. VD:n (2019-04-01) 

beskriver företaget som ett klassiskt byggbolag där de tillhandahåller tjänster för 

byggservice som bland annat består av byggande av villor och bostadsrätter till mindre 

arbeten som renovering av badrum. Bostäder är de volymmässigt största projekten i 

företaget. Företaget fungerar som totalentreprenader där de i 75 procent av projekten 

är kundens enda kontakt. Som totalentreprenader ansvararar företaget för att räkna på 

arbetet, inköp, logistikorganisation och kontakt med ytterligare hantverkare i form av 

rörmokare och elektriker.  

 

4.3.2 Tillväxtresan 
Företagets resa startade likt Företag A 2011. VD:n (2019-04-01) grundade bolaget 

tillsammans med två andra personer. De två andra delägarna ägde sedan tidigare en 

fastighet i staden där företaget verkar. Fastigheten var i stort renoveringsbehov vilket 

innebar att ägarna av fastigheten stod inför några val kring möjligheterna för 

fastigheten, det val de stod inför var antingen att sälja fastigheten, anlita ett företag 

som kunde renovera lokalerna eller starta ett eget byggföretag för att renovera i egen 

regi. Valet föll på den sistnämnda, att starta ett eget byggföretag. De två ägarna av 

fastigheten startade därför tillsammans med VD:n Företag B (VD, 2019-04-01). VD:n 

(2019-04-01) beskriver att tillväxt varit ett mål som genomsyrat företaget sedan starten 

2011. Synen på tillväxt har varit lika stark sedan starten, det är först nu det finns en 

känsla av att trappa ner på tillväxten och fokusera mer mot att hitta lönsamhet. VD:n 

beskriver resan som komplex där det under resans gång inte funnits någon given 

situation.  

 

“Det har varit en successiv resa, vi har aldrig varit i det läget där vi kan säga att, så 

här är det nu och så här har vi det. Utan det har alltid varit en förändring 

oavbrutet.” 

(VD, Företag B. Personlig intervju, 2019-04-01) 

I början arbetade Företag B i princip bara med löpande räkning där de debiterade en 

överenskommen timpeng och ett påslag för inköpen. Löpande räkning var mer 
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hanterbart under de första åren då projekten var betydligt mindre. Nu jobbar Företag 

B volymmässigt till cirka 80-90 procent med fasta priser (VD, 2019-04-01). I takt med 

att projekten har blivit större blir kraven för räknandet på projekten högre och mer 

omfattande (Inköpare, 2019-04-12). Just räknandet är något Företag B har blivit mer 

specifika kring. Då marginalerna i byggbranschen är så pass låga ställer det även höga 

krav på noggrannheten i kalkylerna. Att räkna på stora projekt beskrivs som komplext 

där arbetsledaren (2019-04-24) belyser hur ingenting får glömmas bort i kalkylen: 

“Saknas något i kalkylen sticker kostnaderna och arbetstimmarna och då minskar 

vinsten”.  

 

VD:n (2019-04-01) beskriver hur byggbranschen generellt präglas av låga marginaler, 

vilket även återspeglar sig i företagets vinstmarginal som sedan 2013 minskat 

kontinuerligt. Under 2017 hade företaget en vinstmarginal på cirka en procent vilket 

VD:n (2019-04-01) förklarar som ett resultat av den starka tillväxt företaget haft. 

Tabell 4 skildrar visuellt årsredovisningarna för Företag B från dess grundande till den 

senast publicerade årsredovisningen (Årsredovisning, Företag B 2013-2018). Såväl 

antal anställda som omsättning har ökat varje år sedan grundandet. De stora stegen 

företaget har tagit i sin tillväxt anser VD:n (2019-04-01) har resulterat i en låg 

lönsamhet vilket pressat ner vinstmarginalen. Den ökade omsättningen är en följd av 

att företaget har tagit sig an allt större projekt. Det finns en ambition om att nå en 

lönsamhet på cirka fem till sex procent där tre procent i dagsläget ses som en 

acceptabel och bra nivå (Inköpare, 2019-04-12; VD, 2019-04-01).  Nya stora projekt 

har ställt krav på investeringar i form av anläggningstillgångar vilket har pressat ner 

lönsamheten. Synen på investeringar är något som har förändrats över tiden där 

arbetsledaren (2019-04-24) beskriver att deras första ställningspaket som köptes in för 

50 000 kr sågs som en stor investering. Idag är det mer “...en rusk på axeln...” då 

företaget har skalat upp så pass mycket (Arbetsledare, 2019-04-24). I början funderade 

de kring om de verkligen skulle klara av nya stora projekt de tog sig an, nu finns det 

en annan tro att de klarar av alla projekt när de tar sig an uppdragen (Arbetsledare, 

2019-04-24). VD:n (2019-04-01) menar att organisationen i hög utsträckning har 

agerat som en större organisation än vad de faktiskt är. Målet har hela tiden varit att 

växa och det har funnits en tro på att ta sig dit. Viktiga bitar enligt VD:n (2019-04-01) 

har varit att de hela tiden legat i framkant i samordning av ekonomisystem, 
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byggsamordnare och dokumentation. En ytterligare faktor som bidragit stort under 

tillväxtresan har varit att anställa nyckelpersoner för att ta företaget framåt (VD, 2019-

04-01). Utan kompetent personal begränsas den framtida utvecklingen för företaget 

varpå rekryteringen av nyckelroller ansetts högst betydelsefull under resans gång. 

Entreprenadchefen (2019-04-12) lyfter även externa faktorer som haft betydelse för 

företagets tillväxt. Företaget har i princip sedan sitt grundande verkat på en marknad i 

högkonjunktur. 

 

Tabell 4 Ekonomisk information Företag B (Källa: Årsredovisning Företag B, 2013-

2018; Alla Bolag 2019) 

 

4.3.3 Organisationsstruktur och nyckelroller 
Organisationsstrukturen har anpassats under resans gång i takt med att företaget växt. 

I början var VD:n med och byggde på arbetsplatserna samtidigt som han ansvarade för 

samtliga arbetsledarfunktioner och inköp (VD, 2019-04-01). Behovet av att anställa 

rätt personal under resans gång har varit essentiell för deras framgång. 

Nyckelpersonerna som VD:n (2019-04-01) beskriver (Inköpare och Entreprenadchef) 

är de som varit med att skapa möjlighet för företaget att växa. Entreprenadchefen som 

besitter lång erfarenhet från stora projekt kom in med en kunskap som tidigare inte 

fanns i företaget. Det möjliggjorde att de kunde ta sig an större jobb och större 

entreprenader. Inköparen (2019-04-12) beskriver hur hans tillträde frigjorde utrymme 

för såväl VD:n som entreprenadchefen. Tidigare hade entreprenadchefen och VD:n ett 

delat ansvar för inköp. Anställningen av inköparen gav möjlighet för VD:n att istället 

fokusera på företagets framtid samt utveckling medans entreprenadchefen fick mer 

utrymme att fokusera på sitt huvudområde, själva produktionen. Det har bidragit till 

bättre kvalité på arbetet och bättre inköp enligt entreprenadchefen (2019-04-12). Att 

hitta bättre inköpskanaler lyfts fram som en viktig process i utvecklingen (Arbetsledare 

2019-04-24). En viktig del i VD:ns arbete har istället blivit att se till att såväl 

entreprenadchefen som inköparen har rätt förutsättningar för att ta organisationen 
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framåt. I takt med att företaget vuxit har organisationen blivit allt mer uppdelad vilket 

ställer krav på ett fungerande samarbete mellan olika funktioner och avdelningar i 

organisationen (Entreprenadchef, 2019-04-12). Det handlar om att skapa ett förtroende 

där “...inget faller mellan stolarna…” (Entreprenadchef, 2019-04-12). En av de främsta 

utmaningarna under tillväxten har varit att hinna anpassa organisationen. Utöver att 

kunskap har importerats utifrån har även delar av den befintliga personalen genomgått 

utbildningar (Arbetsledare, 2019-04-24). Arbetsledaren som varit med sedan 

grundandet och som startade som snickare har på VD:ns inrådan genomgått utbildning 

för arbetsledning inom byggproduktion för att spetsa kunskapen inom organisationen 

ytterligare. Entreprenadchefen (2019-04-12) beskriver hur omsättningen gått spikrakt 

uppåt vilket bidragit till att framtiden blir väldigt oviss vad gäller bemanning. Dippar 

har uppstått där organisationen haft för mycket personal varpå de har behövt sägas 

upp. Det har främst hanterats genom att i en högre utsträckning arbeta med inhyrd 

personal. De har en beläggning för sina projekt fram till december 2019. Målet är att 

hålla tio till femton procent mer beläggning än vad de har folk till och hyra in personal 

för att möta topparna (Inköpare, 2019-04-12).   

 

Företag B har inte tagit fram något visuellt organisationsschema som beskriver 

organisationens uppbyggnad av de olika enheterna och stödfunktionerna inom 

organisationen. VD:n (2019-05-10) förklarar att själva strukturen för organisationen 

och de olika avdelningarna finns i en tanke av ett organisationsschema. VD:n anser att 

det finns en klar och förmedlad bild i organisationen i dagsläget av dess uppbyggnad 

trots en avsaknad av ett organisationsschema. Tanken är att de ska ta fram ett 

organisationsschema som visualiserar organisationens uppbyggnad inom en snar 

framtid.      

