
 
 

 

EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI 

Civilekonomprogrammet & 

Internationella civilekonomprogrammet 

 

 

Ekonomistyrning i små tillväxtföretag 

- En studie över sambanden mellan tillväxt och 

ekonomistyrning 

 

 

Olof Esbjörnsson 

David Johansson 
 

 

 

 

 

Handledare:  

Lars Lindkvist 

 

 

 

Vårterminen 2012 

ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--12/01212--SE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: 

Ekonomistyrning i små tillväxtföretag – En studie över sambanden mellan tillväxt och ekonomistyrning 

English title: 

Management Control Systems in Small and Fast Growing Enterprises – A study of the relation between growth 

and management control systems 

Författare: 

Olof Esbjörnsson och David Johansson 

Handledare: 

Lars Lindkvist 

Publikationstyp: 

Examensarbete i företagsekonomi 

Civilekonomprogrammet & Internationella civilekonomprogrammet 

 Avancerad nivå, 30 högskolepoäng 

Vårterminen 2012 

ISRN: LIU-IEI-FIL-A--12/01212--SE 

Linköpings universitet 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 

www.liu.se 

Kontaktinformation, författarna: 

Olof Esbjörnsson: 0703-17 90 87, olof.esbjornsson@gmail.com 

David Johansson: 0768-05 44 13, david.jo@live.se 

© 2012 Olof Esbjörnsson och David Johansson 



 

 

Sammanfattning
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Titel:   Ekonomistyrning i små tillväxtföretag 

- En studie över sambanden mellan tillväxt och ekonomistyrning 

Bakgrund:  Småföretag med en hög tillväxttakt småföretag ställs inför många 

problem och utmaningar. Ekonomistyrning kan bidra till att hantera de 

problem som uppstår i en växande organisation. Genom att studera 

relationen mellan tillväxt och ekonomistyrning kan vi komplettera 

befintlig teori och forskning därmed öka förståelsen för småföretags 

tillväxtresa.  

Syfte:  Med hjälp av empiriska studier skapa en ökad förståelse för vilka 

samband det finns mellan tillväxt och ekonomistyrning samt de faktorer 

som driver utvecklingen av ekonomistyrning under de tidiga faserna i ett 

företags livscykel. 

Metod:  I studien har en kvalitativ metod och en induktiv ansats använts. 

Empirisk data har samlats in via semistrukturerade intervjuer med en 

eller två personer på fyra fallföretag. 

Resultat:  Tillväxt och ekonomistyrning förstärker varandra simultant då en 

växande företagsstorlek har en positiv inverkan på utvecklingen av 

ekonomistyrning. Samtidigt möjliggör en välanpassad ekonomistyrning 

en fortsatt hög tillväxttakt via dess förmåga att hantera tillväxthämmande 

faktorer. Utvecklingen av ekonomistyrning påverkas av en kombination 

av interna och externa drivare.  

  



 

 

Abstract

 

Authors:  Olof Esbjörnsson & David Johansson 

Supervisor: Lars Lindkvist 

Keywords:   Management Control Systems, growth, gazelles, growth company, small 

enterprises 

 

Titel:   Management control systems in small and fast growing enterprises 

- A study of the relation between growth and management control 

systems  

Background: Management control systems allow enterprises to handle the problems 

that arise from a growing organization and are therefore an important 

factor for enabling growth. By studying the relation between growth and 

management control systems, and the drivers of the emergence of the 

same, we can complement and enrich existent theory. 

Aim:  With the aid of empirical studies enhance the knowledge of the 

relationship between growth and management control systems including 

the factors that create the need for new systems in the early phases of an 

organization. 

Method:  The study uses a qualitative method integrating four case studies. The 

empirical material is based on semi-structured interviews with one or two 

individuals at each company. 