 

4.3.4 Företagets kultur 
Företag B har en ambition och förhoppning om att vara en mer attraktiv och bättre 

arbetsgivare än sina konkurrenter. VD:n (2019-04-01) belyser vikten av att det ska 

vara roligt att jobba hos Företag B. Det anses viktigt att skapa en känsla och tillhörighet 

hos medarbetarna. Entreprenadchefen (2019-04-12) lyfter fram tre ledord som 

symboliserar Företag Bs värderingar. Företag B har tagit fram en handbok för 

medarbetarna där de har konkretiserat de tre värderingarna i vad som förväntas och 
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hur medarbetarna ska agera som en “Företag B:are”. Värderingarna är något som 

genomsyrar det dagliga arbetet där VD:n belyser vikten av att skapa en slags känsla 

och tillhörighet hos medarbetarna. Bland annat anordnas en sommarfest årligen, olika 

event som pubrundor, segling och ribbåt är exempel på evenemang som görs för att 

skapa en känsla av tillhörighet hos medarbetarna. Inköparen (2019-04-12) har varit en 

del av organisationen i drygt ett år och menar att kulturen i Företag B var en av de 

främsta anledningarna till att inköparen valde att byta jobb. Inköparen arbetade tidigare 

som beställare av jobb och satt då på andra sidan bordet av Företag B. Inköparen hade 

kontakt med flera byggbolag och upplevde att Företag B jämfört med andra byggbolag 

hade en kultur som präglades av en motiverad personal och ett företag med bra rykte 

som levererade bra jobb. Ett år senare kan inköparen (2019-04-12) bekräfta den 

känslan och menar vidare att kulturen är något som de jobbar stenhårt på. Såväl med 

befintliga anställda som när ny personal rekryteras. Det anses viktigt att nyanställda 

kommer in i gänget och att personkemin fungerar. De tre värderingarna blir en form 

av riktning vid såväl nyanställning som för anställda för att få rätt mindset. Snickaren 

(2019-04-29) som har tidigare erfarenhet från andra byggbolag ger en bild av en kultur 

i företaget som kännetecknas av en öppen kommunikation. I linje med handboken 

förklarar snickaren (2019-04-29) att det är viktigt med raka rör på arbetsplatsen där 

problem lyfts fram omgående. Värderingarna som lyfts fram i handboken är något som 

snickaren beaktar i det dagliga arbetet.  

 

4.3.5 Informationsspridning 
Under de första 5 åren träffades samtliga anställda en gång i veckan. Det diskuterades 

då främst kring pågående projekt. Tillväxten har bidragit till fler anställda, projekt på 

andra orter vilket försvårade veckovisa möten med hela organisationen. Istället ses de 

nu en gång i månaden där samtliga medarbetare bjuds på hotellfrukost. Under 

månadsmötet lyfts information kring hur det går i organisationen samt prognoser för 

framtiden. En förbättringspunkt finns med på månadsmötena där frågor lyfts kring 

eventuella förslag på förbättringar och effektivisering (Inköpare, 2019-04-12). I 

dagsläget finns ingen bonus för förslag som leder till en effektivisering eller 

förbättring. Inköparen (2019-04-12) menar att det behöver finnas någon form av morot 

för medarbetarna. Utan ett sådant tankesätt finns en risk för att gemene man annars 

fortsätter på samma spår och är nöjd som det är (Inköpare 2019-04-12). Det finns en 
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grupp för medarbetarna ute på arbetsplatserna där ett antal representanter för fram 

deras åsikter, medarbetargruppen. Gruppen ger medarbetarna möjlighet att lyfta fram 

kritik anonymt till ledningen ifall det är något som upplevs jobbigt att personligen 

framföra till ledningen (Snickare, 2019-04-29). VD:ns (2019-04-01) uppfattning är att 

medarbetargruppen fångar upp sånt som de tidigare missat. Istället för att gnälla på 

arbetsplatserna får medarbetarna en möjlighet att framföra sina åsikter. I dagsläget 

finns det rum för förbättring då det finns en uppfattning om att det lyfts för lite problem 

ute på arbetsplatserna trots medarbetargruppen (Entreprenadchef, 2019-04-12; 

Inköpare, 2019-04-12). Entreprenadchefen (2019-04-12) upplever att medarbetarna 

har svårt att framföra sin kritik vilket riskerar att bromsa företagets utveckling. Vidare 

menar entrepreandchefen att det vore önskvärt om mer kritik framfördes då ledningen 

behöver veta vad de faktiskt kan göra bättre. Inköparen (2019-04-12) poängterar att 

ledningen med VD:n i spetsen är lyhörd för de förbättringsförslag som förs fram. 

Inköparens (2019-04-12) upplevelse av byggbranschen är att det i många andra företag 

är stort fokus på problemen och hur dåligt allt är. Inköparen (2019-04-12) anser att 

VD:n tar till sig de förbättringsförslag som faktiskt förs fram och försöker förbättra.  

 

Efter att större projekt avslutats genomförs en erfarenhetsåterföring kring vad som 

varit bra och dåligt i projektet. Den interna organisationen samlas och diskuterar vad 

som kan göras bättre inför nästa projekt. Inköparen (2019-04-12) upplever samma 

problem som med medarbetargruppen där upplevelsen är att det finns många som har 

en åsikt men att medarbetarna har svårt att lyfta sina åsikter inför gruppen. Både 

arbetsledaren (2019-04-24) och inköparen (2019-04-12) finner det lämpligt att istället 

införa en mer genomgående avstämning under tiden. Det framgår även att 

erfarenhetsåterföringen i flera fall sker för lång tid efter avslutat projekt. Arbetsledaren 

(2019-04-24) poängterar att man snabbt glömmer de problem som funnits på 

arbetsplatserna. Arbetsledaren (2019-04-24) belyser även risken med att låta det gå för 

lång tid då det ökar risken för att samma misstag uppstår på kommande projekt. De 

avstämningar som görs i dagsläget i projekten är främst kring tidsplanen och 

ekonomin.  

 

Flera av de projekt som företaget arbetar med befinner sig på annan ort än där företaget 

verkar. Arbetsledaren (2019-04-24) är av uppfattningen att de som ligger ute under 
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veckorna till viss del tappar kontakten med företaget. De har belyst problemet för VD:n 

att informationsspridningen inte fungerat fullt ut. Informationshanteringen var lättare 

i början då projekten både var färre och mer lokala (Arbetsledare, 2019-04-24). 

Arbetsledaren (2019-04-24) påpekar dock att informationsspridningen förbättrats 

sedan kritiken kring det framfördes.    

 

4.3.6 Styrning och planering 
Nyckeln till framgång för Företag B beskrivs som planering och styrning. Speciellt 

betonas att göra rätt saker från början och förmågan att delegera ansvar internt (Företag 

B, 2019). VD:n (2019-04-01) har sedan grundandet tagit fram treårsplaner för hur 

organisationen ska ta sig an framtiden kring mål och handlingsplaner. VD:n har varit 

väldigt noggrann i arbetet med treårsplanerna. Treårsplanen har följts upp och målen 

har även uppnåtts vad gäller såväl bemanning som ekonomiska mål (Entreprenadchef, 

2019-04-12). Företag B befinner sig nu i glappet för att genomföra en ny plan för de 

kommande tre åren. I dagsläget är planen främst att hitta bättre lönsamhet och försöka 

trappa ner i tillväxten (VD, 2019-04-01; Entreprenadchef, 2019-04-12; Inköpare, 

2019-04-12). Det finns inte någon uttalad strategi utan målet är främst att tjäna pengar 

(Arbetsledare, 2019-04-24). Vidare beskriver arbetsledaren (2019-04-24) att de är 

“...lite lost...” i strategiarbetet där det upplevs att det inte finns något långsiktigt mål 

för organisationen. Medarbetarna på arbetsplatserna är inte involverade i det 

strategiska arbetet utan det som kommuniceras kring mål är främst tidsmål för de olika 

projekten (Snickare, 2019-04-29). Tids- och ekonomiska mål är det som företaget 

främst styr efter (VD, 2019-04-01). Samtidigt betonar VD:n vikten av inte tumma på 

kvalitén till fördel för kostnad och tid. Kvalité på deras projekt och korrekta tidsplaner 

är viktiga delar i kunderbjudandet (Företag B, 2019). För att hantera tidsmålen lägger 

Företag B stor vikt vid planeringen av projekten. Varje torsdag träffas såväl tjänstemän 

som arbetsledare för att diskutera kommande veckor samt den långsiktiga planen för 

det närmaste halvåret (VD, 2019-04-01; Entreprenadchef, 2019-04-12). Styrningen av 

projekt var inte alls så omfattande tidigare som den är i dagsläget. 

 

“Då hade vi egentligen ingen ekonomistyrning i projekten, utan vi hade en kasse 

med pengar och vad det skulle kosta och sen så fick vi se mot slutet.”   

(Entreprenadchef, Företag B. Personlig intervju, 2019-04-12)  
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Styrningen lyfts fram som en viktig faktor i projekten idag. En noggrann styrning på 

arbetsplatserna skapar mindre frågetecken och förvirring. Det är av stor vikt enligt 

entreprenadchefen (2019-04-12) att alla handlingar finns på plats. Såväl medarbetare 

som ledning involveras i planeringen. Det är av hög betydelse att samtliga vet vad som 

ska göras och vad som förväntas. Samtidigt är det viktigt att ha en plan för vad som 

behöver göras när något går fel (Entreprenadchef, 2019-04-12). Arbetsledaren (2019-

04-24) menar att en backup-plan i sin tur behöver stöttas av ytterligare en backup-plan. 

Arbetsledaren menar (2019-04-24) att det finns utrymme för förbättring vad gäller 

exempelvis dokumentstyrning. Som exempel lyfts NCC som är en betydligt större 

aktör i byggbranschen som Företag B har mycket att lära av. Arbetsledaren (2019-04-

24) påpekar att de har en högre grad av noggrannhet i dokumentstyrningen med 

specifika pärmar och mer specifika tillvägagångssätt i arbetet.   

 

VD:n (2019-04-01) beskriver hur det ena månaden finns ett behov av 40 gubbar på 

arbetsplatsen medans kommande månad behövs det 20 gubbar istället. Under en period 

hade företaget för många anställda vilket innebar att ett antal medarbetare behövde 

sägas upp. För att hantera de toppar och dalar som kommer i byggbranschen har 

företaget valt att arbeta mer med inhyrd personal. Planeringen av antalet medarbetare 

på de respektive arbetsplatserna blir på så vis lättare när de istället för att säga upp 

personalen kan skicka hem de som är inhyrda (Entreprenadchef, 2019-04-12). 
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5 Analys 

 

Detta kapitel består av en analys och diskussion av det empiriska materialet utifrån 

den teoretiska referensramen. Den första fasen av analysen behandlar branschen och 

externa faktorer som påverkat fallföretagens tillväxt. Vidare fortsätter den första fasen 

i diskussion och analys av de olika erfarenheter och faktorer som påverkat 

ekonomistyrningen i fallföretagen under deras tillväxtresa. Den andra fasen i kapitlet 

avser att identifiera och diskutera kring de kritiska händelser som haft inverkan på 

fallföretagens utveckling och ekonomistyrning.  

 

5.1 Analys fas ett 

5.1.1 Byggbranschen och dess utformande 
Byggbranschen är beroende av konjunkturen och hur byggandet utvecklas på ett 

nationellt plan. För svenska SMEs är branschen ofta begränsad till Sveriges gränser. 

Det innebär att SMEs i Sverige agerar utifrån trender i den svenska ekonomin, byggs 

det mindre innebär det färre projekt att räkna på för de som är aktiva inom branschen. 

Fallföretagen grundades 2011 och det poängteras av båda att högkonjunkturen som 

rått under dessa åren tydligt hjälp företagen att skapa en stark tillväxt. Wiklund (1998) 

belyser att tillväxt drivs av efterfrågan på de produkter och tjänster företag 

tillhandahåller. Högkonjunktur ökar efterfrågan inom byggbranschen vilket hjälpt de 

båda fallföretagen att skapa en hög tillväxt. Enligt Konjunkturinstitutet (2019) går 

konjunkturen in i en avmattningsfas, där byggandet i Sverige minskar och en 

pessimistisk syn är tydlig. En avmattning av byggandet kan innebära att efterfrågan på 

fallföretagens tjänster minskar. Dock menar representanterna från Sveriges 

Byggindustrier att avmattningen idag främst syns i de större städerna (Stockholm, 

Göteborg och Malmö). Att bygga organisationer utifrån endast premissen att det ska 

vara högkonjunktur kan skapa problem i en mindre organisation om exempelvis 

beställningarna in till företagen minskar. Både Företag A och Företag B belyser tydligt 

att de är medvetna om hur konjunkturen har bidragit till tillväxten i deras verksamheter 

dock lyfts inga framtidsprognoser kring vad som händer om konjunkturen svänger. De 

ser sig själva som starka idag trots en låg lönsamhet, vilket kan bero på att företagen 
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haft en stark tillväxtfas som ger en sorts säkerhet att de helt enkelt bara fortsätter växa. 

Oreland (2012) menar dock att det är sällsynt för företag att fortsätta vara 

snabbväxande, endast sex till åtta procent av företagen lyckas med att fortsätta vara 

snabbväxande under kommande treårsperiod. Växande företag ställs inför krav på 

ökad personalstyrka, mer finansiellt kapital, mer lagerutrymme och material 

(Flamholtz & Randle, 2007). Ökad personalstyrka, lagerutrymme och material är alla 

saker som ställer högre ekonomiska krav på organisationen, vilket i sig kan vara en 

risk för företag med låg lönsamhet. Företagen bör ha detta i beaktning när de planerar 

för framtiden, att den rådande högkonjunkturen är på väg att svänga mot ett mer 

pessimistiskt håll samt att få företag fortsätter att bibehålla en stark tillväxt under en 

längre period.  

 

5.1.2 Ekonomistyrningens framväxt 
Det som står klart är att Företag A och B har haft en lyckad resa sedan deras grundande 

i fråga om tillväxt i omsättning och antalet anställda. En resa som inte görs utan att ett 

och annat hinder hanteras under resans gång, dels operativa hinder i verksamheten men 

även mer organisatoriska problem. Branschens låga lönsamhet är även det ett problem 

som många företag handskas med. Det är en bransch med stora summor pengar i 

omsättning vilket gör att uppfattningen kring lönsamheten blir missvisande till 

verkligenheten. Med låga procentuella vinster på de båda fallföretagen kan eventuella 

missberäkningar i projekt eller oförutsedda kostnader skapa stora problem. Att företag 

som haft stark tillväxt har begränsade ekonomiska resurser är något som Flamholtz 

och Randle (2007) beskriver genom att det är ekonomiskt påfrestande för företag att 

växa. Det är därför viktigt att planera och kontrollera organisationerna för att undvika 

ekonomiska förluster trots att de båda företagen har visat stark tillväxt under flera år. 

SMEs med stark tillväxt behöver utvecklas och anpassas i takt med att organisationen 

växer (Greiner, 1972; Bruce & Scott, 1987; Uddenberg, 2015). Ekonomistyrning 

borde därför bli en större del av verksamheten i takt med att de båda fallföretagen 

vuxit. Ekonomistyrning har ett brett syfte, exempelvis att styra människor i 

organisationen mot företagets mål samt skapa ett bra beslutsunderlag för ledare 

(Anthony et al. 2014; Kaplan & Atkinson, 2001). 
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Framväxten av ekonomistyrning i de båda fallföretagen ter sig på ett sätt som främst 

kan beskrivas som reaktivt snarare än proaktivt. Davila, Foster och Jia (2010) menar 

att SMEs agerar reaktivt mot att implementera ekonomistyrning. Det har dessutom i 

sin karaktär inte varit uttalat i ledningen att man arbetar med styrning av verksamheten, 

båda fallföretagen har istället haft en diskussion kring hur de skapar en fungerande 

organisation. Det är naturligtvis ekonomistyrning som de har arbetat med men inte 

uttalat det internt. Det finns ett problem i SMEs där entreprenören tenderar att ha en 

vag uppfattning om hur denne ska hantera problem som uppstår under tillväxten (Kirby 

& King, 1997). Davila, Foster och Jia (2010) menar samtidigt att entreprenörer 

tenderar att se ekonomistyrning som onödig byråkrati snarare än ett värdefullt verktyg. 

För att hantera den ökade komplexiteten har VD:n på Företag B aktivt arbetat med att 

ligga i framkant med ekonomisystem, byggsamordnare och dokumentation. 

Organisationen har utvecklats och anpassats i operativa termer där de har anställt fler 

arbetsledare och inköpare för att möta en ökad press i organisationen. En ökad 

personalstyrka borde betyda att organisationen är i större behov av adekvat 

ekonomistyrning. Vilket även bekräftas av Hiebl, Feldbauer-Durstmüller och Duller 

(2013) som menar att ökning av personal intensifierar behovet av en mer välutvecklad 

ekonomistyrning. Företag B har utvecklat sin ekonomistyrning när de har identifierat 

ett behov efter perioder av tillväxt. Upptrappningen har skett genom en successiv 

ökning där de har fått större och större projekt. Det ska tilläggas att en upptrappning 

där Företag B tar sig an större projekt innebär dels en risk i att det är mer pengar i 

omlopp i organisationen, det kan onekligen i varje upptrappningsfas vara så att de inte 

har ekonomiska resurser att hantera en oförutsedd kostnad exempelvis.  

 

Det har i Företag B skett en förändring i fråga om hur deras projekt är utformade. 

Tidigare var det en större del av verksamheten som byggde på projekt i löpande 

räkning medans det idag i allt större utsträckning och i takt med att projekten blivit 

större är projekt till fast pris. Det innebär att Företag B drar på sig en större risk där de 

faktiskt projekterar och räknar på jobben snarare än att de får betalt för varje timme 

som utförs på arbetsplatserna. Det finns dels en negativ aspekt av detta där de ökar 

risken för förluster eftersom priset är förutbestämt, det kan också vara så att 

lönsamheten i enskilda projekt blir högre. Kontrollen i projekten har som en frukt av 

detta blivit större. Tidigare visste Företag B först i slutet av projektet vad det faktiskt 
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kostade. Räknandet på deras projekt har därför blivit alltmer omfattande. Med tanke 

på de låga marginaler som råder i byggbranschen krävs därför en noggrannhet i takt 

med att de under resans gång fått allt större projekt som i en högre grad går mot fast 

pris. Vidare kostar ständig utveckling och tillväxt pengar, det är något som tar på 

vinsterna i Företag B där lönsamheten är låg och under fler år haft en negativ trend. 

Den kontinuerliga tillväxt som skett innebär att behovet av fler medarbetare, maskiner 

och en bredare maskinpark ständigt ökat.  

 

Företag A har en tydlig bild av när det skedde förändringar i organisationen och hur 

det har påverkat ekonomistyrningen och den operativa verksamheten. Den första stora 

förändringen i Företag A var när de gick från att vara byggkonsulter till att leverera 

helhetslösningar inom stålkonstruktioner. Det var ett beslut som innebar att 

organisationen kunde ta sig an att upprätta byggnader i egen regi. Det var också ett 

beslut som gjorde att många av företagets kunder blev konkurrenter. Beslutet kan 

tolkas vara en tydlig riktning att organisationen ville växa i detta stadiet, vilket de 

också gjorde. Att göra konkurrenter av tidigare kunder kan tänkas vara ett starkt 

ställningstagande. Företag A gjorde det med ambitionen att få vara en större del av 

processen som de var experter inom. Det tog med sig att verksamheten breddades och 

fler medarbetare anställdes, främst montörer. En annan signifikant förändring som 

noteras i Företag A är det första stora projekt de fick efter organisationens skifte från 

renodlad konsultverksamhet. Det var en 22 000 kvadratmeter stor lokal som skulle 

upprättas och det beskrivs som ett stort steg för företagets operativa verksamhet. Dels 

att de kunde ta sig an projekt i den storleken samt att de bevisade för marknaden att de 

kunde hantera det. Det var ett ställningstagande internt där de visade medarbetarna att 

de är en kraft att räkna med samtidigt som det gav tydliga signaler i branschen att de 

kunde hantera större projekt. Det var vid detta tillfälle Företag A slog sig in i branschen 

på riktigt. Det beskrivs dock som en spretig organisation vid detta skede vilket leder 

in till en annan förändring i organisationen. Återigen är det ett beslut från ledningen 

där de väljer att avveckla byggserviceavdelningen. Företaget befann sig vid denna 

tidpunkt utanför kärnverksamheten som ett specialiserat stålbyggnadsföretag. Som 

Corbett och Campbell-Hunt (2002) belyser är det viktigt att hitta sin egen nisch. Det 

är precis det Företag A gjorde då de valde att försökte fokusera verksamheten mot sin 

nisch. Det innebär att verksamheten blev mer sammanhängande och fokus låg på vad 
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de faktiskt är experter inom, stålkonstruktioner. Det är tydligt under alla dessa 

förändringar att företaget tog ställning till vilket typ av företag de är och med en klar 

idé om att hitta den nisch som beskrivs av Corbett och Campbell-Hunt (2002). 