Results:  Growth and management control systems influence each other. The 

emergence of management control systems are driven by both external 

and internal factors. Management control systems do not stimulate 

growth in itself, but is necessary for enabling continued growth. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

De flesta företag startar med en idé. Passion och en outtömlig tro på idéerna är ofta det som 

genererar den drivkraft hos entreprenören som är nödvändig för att lyckas. Denna drivkraft 

kan många gånger kompensera för brist på kapital och erfarenhet. Många av världens idag 

mest framgångsrika företag, däribland Microsoft och Google, startades av personer utan 

tillgång till varken kapital eller erfarenhet.  

Grundarna av dessa företag lyckades trots detta bygga grunden till två mycket framgångsrika 

företag. Tillväxt leder dock till en ökad personalstyrka samt större grad ekonomiskt ansvar 

och administrativa uppgifter. Förr eller senare kommer därför alla företag ställas inför 

utmaningen att förvandla grunden till ett stabilt hus byggt på grundpelare starkare än en eller 

ett fåtal personers drivkraft och passion. För att framgångsrikt lyckas med denna bedrift krävs 

struktur, system och processer (Sinek, 2010).  

“Many companies founded with enthusiasm and hope for high growth fail to meet their 

founders’ and investors’ expectations. Based on our research over the past decade, one 

explanation for this underperformance is the entrepreneur’s resistance to switching to a more 

structured management approach and adopting management systems and processes in a 

timely way.” (Davila, Foster & Jia, 2010 s.79) 

1.2 Problemdiskussion 

“A small research company chooses too complicated and formalized an organization 

structure for its young age and limited size. It flounders in rigidity and bureaucracy for 

several years and is finally acquired by a larger company. Key executives of a retail store 

chain hold on to an organization structure long after it has served its purpose, because their 

power is derived from this structure. The company eventually goes into bankruptcy.” 

(Greiner, 1972, s. 37) 

Greiner (1972) var tidig med att uppfatta ett företags behov av att anpassa sin 

ekonomistyrning till företagets livscykelfas och tillväxttakt. Därtill identifierade Greiner 

(1972) ett antal negativa konsekvenser som riskerar att drabba företag som avstår ifrån detta. 
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Han menar, att utan en utveckling av ekonomistyrningen vid vissa kritiska tidpunkter finns 

det en risk att tillväxten stagnerar, vilket i värsta fall kan leda till konkurs.  

Även Davila, Foster & Jia, (2010) har, i linje med Greiners tankar, visat att kunskap och 

förståelse kring utformningen av ekonomistyrning är en viktig del av ett företags förmåga att 

växa. 

I takt med att företag växer uppstår problem då koordination- och kontrollproblem inte längre 

kan hanteras genom informell kommunikation. Detta ställer nya krav på organisationen och 

ökar behovet av formella styrverktyg (Moores & Yuen, 2001). Davila, Foster & Jia (2010) 

beskriver denna problematik: 

“It’s like moving from a two-person boat where it’s easy to make sure you paddle in the same 

rhythm, to a 10-person boat where suddenly you have to spend more time on making sure it’s 

the same rhythm for everyone.”  (Davila, Foster & Jia, 2010 s.80) 

Tidigare forskning kring behovet av att anpassa sin ekonomistyrning till en växande 

organisation har ofta utgått från ett livscykelperspektiv (Greiner, 1972, Churchill & Lewis, 

1983, Scott & Bruce, 1987). Den har visat att det i takt med att företag växer och passerar 

igenom olika faser, ställs skiftande krav på utformningen av företagets ekonomistyrning. 

Davila (2005) och Davila & Foster (2007) har vidare empiriskt visat att företag även i 

praktiken genomför förändringar av sin ekonomistyrning i takt med att organisationen växer. 

Man har även kunnat se att sådana förändringar i flera fall haft en positiv inverkan på 

tillväxttakten (Flamholtz & Randle, 2000).  

Efter en litteratursökning inom angivet område har vi konstaterat att finns forskning kring 

både vad som driver tillväxt och teoretiska modeller som till viss del beskriver relationen 

mellan tillväxten och ekonomistyrning utifrån ett företags livscykel (Greiner, 1972 Churchill 

& Lewis, 1983). Det finns dock ett behov av empiriska studier och forskning kring vilka 

samband det finns mellan tillväxtfaser och ekonomistyrning, samt i vilken mån en viss 

ekonomistyrning kan skapa förutsättningar för tillväxt eller huruvida det är tillväxten som 

driver förändring och utveckling av ekonomistyrningen.  