 

Det finns en idé om att ekonomistyrning i SMEs ofta fokuserar på ganska simplistisk 

ekonomisk information som kassaflöde, intäkter och utgifter (Armitage, Webb & 

Glynn, 2015). Mer avancerade hjälpmedel eller verktyg för ekonomistyrning ses som 

alltför ekonomiskt kostsamma kontra den nytta de kan bidra med i organisationen 

(ibid). Varken Företag A eller B använder sig av avancerade verktyg för styrningen av 

sina verksamheter. Armitage, Webb och Glynn (2015) belyser det faktum att 

tjänsteföretag i mindre utsträckning använder sig av klassiska verktyg för 

ekonomistyrning. Både Företag A och B hamnar under kategorin tjänsteföretag som 

inte i någon större utsträckning arbetar med avancerade verktyg i sin ekonomistyrning. 

Det som lyfts fram tydligt hos båda företagen är vikten av ett stabilt kassaflöde och att 

det är något som ständigt kontrolleras. Företag A har behövt nyttja företagslån för att 

täcka kortare perioder av sämre kassaflöde i organisationen. Företag B har under hela 

tillväxtresan klarat sig undan liknande behov av ekonomiskt tillskott i organisationen 

och har hela tiden haft bra kontroll på framtida kassaflöde.  

 

5.1.2.1 Planering 
Viktiga faktorer för Företag B har varit samordning av ekonomisystem, 

byggsamordnare och dokumentation. VD:n har sedan grundandet formulerat 

treårsplaner för målen kring tillväxt, lönsamhet och omsättning. Den strategiska 

aspekten verkar dock något oklar för hur de faktiskt ska uppnå målen. Det påpekas 

avsaknad av en uttalad strategi och att det huvudsakliga målet främst handlat om att 

tjäna pengar. Företag A riktar i sin tur stort fokus på själva kärnverksamheten. De har 

en ambition att vara bäst i branschen och vill sticka ut genom att ifrågasätta de 

traditionella tillvägagångssätten som finns i branschen. Strategi är något som vuxit 

fram under resan där affärsutvecklingschefen beskriver hur de i dagsläget har en mer 

övergripande strategi som dock ännu inte är färdigbearbetad och officiell. Företag A 

och dess femstegsplan har använts som en del i strategiutvecklandet. Mål och strategier 

sätts upp för kommande fem halvår för att sedan följas upp och revideras. Flamholtz 

och Randle (2007) belyser vikten av en strategisk planering i tillväxtprocessen. Singh, 
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Garg och Desmukh (2008) menar att strategier i SMEs baseras främst på kortsiktiga 

mål för hur företagen ska ta sig an den närmaste framtiden. Företag A och B arbetar 

utifrån korta strategiska planer snarare än övergripande strategier. Enligt Singh, Garg 

och Desmukh (2008) bör det i större utsträckning utvecklas långsiktiga strategier för 

verksamheter. O’Regan, Ghobadian och Gallear (2006) poängterar att det finns ett 

samband mellan välutvecklad strategi och hög tillväxt.  Tillvägagångssätten som både 

Företag A och B använder sig av går i linje med Malmi och Brown (2008) där styrning 

genom att sätta upp mål och planering gör att grupper och individer kan styras i 

önskvärd riktning. Det som skulle kunna förbättras i de båda företagen men främst i 

Företag B är hur de ska nå sina uppsatta mål. Planering är en minst lika essentiell del 

av styrningen som uppsättning av mål. Vet inte medarbetarna tanken kring hur målen 

ska uppnås är det svårt att agera utefter det. Det är även viktigt att återkoppla och 

justera de planer som ställs upp för att på ett önskvärt sätt lyckas nå målen på lång sikt. 

Företag A har i större utsträckning ställt upp strategier för att nå den längre 

målsättningen. 

 

5.1.2.2 Informationshantering 
Informationsspridning är ett fenomen som är viktigt i alla organisationer. Su, Baird 

och Schoch (2017) menar att informationshantering får olika betydelse beroende på 

vilken fas företag befinner sig i, där behovet av formell informationshantering ökar i 

takt med att företag växer. Både Företag A och B har noterat en förändring i sin 

informationshantering i takt med att verksamheterna vuxit. Från början gick alla frågor 

genom respektive företags VD, vilket innebar att mycket av informationen delades 

med just VD:n snarare än hela organisationen. Det beskrivs av Su, Baird och Schoch 

(2017) som ett vanligt förekommande sätt att hantera information i tidiga stadier för 

företag. Både Företag A och Företag B upplevde det som ohanterligt att sköta 

verksamheten på det sättet och ett krav på hur hanteringen av information ska spridas 

i respektive verksamhet ökade.  

 

Den mest officiella informationskanalen på båda företagen är månadsmöten, där 

upplägget är generell information som är av vikt för den större delen av medarbetarna 

inom organisationen. Månadsmötena är väldigt lika varandra i sin karaktär, dock finns 

en viss skillnad där Företag B samlar hela organisationen för en gemensam frukost och 
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håller mötet i samband med detta. På Företag A däremot är det medarbetarna på 

kontoret som är en del av månadsmötet, där upplägget uteslutande är mötet och 

informationsdelning. När företag växer ökar även behovet av kommunikation och 

informationsdelning mellan avdelningar för att underlätta samarbetet (Davila, Foster 

& Jia, 2010; Su, Baird & Schoch, 2017). Företag A försöker implementera en kultur 

av mer stående möten vilket innebär löst strukturerade möten snarare än formella 

sittande möten. Information via stående möten blir i högre utsträckning mer flytande 

och information blir allt mer direkt än vid formella möten. Det talar emot vad som sägs 

av Su, Baird och Schoch (2017) som menar att behovet av formaliserad 

informationshantering blir av större vikt när organisationer växer. Företag A arbetar i 

stor utsträckning med att göra informationen mer informell och flytande i hela 

organisationen. Därtill poängteras dock att den mer generella informationen sker via 

formella möten, för att alla medarbetare ska ha samma möjlighet för frågor och höra 

varandras åsikter när de lyfts. Den informella mer snabbrörliga informationen kan 

dock tolkas gynna samarbetet mellan avdelningarna internt för att smidigare dela 

information istället för att vänta på planerade formella möten. Det ska tilläggas att 

Företag A även har formella möten men i mindre utsträckning än tidigare. De formella 

mötena har dessutom fått en möteskultur för att effektivisera dessa och inte hålla 

onödiga möten som inte bidrar med något egentligt syfte eller informationsutbyte. På 

Företag B beskrivs informationshanteringen som smidigare i början då de dels var mer 

lokalt förankrade till den ort företaget verkar i samt att det var färre medarbetare att 

dela informationen med. Alla medarbetare var regelbundet inne på kontoret vilket 

gjorde att informationen löpande delades. När företaget växte sig större och projekten 

i större utsträckning fanns på andra orter var inte denna typen av direkt kommunikation 

möjlig. Mycket information delas på de månadsmöten som hålls och den löpande 

information som delas under månadens gång är ofta via telefonkontakt eller mejl. 

 

Fallföretag A och B försöker arbeta med kommunikation i båda leden mellan 

medarbetare och ledning. Det är något som bekräftas av en rad olika källor (se t.ex 

Anthony et al. 2014; Madegowda, 2007; Merchant & Van der Stede, 2017) som 

belyser att kommunikation för att skapa välgrundade beslut behöver gå båda håll i 

organisationen. Just beslutsfattande är en viktigt del av alla organisationer och 

ekonomistyrningen ska skapa ett bra underlag för beslutsfattande (Kaplan & Atkinson, 
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2001). Företag A och B arbetar på lite olika sätt i fråga om återkoppling från 

medarbetare även om de båda företagen vill hävda att de har en öppen kommunikation 

där allas tankar, idéer och åsikter beaktas. Företag B efterlever detta genom att de alltid 

har en punkt med i månadsmötets protokoll som heter förbättringsförslag där den som 

vill får lyfta fram förslag denne har för antingen hela organisationen eller specifika 

avdelningar. Det framkommer dock att just vid denna punkt är det ofta tyst i salen, det 

kommer helt enkelt inte fram så mycket förslag som ledningen på Företag B hade 

önskat. Vidare arbetar de med en medarbetargrupp som ska framföra saker från 

medarbetarna till ledningen. Nilsson och Olve (2013) lyfter fram det som en typ av 

programstyrning där medarbetare i samråd med ledningen diskuterar olika 

handlingsalternativ för framtida åtgärder. Det finns möjlighet att vara anonym i den 

kritik eller de förbättringsförslag som förmedlas via medarbetargruppen. Det är en god 

tanke men återigen framkommer det att inte heller genom medarbetargruppen kommer 

upp så mycket förslag eller problem till ytan. De saker som har lyfts ska dock enligt 

medarbetarna blivit gott mottagna av ledningen. Ledningen och främst VD:n beskrivs 

som lyhörd till alla förslag som kommer. Företag A har ett annorlunda angreppssätt 

för att få in förbättringsförslag i organisationen. De har främst fokuserat på ett 

bonussystem där den som bidrar med att effektivisera någon del av verksamheten får 

en ekonomisk bonus. Den ekonomiska bonusen kan fås av vilken medarbetare som 

helst inom organisationen. Nilsson och Olve (2013) menar att belöningssystem är ett 

sätt att få personer att agera i önskvärd riktning för företag. Belöningssystemet som 

Företag A använder sig av skapar incitament för att komma med förbättringsförslag 

till verksamheten, vilket kan tolkas vara i enlighet med företagets önskan kring 

engagemang i organisationen.  

 

5.1.2.3 Framväxten av nyckelroller och anpassning av 
organisationsstruktur 
En stor del av båda organisationernas tillväxt genom åren kan hänföras till tillsättandet 

av nya roller inom organisationen. Företag B har bytt skepnad flera gånger under 

tillväxtresan vilket ställt krav på anpassning av organisationen. Även i Företag A 

beskrivs ett liknande scenario där nya roller och ansvarsområden har uppkommit under 

resans gång för att skapa en fortsatt fungerande situation. Schlosser (2013) belyser 

vikten av att identifiera nyckelroller inom organisationen. Montagechefen beskrivs 

som avgörande i utvecklingen av den operativa verksamheten när Företag A bytte 
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skepnad från att vara ett konsultbolag till att leverera helhetslösningar. Därtill har även 

projekt- och försäljningsansvarig identifierats som en nyckelroll med ett övergripande 

ansvar för projekt och försäljning. Dessa två roller har bidragit till att delegera ut 

ansvar i organisationen. I båda företagen har kunskap importerats utifrån vilket enligt 

Davila och Foster (2007) är en bidragande faktor i utvecklingen av ekonomistyrningen 

då nyckelpersoner ofta har ledande positioner i SMEs. I Företag A framstår även 

affärsutvecklingschefen som en nyckelperson som varit betydelsefull för företagets 

styrning under tillväxten. Affärsutvecklingschefens funktion kan beskrivas som VD:ns 

högra hand där affärsutvecklingschefen är involverad i samtliga övergripande 

ledningsfrågor. Affärsutvecklingschefen besitter kunskap inom styrning med 

erfarenhet från tidigare anställningar på ledande positioner. Tidigare hade VD:n ett 

helhetsansvar vilket har delats upp successivt under resans gång då rollen efterhand 

blev övermäktig. Uddenberg (2015) menar att det inte är ovanligt att en VD innehar 

flera roller i uppstartsfasen. Det är snarare ett resultat av knappa resurser. VD:ns 

främsta kunskaper ligger inom stålkonstruktioner snarare än att styra ett företag. Det 

har varit stora utmaningar i att anställa personal, sätta strukturer och processer för att 

göra Företag A till en fungerande organisation. Pasanen och Laukkanen (2006) 

poängterar just betydelsen av att företagsledare i SMEs skapar samarbete mellan 

nyckelroller. Som tidigare nämnts har affärsutvecklingschefen haft en stor betydelse 

för styrningen och utvecklingen i Företag A. Innan affärsutvecklingschefen anställdes 

i Företag A fanns det inget organisationsschema. Ett organisationsschema togs fram 

2017 (se figur 2) för att tydliggöra strukturen i organisationen och lyfta fram de olika 

rollerna och dess ansvarsområden. Organisationsschemat har sedan reviderats under 

2019 (se figur 3) där de olika montageteamen samt stödfunktionerna har tydliggjorts 

än mer. Då ekonomistyrningen uppenbarligen spelar en stor roll i SMEs kan 

utvecklandet av organisationsschemat ses som ett värdeadderande verktyg för 

ledningen för att såväl förstå de olika funktionerna som att stötta dem (Azudin & 

Manzor, 2018). Organisationsschemat kan på så sätt fungera som ett lämpligt verktyg 

för att hantera det interna samspelet mellan ledningen och medarbetarna där den 

formella styrningen visualiseras.    

 

VD:n i Företag B nämner att en del av det operativa arbetet blev övermäktigt innan 

inköparen och entreprenadchefen anställdes och det beskrivs som ett viktigt skede i 
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företagets utveckling. I de fallen nyckelrollerna inte levererar landar problemen istället 

på VD:ns bord i Företag B. VD:n är medvetande om nyckelrollernas betydelse och 

arbetar aktivt med att ge entreprenadchefen, inköparen samt arbetsledare rätt 

förutsättningar för att göra ett så bra jobb som möjligt. Tidigare ansvarade 

entreprenadchefen tillsammans med VD:n för inköpen i företaget. Genom att anställa 

en inköpsansvarig fick entreprenadchefen mer tid till att fokusera på projekten. Rese, 

Gemünden och Baier (2013) framställer det som en nödvändig åtgärd under tillväxt att 

låta personalen inrikta sig mot specialiserade områden. VD:n arbetar aktivt för att 

medarbetarna ges rätt förutsättningar och förtroende till att utvecklas och göra sig 

hörda vilket Schlosser (2013) lyfter fram som viktiga faktorer för att skapa tillväxt. 

VD:n har utöver att importera kunskap utifrån även arbetat med att ge rätt 

förutsättningar för den befintliga personalen där snickare som befordrats till 

arbetsledare har genomgått utbildningar kopplat till den nya rollen. Andersson och Tell 

(2009) lyfter fram utbildningsnivå som en viktig faktor för att skapa 

tillväxtorganisationer. På så vis har Företag B arbetat aktivt för att motverka ett 

förekommande problem i byggbranschen där projektledare ges ansvar som inte 

matchar deras kompetens (Josephson & Saukkoriipi, 2009). Nilsson och Olve (2013) 

poängterar vikten av att ha rätt man på rätt plats i organisationer. Tillsättandet och 

uppkomsten av nya roller har främst identifierats genom att befintliga roller ansetts 

övermäktiga efterhand. Det kan tolkas som att tillsättandet av nyckelroller i Företag B 

främst har varit en reaktiv aktion snarare än proaktiv aktion. Den låga lönsamheten 

ställer höga krav på planering och noggrannhet i räknandet av deras projekt. Således 

är det av hög vikt för företaget att identifiera när en nyckelroll står inför en övermäktig 

uppgift i fråga om tid och för många ansvarsområden.  

 

Företag A har arbetat aktivt med att ta till vara på den kunskap som finns på kontoret. 

Den öppna kommunikationen som präglar företaget med snabba möten där 

nyckelrollerna förmedlar ut kunskapen till övriga medarbetare framstår som en viktig 

faktor i organisationens utveckling. Till skillnad från Josephson och Saukkoriipis 

(2009) bild av branschen som konservativ och obenägen till förändring framstår 

Företag A som allt annat än konservativa. Rollerna och organisationen har justerats 

under hela tillväxten där det finns ett medvetande om att verksamheten kontinuerligt 

behöver utvecklas. Wiklund (1998) belyser hur individens betydelse avtar i takt med 
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att organisationen utvecklas då allt fler personer blir inblandade i beslutfattande. Vilket 

i de båda fallföretagen har skett när nya nyckelroller har fyllts i organisationerna. 

Individen enligt Wiklund (1998) anses ofta vara VD:n eller ägaren. VD:n i respektive 

fallföretag har i takt med att organisationerna växt delegerat ut mer och mer ansvar i 

verksamheten. 

 

5.1.2.4 Vikten av kultur 
När man diskuterar ekonomistyrning ska inte den kultur som finns på företaget och 

vikten den spelar i organisationen glömmas bort. Kultur i företag karaktäriseras enligt 

Malmi och Brown (2008) av de beslut som löpande tas i organisationen. Det är därför 

viktigt att ha en kultur som främjar företagens övergripande mål och ambitioner. Båda 

fallföretagen beskriver sin ambition om kulturen på företaget som att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Företag A tillägger dock att de vill ha en positiv och familjär kultur 

medans Företag B lägger vikt vid att de vill vara bättre än sina konkurrenter. Anthony 

et al. (2014) menar att kultur avspeglar en sorts social kontext som främjar 

medarbetarnas arbetsetik, ansvarstagande och stolthet att vara en del av det specifika 

företaget. Just denna idéen kring kultur visas ganska tydligt från ledningen i de båda 

företagen, där de har ambitionen att skapa en viss anda på företagen för att främja 

verksamheten. På Företag B försöker man tydligt visa vilken typ av kultur man vill 

uppnå inom organisationen genom en handbok, där det exempelvis beskrivs vad det 

innebär att vara en “Företag B:are”. I handboken står även vilka ledord organisationen 

och medarbetarna avser att efterleva. Även om det inte uttalat är en värdegrund kan 

det i vissa fall likställas med det då de beskriver vad som förväntas av medarbetarna 

på Företag B. Malmi och Brown (2008) menar att en uttalad värdegrund är ett sätt att 

få medarbetarna att agera i önskvärd riktning. På Företag A finns ingen uttalad 

värdegrund utan de arbetar mer med som de själva beskriver det “mjuka värden”, 

ambitionen är att skapa en familjär kultur vilket görs genom att försöka undvika interna 

grupperingar. Företaget har dessutom gemensamma aktiviteter, som att exempelvis 

laga lunch varje fredag. Ledningen vill att det ska finnas ett mervärde att gå till jobbet 

på Företag A. Även om den familjära känslan finns på företagets kontor är det en viss 

skillnad mellan de som arbetar där och de medarbetare som ligger ute över veckorna. 