Trots att inget företag är det andra likt så ställs ofta mindre företag inför likartade problem 

och utmaningar (Churchill & Lewis, 1983). Dessa uppkommer inte sällan då företaget ska gå 

från en fas till en annan i sin livscykel (Scott & Bruce, 1987, Churchill & Lewis, 1983). För 

företag av mindre storlek rör det sig ofta om svårigheter med att gå från en informell 
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styrfilosofi till en mer formaliserad. En sådan övergång är ofta mer påtaglig för mindre 

företag jämfört med stora vilket gör dem intressanta att studera. (Scott & Bruce, 1987).  

De forskare som utgått från ett livscykelperspektiv har identifierat ett antal interna drivare till 

utveckling av ekonomistyrning. Greiner (1972) hävdar till exempel att det är återkommande 

interna kriser som driver förändringen av ekonomistyrning medan Churchill & Lewis (1983) 

identifierar ett antal ”key management factors”, med koppling till intern styrning och ägarens 

roll.  

Det finns dock studier som visat att även externa drivare förekommer. Davila & Foster (2007) 

har visat att krav från externa parter så som investerare, leverantörer och kunder även de kan 

fungera som förändringsdrivare. Därtill hävdar Moores & Yuen (2001) att strategi och strävan 

efter bibehållen konkurrenskraft även det driver utvecklingen av ekonomistyrning via en 

kontinuerlig process där styrelsen och företagsledningens tidigare erfarenheter spelar en 

avgörande roll. Det finns därmed en möjlighet att empiriskt studera dessa sammanhang 

närmare med fokus på vad som driver förändring av ekonomistyrning såväl internt som 

externt. 

Mot bakgrund av detta ser vi att ett flertal forskare har studerat olika delar av området men att 

det finns ett behov av att studera sambanden mellan tillväxt och ekonomistyrning med 

utgångspunkt i den befintliga forskningen. Vi får då möjlighet att studera ett till stora delar 

outforskat område där vi kommer fokusera på utvecklingen av ekonomistyrning i småföretag 

med utgångspunkten att både externa och interna krafter kan förekomma och styra vilka krav 

som ställs vid olika tidpunkter och faser.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att via empiriska studier, skapa en ökad förståelse för vilka samband 

det finns mellan tillväxt och ekonomistyrning samt de faktorer som driver utvecklingen av 

ekonomistyrning under de tidiga faserna i ett företags livscykel. Detta leder fram till följande 

forskningsfrågor: 

1. Vilka samband finns mellan tillväxtfaser och utvecklingen av ekonomistyrning i 

småföretag? 

2. Vilka är de bakomliggande drivarna till utvecklingen av ekonomistyrning i 

småföretag?  
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1.4 Småföretag  

Som ovan beskrivit kommer vi begränsa oss till småföretag. Enligt EU (2003) definieras 

småföretag som företag med fler än tio men mindre än 50 anställda. Därtill ska antingen 

omsättning eller balansomslutning vara mindre än tio miljoner Euro. Dessa kommer framöver 

att benämnas som ”småföretag”. Småföretag utgör cirka tre procent av Sveriges samtliga 

företag vilket är en betydligt högre andel än stora och medelstora företag (SCB, 2012).  

För att tydligt kunna studera sambanden mellan tillväxtfaser och ekonomistyrning kommer 

studien även avgränsas till småföretag som uppfyller kriterierna för så kallade gasellföretag. 

Gasellföretag kännetecknas av en hög tillväxttakt under en lägre period vilket gör dem väl 

lämpade för vår studie. Det saknas dock en generell samstämmighet kring definitionen av ett 

gasellföretag. Birch et al. (1995 s.46) definierar det som:  

“A business establishment which has achieved a minimum of 20% sales growth each year 

over the interval, starting from a base-year revenue of at least $100,000.” 