Där poängteras vikten av ansvarstagande och att alla tar sitt ansvar i den dagliga 

verksamheten.  
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Kulturen på de båda företagen beskrivs väldigt likt varandra och de arbetar utifrån en 

känsla av tillhörighet i båda organisationerna. Det ska tilläggas att Företag B har en 

mer direkt och tydligt kommunikation kring vilken typ av kultur de vill ha inom 

organisationen. Det kan dessutom vara så att det tydligare främjar de beslut som tas 

löpande i organisationen i önskvärd riktning för företaget. Helt i enlighet med hur 

Malmi och Brown (2008) beskriver att kultur kan förändra den löpande 

beslutsfattningen i organisationer. Företag A arbetar våren 2019 med att ta fram ett 

tydligare ramverk för hur de vill att kulturen ska vara inom organisationen. Det är 

fortfarande under arbete och den kulturen som finns internt är i dagsläget svår att sätta 

fingret på. Kultur är även en viktig faktor vad gäller innovation och att utveckla 

företaget (Singh, Garg & Desmukh 2008). De båda fallföretagen arbetar för att nå en 

kultur som i enlighet med Singh, Garg och Desmukh (2008) främjar utvecklingen i 

företagen.  

5.2 Analys fas två 

5.2.1 Kritiska händelser 
Båda företagen har hittills gått igenom en tillväxtresa från att vara en liten aktör på 

marknaden till att växa sig större och ta sig an fler och större projekt. Resan har i båda 

företagen gått igenom kritiska händelser som varit avgörande för företagens fortsatta 

utveckling. Kritiska händelser kan tolkas i sin natur som att de är kritiska i ordets 

negativa bemärkelse där de ställts inför skeenden som varit svåra eller av negativ 

karaktär. Kritiska händelser i de båda fallföretagen är inte av den karaktären utan det 

är händelser som snarare har varit vägskäl för företagen. I fråga om kritiska händelser 

står Företag A klart tydligare både i antal och tydliga val som gjorts snarare än Företag 

B.  

 

Beslutet i Företag A att gå från att vara byggkonsulter till att leverera helhetslösningar 

kan beskrivas som ett vågat beslut i att göra tidigare kunder till konkurrenter. Det tycks 

vid en första tanke vara en tydlig strategisk planerad aktion från ledningen. Beslutet 

tog dock sin grund i först och främst en ambition från företagets VD att bli den typen 

av företag, vidare är det även en inverkan från externa faktorer. De externa faktorerna 

är främst de förfrågningar företaget fick angående att börja upprätta stålkonstruktioner 
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de själva ritat. Dessa två faktorer tillsammans, VD:ns ambition och externa 

förfrågningar, bidrog till en intern diskussion kring möjligheterna att ta steget mot att 

bli en större del av den processen. Tolkningen som görs är att det var ett strategiskt 

beslut för att möjliggöra större utvecklingsmöjligheter. Det är också ett beslut för att 

utnyttja all kompetens om stålkonstruktioner i organisationen. Företaget kunde nyttja 

kompetens på ett annat sätt än sina nyvunna konkurrenter då de både har kompetensen 

att upprätta stålkonstruktioner samt rita och konstruera dito. Det strategiska beslutet är 

därför i sin karaktär dels ett sätt att i enlighet med Flamholtz och Randle (2007) öka 

den operativa effektiviteten samtidigt som de utvecklade verksamheten för att förbättra 

företagets långsiktiga hållbarhet. Trots kunskapen i organisationen var det inget som 

föll sig helt naturligt då företaget fortfarande inte var etablerade på den nya marknaden. 

Just av den faktorn är en annan kritisk händelse i Företag A:s resa när de fick 

möjligheten att upprätta den 22 000 kvadratmeter stora lokalen. En tydlig operativ 

framgång för företaget där de bevisade för marknaden att de kunde leverera den typen 

av större projekt. Återigen är det en kombination av en extern och intern påverkan som 

ledde fram till att Företag A fick detta projektet. Det är en upphandling som vunnits 

och det görs inte utan ett aktivt internt beslut kring att faktiskt räkna på projektet. Dessa 

händelser tolkas kritiska för företagets utveckling och starka tillväxt, därtill bygger de 

också upp till ytterligare en händelse av vikt. Den kritiska händelsen är avvecklandet 

av byggserviceavdelningen. Ett uteslutande strategisk beslut för även om 

byggserviceavdelningen inte var en ekonomisk belastning för företaget tog det fokus 

från kärnverksamheten och den verkliga expertisen inom organisationen, 

stålkonstruktioner. Flamholtz och Randle (2007) menar att det behövs en attraktiv 

tjänst för att lyckas. På Företag A kan det med tanke på deras expertis och kompetens 

inom stålkonstruktioner tolkas att det är deras attraktiva tjänst. Att gå över till att 

tydligare fokusera på den delen av verksamheten borde vara ett strategiskt beslut för 

att på ett bättre sätt erbjuda det till marknaden. Beslutet kan också tolkas vara ett sätt 

att effektivisera den operativa verksamheten. Företag A har efter alla dessa kritiska 

händelser tagit ställning i den operativa verksamheten och justerat organisationen för 

att kunna hantera utvecklingen. I företag med stark tillväxt ställs de inte sällan inför 

utmaningar med hur organisationen ska utvecklas (Bruce & Scott, 1987; Churchill & 

Lewis, 1983). Det hände just i Företag A där det utvecklat verksamheten men 

organisationen behöver även den anpassas. Det främsta fokuset efter alla dessa kritiska 
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händelser var att anpassa den operativa verksamheten exempelvis anställa mer 

personal och strukturera dem i team snarare än en löst sammansatt grupp.   

 

Utöver de kritiska händelser som har nämnts framstår affärsutvecklingschefen som en 

avgörande faktor i hur företaget har utvecklats under de senaste åren. Tillsättandet av 

affärsutvecklingschefen har varit ett viktigt strategiskt beslut för hur Företag A 

utvecklats internt. Det strategiska beslutet att anställa Affärsutvecklingschefen 

framstår som en nödvändig åtgärd då VD:n först och främst besitter en branschspecifik 

kunskap snarare än kunskap inom ledning och styrning. Catto (2016) belyser vikten 

av administrativ personal och strategisk planering när SMEs skalar upp i storlek. 

Affärsutvecklingschefen har bidragit med såväl införandet av ett organisationsschema 

som konkretiserat de olika avdelningarna och funktionerna samt ett kunskapstillskott 

tack vare sin erfarenhet från tidigare ledande positioner som inte tidigare fanns i 

organisationen.    

 

Företag B som startat i liten skala kan tänkas ha en rad kritiska händelser, 

organisationen har trots allt utvecklats från att vara främst ett företag som arbetar med 

byggservice och mindre projekt till att bygga höghus. Som exempel borde det första 

höghuset de byggde varit en kritisk händelse i företagets resa, det är dock inget som 

framgår från Företag B. Det som däremot framgår är arbetssättet hur Företag B 

behandlar sina projekt. Ett skifte från att operativt arbeta utifrån löpande räkning som 

innebär att företaget får betalt per arbetad timme på arbetsplatsen till att erbjuda fasta 

pris där priset är förutbestämt. Det framgår att i takt med att projekten blir större ställs 

ett krav från kunder att projekten ska vara av fasta pris istället för rörliga. Att det är en 

extern faktor som bidrar till att Företag B i större utsträckning arbetar med fasta priser 

ter sig ganska tydlig. Det är ett skifte som ställer högre krav på den interna 

organisationen dels i fråga om att räkna rätt på projekten men även att ha förmågan att 

utföra arbetet i enlighet med beräknad tidsplan. Tolkningen görs att förändringen eller 

den kritiska händelsen är av operativ karaktär där det ställs högre krav på flera olika 

delar av verksamheten. Effekten av förändringen i projekten syns i en tydligare 

kontroll av de projekt som finns inom Företag B. Räknandet i projekten har fått större 

vikt samtidigt som kontroll av tidsplaner och kostnader blivit allt tydligare. En av de 

främsta anledningarna till att Företag B kunnat ta sig an större projekt kan hänföras till 
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anställningen av entreprenadchefen. Genom vad som kan tolkas som ett strategisk 

beslut för den interna verksamheten möjliggjorde VD:n en utveckling i företaget som 

inte ansågs möjlig utan entreprenadchefen. Likt Davila och Fosters (2007) 

rekommendation importerades kunskap utifrån som möjliggjorde en fortsatt 

utveckling vilket bidragit i Företag B:s ambition att fortsätta växa.  
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6 Slutsats 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att öka och fördjupa förståelsen för hur 

ekonomistyrningen utvecklas i SMEs under tillväxt. Därtill är syftet att identifiera de 

kritiska händelser och faktorer som gett upphov till förändring i ekonomistyrningen. 

Det avslutande kapitlet ämnar att besvara frågeställning samt presenterat syfte utifrån 

den analys som gjorts i föregående kapitel. Utifrån de resultat vi fått fram presenteras 

i slutet av kapitlet förslag till vidare forskning.  

 

 

6.1 Karaktärisering och utveckling av ekonomistyrning 
Även om problematiseringen (se kapitel 1.2) i den här uppsatsen bygger upp ett 

problem som beskriver hur ekonomistyrning i mindre utsträckning används i SMEs än 

i större företag, är ekonomistyrningen inte obefintlig i SMEs. Nandan (2010) 

argumenterar dessutom för att SMEs i lika stor utsträckning som större företag är i 

behov av adekvat ekonomistyrning. Vidare påvisar forskning flertalet fördelar med att 

utveckla ekonomistyrningen för företags långsiktiga hållbarhet (se Davila & Foster, 

2007; López & Hiebl, 2015).  

 

Vad karaktäriserar och hur utvecklas ekonomistyrningen i små och medelstora 

snabbt växande företag?  

 

Företag A och B arbetar med en del olika områden inom ekonomistyrningen men långt 

ifrån alla delar som teorin behandlar. Armitage, Webb och Glynn (2015) beskriver att 

det som främst används i SMEs är; analys av kassaflöde, intäkter, utgifter, kostnader, 

riktlinjer i prissättning, identifiering av orsaker till dåliga prestationer samt utvärdering 

av ledare. Av dessa delar utnyttjar fallföretagen bara några stycken trots att Armitage, 

Webb och Glynns (2015) exempel bara är det som främst noterades i deras studie. 

Fallföretagen skulle i mycket större utsträckning kunna nyttja ekonomistyrning för att 

effektivisera, förstå, utveckla och skapa bättre beslutsunderlag. Enligt Davila, Foster 

och Jia (2010) har en Ägare eller VD ofta ett otroligt brett ansvarsområde i SMEs, där 

denne tar de flesta besluten i organisationen. Vidare beskrivs hur det inte är ett hållbart 

tillvägagångssätt när organisationer växer, då ansvar behöver delegeras ut i 

organisationen. Båda fallföretagen har i stor utsträckning arbetat med att delegera 
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ansvar i organisationen i takt med att de vuxit. Genom att nyckelroller i Företag A och 

B växt fram eller rekryterats har ansvar delegerats för att lätta på arbetsbördan för 

respektive VD. Vidare har nyckelroller varit en stor del av de båda företagens 

utveckling och förmåga att anpassa sig, dels genom att på detta sättet importera 

kunskap till organisationen och samtidigt gett nya infallsvinklar och tankar kring 

organisationerna. Det är inte bara nyckelroller som tillkommit i organisationerna utan 

personalstyrkan har ökat markant i storlek vilket inneburit en ökad komplexitet i 

hanteringen av information. Fallföretag A arbetar utifrån en idé om att göra 

informationen i organisationer mer inofficiell där det ständigt delas information mellan 

medarbetarna. Företag B har inte en lika uttalad strategi kring hur information ska 

hanteras. Det båda företagen är tydliga med att dela generell information via 

månadsmöten. Med tanke på en ökad personalstyrka och delegering av ansvar blir det 

löpande beslutsfattandet i organisationen av större vikt. Malmi och Brown (2008) 

beskriver att kultur har en stor inverkan på de beslut som tas löpande i organisationer. 

Både kulturen och informationen behöver därav främja de övergripande mål som finns 

i företagen. Att det finns ambitioner kring kulturen från ledningen i de båda 

fallföretagen är tydligt. De värderingar som Företag B formulerat kan ses som ett 

strategiskt beslut i frågan om att skapa en kultur inom organisationen. Värderingarna 

blir en form av styrning där Företag B likt Anthony et al. (2014) belyser avser att skapa 

en känsla av stolthet och ansvarstagande i sitt arbete som en “Företag B:are”.  

 

Det som tydligt framgår av de kritiska händelserna i Företag A och B är att det i 

betydligt större utsträckning i Företag A identifierats kritiska händelser i 

organisationens tillväxtresa. Det synsätt som Företag B har haft under resans gång 

förklaras internt som att de haft en stark tillväxt och inte riktigt vet vart det kommer 

landa i slutändan. En bild som även Företag A har där den starka tillväxten gjort 

planering och framtidsprognoser svåra. En något subjektiv bild på de båda 

organisationerna gör dock ganska tydligt att Företag A i betydligt större utsträckning 

känner till när de har tagit taktiska beslut och anpassat organisationen därefter. Företag 

B har snarare agerat reaktivt i större utsträckning mot det som skett och inte planerat 

för taktiska förändringar av organisationen. 
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Det som karaktäriserar framväxten av ekonomistyrning i fallföretagen ter sig på ett 

ungefärligt liknande sätt där grunden ligger i att företagen blivit större. Det ska 

tilläggas att ekonomistyrningen i de båda företagen är av en oavsiktlig karaktär där de 

inte jobbar uttalat med styrning av sina medarbetare. Företag A och B har identifierat 

behov av att utveckla ekonomistyrningen, dels genom att den operativa verksamheten 

har krävt det, men det har även i vissa delar varit en effekt av strategiska beslut för att 

utveckla organisationen. De kritiska händelserna har också haft en inverkan på 

ekonomistyrningen. Det kan sammanfattas med att det finns många anledningar till att 

ekonomistyrningen i växande SMEs successivt blir mer välutvecklad. Erfarenheten 

kring fallen ger en bild av att det under tillväxtresan varit dels strategiska och operativa 

beslut som påverkat utvecklingen av företagen. Därtill har det varit både externa- och 

interna effekter som ställt krav på utveckling av ekonomistyrningen. Fallföretagen har 

till viss del arbetat för att ta taktiska beslut kring utveckling men det har i det yttersta 

varit ett arbete karaktäriserat av ett reaktivt arbetssätt snarare än proaktivt. Företagen 

har agerat för att möta de förändrade behov och förutsättningar som de ställts inför 

snarare än att försöka möta behovet innan det uppstod.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Studiens syfte är att fördjupa och öka förståelsen för hur ekonomistyrningen utvecklas 

i snabbt växande företag samt att identifiera kritiska händelser i den tillväxtresa de 

båda fallföretagen varit med om. Studiens resultat skapar ett bidrag till att öka 

förståelsen som finns kring ekonomistyrning i snabbt växande SMEs. Genom att 

belysa kritiska händelser i de båda fallföretagen bidrar det till en ökad förståelse kring 

vilka skeenden som orsakar förändring och justeringar inom de organisationerna som 

studerats. Med utgångspunkt i tidigare forskning (se t.ex Armitage, Webb & Glynn, 

2015; Catto, 2016; Davila, Foster & Jia, 2010; López & Hiebl, 2015) behandlar studien 

ett område som ansetts i behov av ytterligare förståelse och forskning. Studien belyser 

förorsakningar till förändring, hur företagen anpassat sig och i vilken utsträckning de 

arbetar med ekonomistyrning. Det bidrar till att förstå vad som karaktäriserar 

ekonomistyrningen i SMEs i Sverige.  

 

Med tanke på den vikt som SMEs spelar i samhället där de representerar 99 procent 

av alla företag i EU och står för två av tre nya arbetstillfällen (Europeiska 
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kommissionen, 2016; Rutherford, McMullen & Oswald, 2001) bidrar studien till en 

viss samhällsekonomisk nytta där det genom ökad förståelse för hur 

ekonomistyrningen i SMEs utvecklas kan gynna företags förmåga att bibehålla en 

stark tillväxt under längre tid. Det är som Oreland (2012) belyser inte vanligt att 

företag behåller en stark tillväxt under längre tid. Den praktiska relevansen för studien 

är främst riktad mot SMEs i Sverige och än mer specifikt SMEs inom byggbranschen. 

Byggbranschen präglas av stor omsättning och låg lönsamhet. Att öka förståelsen för 

vad som karaktäriserar ekonomistyrningen i branschen kan samtidigt bidra med att öka 

förståelsen för hur de kan skapa effektivare organisationer. López och Hiebl (2015) 

belyser att ett ökat fokus på ekonomistyrning tenderar att bidra positivt till företags 

prestationer och framtida utveckling.. 

 

Studiens resultat bidrar även med att bekräfta mycket av den problematisering som 

lyfts av Davila, Foster och Jia (2010) där ekonomistyrningen i SMEs generellt är 

mindre utvecklad än i större företag. Samt att företag i stor utsträckning agerar reaktivt 

mot identifierade behov för att anpassa organisationen i operativa termer.  

 

6.3 Reflektioner och förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har ett antal reflektioner framkommit, främst kring de metodval 

som gjorts. Som framgår av tabell 2, Intervjulista, varierar respondenternas roller i de 

två fallföretagen. Det primära i studien har dock inte varit att jämföra hur olika roller 

ser ut i företagen utan istället att finna respondenter som gav oss möjligheten att 

uppfylla vårt syfte och besvara vår frågeställning. I Företag A fick vi tyvärr inte 

möjlighet att intervjua VD:n, vilket föranleder att viss kritik kan riktas mot studien då 

VD:n uppenbarligen har haft en stor roll i såväl grundandet som utvecklandet av 

företaget. VD:ns inflytande och betydelse har istället försökt att återskapas i de andra 

intervjuerna där respondenter intervjuats som varit en del av företaget sedan 

grundandet 2011.   

 

I studien har en rad händelser identifierats som kritiska som gett upphov till förändring 

i ekonomistyrningen. Likt tidigare studier (se t.ex Armitage, Webb & Glynn 2015; Catto, 

2016; Davila, Foster & Jia, 2010; López & Hiebl) som uppvisar en rad faktorer som 

påverkar ekonomistyrningen i SMEs har de båda fallföretagen olika erfarenheter som 
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påverkat deras styrning. Vårt syfte har varit att fördjupa och utveckla kunskapen kring 

hur ekonomistyrningen har utvecklats i de valda fallföretagen. I framtida forskning 

anses det lämpligt att involvera fler fallföretag för att få en mer övergripande syn kring 

vilka faktorer som påverkar SMEs i tillväxtfasen. Studien behandlar vidare inte 

lönsamhet i högre utsträckning. Genomgående under intervjuerna med såväl 

respondenterna i fallföretagen som med Sveriges Byggnadsindustrier lyfts vikten av 

att hitta en bättre lönsamhet. Vidare studier skulle därför kunna undersöka skiftet i hur 

SMEs som genomgått en stark tillväxtfas aktivt arbetar med att hitta en bättre 

lönsamhet.  
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Montageledare, Företag A. Personlig intervju, 2019-05-01 

 

Projektör, Företag A. Mejlkorrespondens, 2019-05-06 

 

VD/Ägare, Företag B. Personlig intervju, 2019-04-01 
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Snickare, Företag B. Personlig intervju, 2019-04-29 
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Projektledare, Sveriges Byggindustrier. Telefonintervju, 2019-05-08 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 1  

 

Intervjuguide 1,  

Företag A, Affärsutvecklingschef  

Företag B, VD  

 

Inledning 

Namn: 

Datum: 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Vill du vara anonym i uppsatsen? 

Hur ser din roll ut inom organisationen? 