Ett annat tillvägagångssätt är att utnämna en viss procentandel av de snabbast växande 

företagen inom ett land till gaseller (Henrekson & Johansson, 2009). I Sverige har Dagens 

Industri fått stor uppmärksamhet och spridning för den tävling där de årligen utser ”Årets 

supergasell” samt listar Sveriges samtliga gasellföretag. För att förenkla urvalet och 

identifieringen av gasellföretag har vi valt att använda oss av Dagens Industris (2011) 

definition vilken är: 

 En omsättning som överstiger 10 Mkr 

 Minst tio anställda 

 Offentliggjort minst fyra årsredovisningar 

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

räkenskapsåret 

 Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren 

 Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt 

 I all väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner 

 Sunda finanser 

Avgränsningen resulterar även i att företag som förvisso växt i snabb takt, men på ett 

ekonomiskt ohållbart sätt, exkluderas. 



5 

 

Gasellföretagen har visat sig vara av stor betydelse för den svenska arbetsmarknaden. 

Forskning har visat att snabbt växande företag, så som gaseller, generar en betydande del av 

samtliga nya arbetstillfällen i Sverige (Henrekson & Johansson, 2009). Denna utveckling är 

extra tydlig i lågkonjunktur då gasellerna ofta fortsätter och växa och skapa nya 

arbetstillfällen (Henrekson & Johansson, 2009).  

1.5 Definitioner 

Begreppet ekonomistyrning kommer i denna uppsats användas som en generisk och 

övergripande term för olika sätt att styra ett företag mot uppsatta mål. Vi utgår från Merchant 

& Van der Stede’s breda definition av ekonomistyrning:  

“Management control includes all the devices/mechanisms managers use to ensure that the 

behavior of employees is consistent with the organization’s objectives and strategies.” 

(Merchant & Van der Stede, 2012, s.5) 

Merchant & Van der Stede (2012) bryter även ner ekonomistyrning i resultatstyrning, 

handlingsstyrning, personal- och kulturstyrning. Resultatstyrning inkluderar områden så som 

budgetering och prestationsmätning och handlingsstyrning är de sätt som personalens 

handlingar styrs på t.ex. via uppsatta processer och regelverk. Personalstyrning och 

kulturstyrning kommer i denna uppsats benämnas gemensamt som personalstyrning och 

inkluderar t.ex. arbete med kompetensuppbyggnad, gruppbelöningar och företagskultur. 
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2. Metod 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Då vår studie syftar till att skapa en ökad förståelse för vilka samband det finns mellan tillväxt 

och ekonomistyrning samt de faktorer som driver utvecklingen av ekonomistyrning under de 

tidiga faserna i ett företags livscykel, ser vi ett behov av att använda oss av metoder där vi kan 

få en djupare kunskap kring utvecklingen i ett fåtal fallföretag. Detta tror vi i högre grad är 

uppnåeligt med en kvalitativ strategi då de intervjuade personerna ges möjlighet att med egna 

ord besvara frågor och utförligt beskriva situationer och händelser (Boeije, 2010). Den 

kvalitativa metoden kommer därför resultera i mer djupgående och detaljerad data som inte 

har begränsats av förutbestämda frågor (Boeije, 2010). Detta gör det möjligt för oss att 

ingående analysera hur utvecklingen av ekonomistyrning hänger samman med tillväxtfaser i 

våra fallföretag. 

I de fall tidigare forskning är begränsad och ytterligare studier krävs för att påvisa huruvida 

teoretiska resonemang även gäller i praktiken, lämpar sig enligt Boeije (2010) en kvalitativ 

metod väl. Sambanden mellan tillväxtfaser och ekonomistyrning är just ett sådant område 

vilket styrker vårt val av forskningsstrategi.  