→ Har din roll förändrats sedan du anställdes?  

Hur länge har du varit en del av XXX? 

 

XXX 

• Vill du berätta om företagets start och resan till där ni är idag? 

→ Har det skett förändring i exempelvis ägarstruktur, ansvarsfördelning, nya 

roller? 

• Kan du förklara lite mer kring era produktområden? 

• Har ni en uttalad strategi inom företaget och hur lyder den? 

 

Ekonomistyrning 

• Använder ni er av formella styrmedel (budget eller prestationsmätning)? 

• Hur har dessa styrmedel förändrats under den tid du varit en del av 

organisationen? 

• Sätter ni upp mål för delar av organisationen? 

• Använder ni er av någon form av nyckeltal för att nå mål och delmål? 

→ Finns det några nyckeltal eller ekonomisk information som du saknat? 

• Hur sker informationsspridningen inom organisationen, möten, återkoppling 

efter projekt eller liknande? 
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→ Sker denna informationsspridning i både leden inom organisationen från 

medarbetare till chefer och tillbaka? 

• Finns det en “viss kultur” inom XXX (värdegrund, öppen kommunikation, 

symbolik) 

→ Om ja, hur efterlevs kulturen? (rekryteras personal i enlighet med 

värdegrunden eller “skolas” man in i företagskulturen inom XXX) 

• Främjar den formella styrningen ni arbetar med den kultur som finns inom 

organisationen och hur? 

• Finns det ett samspel mellan tidigare nämnda strategi och styrningen inom 

organisationen? 

 

Tillväxt 

• Vad har företaget för tillväxtmål? 

→ Hur ser ni på företagets framtid, vad gäller fortsatt tillväxt?  

• Hur har synen på tillväxt förändrats över tiden? 

• Vad har varit den viktigaste faktorn för att skapa tillväxt?  

→ Finns det några specifika händelser som du skulle säga har bidragit till er 

tillväxt?  

• Vilka utmaningar, svårigheter har ni ställts inför under er tillväxt? 

(organisatoriska utmaningar, kriser) 

→ Finns det några enskilda händelser där ni som organisation har satts på prov? 

• Hur har ni finansierat er tillväxt?   

 

Övrigt 

• Finns det någon viktig aspekt av er tillväxt eller ekonomistyrning som vi missat 

att behandla? 
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Bilaga 2 Intervjuguide 2  

 

Företag A, Projekt- och Försäljningsansvarig  

Företag A, Ekonomiansvarig  

Företag B, Inköpare  

Företag B, Entreprenadchef  

 

Namn: 

Datum: 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Vill du vara anonym i uppsatsen? 

Hur ser din roll ut inom organisationen? 

• Vad har du arbetat med tidigare? 

→ Har din roll förändrats sedan du anställdes?  

Hur länge har du varit en del av XXX? 

 

• Vill du berätta om företagets start och resan till där ni är idag? 

→ Har det skett förändring i exempelvis ansvarsfördelning, nya roller? 

• Kan du förklara lite mer kring era produktområden? 

Har ni en uttalad strategi inom företaget och hur lyder den? 

 

Ekonomistyrning 

• Använder ni er av formella styrmedel (budget eller prestationsmätning)? 

• Hur ser budgetarbetet ut? (För projekt mm) 

• Hur har dessa styrmedel förändrats under den tid du varit en del av 

organisationen? 

• Sätter ni upp mål för delar av organisationen? 

• Hur vet ni när ni uppnått era/respektive organisationens mål?  

• Använder ni er av någon form av nyckeltal för att nå mål och delmål? 

→ Finns det några nyckeltal eller ekonomisk information som du saknat? 

• Hur sker informationsspridningen inom organisationen, möten, återkoppling 

efter projekt eller liknande? 

→ Sker denna informationsspridning i både leden inom organisationen från 

medarbetare till chefer och tillbaka? 
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• Finns det en “viss kultur” inom XXX (värdegrund, öppen kommunikation, 

symbolik) 

→ Om ja, hur efterlevs kulturen? (rekryteras personal i enlighet med 

värdegrunden eller “skolas” man in i företagskulturen inom XXX) 

• Främjar den formella styrningen ni arbetar med den kultur som finns inom 

organisationen och hur? 

• Finns det ett samspel mellan tidigare nämnda strategi och styrningen inom 

organisationen? 

 

Tillväxt 

• Vad har företaget för tillväxtmål? 

→ Hur ser ni på företagets framtid, vad gäller fortsatt tillväxt?  

• Hur har synen på tillväxt förändrats över tiden? 

• Vad har varit den viktigaste faktorn för att skapa tillväxt?  

→ Finns det några specifika händelser som du skulle säga har bidragit till er 

tillväxt?  

• Vilka utmaningar, svårigheter har ni ställts inför under er tillväxt? 

(organisatoriska utmaningar, kriser) 

→ Finns det några enskilda händelser där ni som organisation har satts på prov? 

 

Övrigt 

• Finns det någon viktig aspekt av er tillväxt eller ekonomistyrning som vi missat 

att behandla? 
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Bilaga 3 Intervjuguide 3 

 

Företag A, Montageledare 

Företag B, Projektledare  

 

Namn: 

Datum: 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Vill du vara anonym i uppsatsen? 

Hur ser din roll ut inom organisationen? 

→ Vad har du arbetat med tidigare? 

→ Har din roll förändrats sedan du anställdes?  

Hur länge har du varit en del av XXX? 

 

XXX 

• Vill du berätta om företagets start och resan till där ni är idag? 

→ Har det skett förändring i exempelvis ansvarsfördelning, nya roller? 

• Kan du förklara lite mer kring era produktområden? 

• Har ni en uttalad strategi inom företaget och hur lyder den? 

 

Ekonomistyrning 

• Använder ni er av formella styrmedel (budget eller prestationsmätning)? 

→ Budget i projekt? 

→ Ställer ni er själva frågan om kostnad, tid och kvalitet när ni arbetar i era 

projekt? (Finns det en avvägning mellan dessa) 

→ Hur gör ni för att skapa lyckade projekt? 

• Hur har dessa styrmedel förändrats under den tid du varit en del av 

organisationen? 

• Sätter ni upp mål för delar av organisationen? 

• Hur vet ni när ni uppnått era/respektive organisationens mål?  

• Använder ni er av någon form av nyckeltal för att nå mål och delmål? 

→ Finns det några nyckeltal eller ekonomisk information som du saknat? 
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• Hur sker informationsspridningen inom organisationen, möten, återkoppling 

efter projekt eller liknande? 

→ Sker denna informationsspridning i både leden inom organisationen från 

medarbetare till chefer och tillbaka? 

• Finns det en “viss kultur” inom XXX (värdegrund, öppen kommunikation, 

symbolik) 

→ Om ja, hur efterlevs kulturen? (rekryteras personal i enlighet med 

värdegrunden eller “skolas” man in i företagskulturen inom XXX) 

• Främjar den formella styrningen ni arbetar med den kultur som finns inom 

organisationen och hur? 

• Finns det ett samspel mellan tidigare nämnda strategi och styrningen inom 

organisationen? 

 

Tillväxt 

• Vad har företaget för tillväxtmål? 

→ Hur ser ni på företagets framtid, vad gäller fortsatt tillväxt?  

• Hur har synen på tillväxt förändrats över tiden? 

• Vad har varit den viktigaste faktorn för att skapa tillväxt?  

→ Finns det några specifika händelser som du skulle säga har bidragit till er 

tillväxt?  

• Vilka utmaningar, svårigheter har ni ställts inför under er tillväxt? 

(organisatoriska utmaningar, kriser) 

→ Finns det några enskilda händelser där ni som organisation har satts på prov? 

 

Övrigt 

• Finns det någon viktig aspekt av er tillväxt eller ekonomistyrning som vi missat 

att behandla? 
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Bilaga 4 Intervjuguide 4 

 

Företag B, Snickare  

 

Namn: 

Datum: 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Vill du vara anonym i uppsatsen? 

Hur ser din roll ut inom organisationen? 

→ Vad har du arbetat med tidigare? 

→ Har din roll förändrats sedan du anställdes?  

Hur länge har du varit en del av XXX? 

 

XXX 

• Vill du berätta om företagets start och resan till där ni är idag? 

→ Har det skett förändring i exempelvis ansvarsfördelning, nya roller? 

• Har ni en uttalad strategi inom företaget och hur lyder den? 

 

Ekonomistyrning 

• Arbetar du efter någon form av budget? 

→ Budget i projekt? 

→ Hur gör ni för att skapa lyckade projekt? 

• Hur har budgetarbetet förändrats under den tid du varit en del av 

organisationen? 

• Vad har ni för mål från ledningen? Tidsram, kostnad  

• Hur vet ni när ni uppnått era/respektive organisationens mål?  

• Hur sker informationsspridningen inom organisationen, möten, återkoppling 

efter projekt eller liknande? 

→ Sker denna informationsspridning i både leden inom organisationen från 

medarbetare till chefer och tillbaka? 

• Hur fungerar arbetet med MB-gruppen? 

• Finns det en “viss kultur” inom XXX (värdegrund, öppen kommunikation, 

symbolik) 
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→ Om ja, hur efterlevs kulturen? (rekryteras personal i enlighet med 

värdegrunden eller “skolas” man in i företagskulturen inom XXX) skolas in 

 

Tillväxt 

• Vad har företaget för tillväxtmål? 

→ Hur ser ni på företagets framtid, vad gäller fortsatt tillväxt?  

• Hur har synen på tillväxt förändrats över tiden? 

• Vad har varit den viktigaste faktorn för att skapa tillväxt?  

→ Finns det några specifika händelser som du skulle säga har bidragit till er 

tillväxt?  

• Vilka utmaningar, svårigheter har ni ställts inför under er tillväxt? 

(organisatoriska utmaningar, kriser) 

→ Finns det några enskilda händelser där ni som organisation har satts på prov? 

 