2.2 Forskningsansats 

En kvalitativ forskningsstrategi förknippas ofta med ett induktivt synsätt på förhållandet 

mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 2003). Det finns dock flera exempel där forskare 

med en kvalitativ forskningsstrategi arbetat utifrån en deduktiv ansats (Ibid).  

I vårt fall finns det studier (Greiner, 1972, Churchill & Lewis, 1983, Scott & Bruce, 1987) 

som utvecklat teorier och modeller som behandlar delar av området för vår studie. Det finns 

således ett antal grundläggande teoretiska utgångspunkter för studien vilka skulle kunna 

möjliggöra en deduktiv ansats.  

Senare forskning (Davila, 2005, Moores & Yuen, 2001) har dock bidragit till att 

problematisera den tidigare forskningen genom att visa på alternativa förklaringar till 

utvecklingen av ekonomistyrning i snabbt växande småföretag. Detta faktum begränsar 

möjligheterna att formulera hypoteser varför en deduktiv ansats inte är lämplig. Studien 

kommer av den anledningen vara av induktiv karaktär och således ta sin utgångspunkt i 

empiriskt data för att därifrån generera teorier (Bryman & Bell, 2003). Studien kan även sägas 
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vara av explorativ karaktär då den syftar till att studera ett område där den tidigare kunskapen 

är begränsad (Lekwall & Wahlbin, 2001).  

2.3 Design 

För att nå den djupare kunskap som krävs för att besvara våra forskningsfrågor har vi valt att 

använda oss av fallstudier på fyra snabbt växande småföretag. En anledning till att fallstudier 

är populärt och relevant för att generera teoretiska utgångspunkter är att de fungerar som en 

bro mellan slutsatser byggda på kvalitativ data och deduktiv forskning (Eisenhardt & 

Graebner, 2007).  Då vi tidigare identifierat svårigheterna i att formulera hypoteser och 

bedriva deduktiv forskning inom det angivna området kan vi genom multipla fallstudier bidra 

till tydligare och mer homogena teoretiska resonemang som i sin tur möjliggör framtida 

deduktiv forskning. 

Fallstudier används ofta för att förstå ett komplext social fenomen och är lämpliga då syftet är 

att besvara frågeställningarna ”how” och ”why” (Yin, 2009). Vi har valt att använda oss av 

flera fallstudier för att göra forskningen mer robust än i de fall endast ett fallföretag skulle ha 

använts (Ibid).  Att använda flera fallstudier skapar även en stabilare grund för generering av 

teori och ger möjlighet att kontinuerligt öka förståelsen för forskningsområdet samt korrigera 

modeller och tankar inför varje ny fallstudie (Ibid).  

Flera fallstudier ger även möjligheten att jämföra de olika fallstudierna med varandra för att 

skapa bättre förståelse och generera mer generaliserbara teorier (Eisenhardt & Graebner, 

2007). Samma författare hävdar att multipla fallstudier inte nödvändigtvis behöver innefatta 

ett stort antal fall för att öka analysmöjligheterna och kvaliteten på de genererade teorierna. Vi 

anser därför att fyra fallföretag utgör ett rimligt antal för att belysa våra teoretiska 

utgångspunkter samt bidra till generering av nya teorier.  

Då vår studie är tidsbegränsad till 20 veckor har de inte funnits möjlighet att göra fallstudier 

över en längre period. Vi har istället använt oss av retrospektivt intervjuande och historisk 

data för att kunna studera fallföretagens utveckling över en längre period.  

2.4 Val av fall 

Då vår forskning syftar till att generera teorier snarare än att testa dem, bör ett så kallat 

teoretiskt urval användas (Eisenhardt & Graebner, 2007). Det innebär att fallföretagen inte 

behöver vara representativa för en population, vilket är fallet vid deduktiv forskning, utan 
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snarare ska fallföretagen på ett bra sätt kunna visa på de samband och frågeställningar vi vill 

belysa samt erbjuda teoretiska insikter (Yin, 2009).  

Gasellföretag kännetecknas av en hög tillväxttakt (Henrekson & Johansson, 2009) vilket gör 

dem till en god grund för ett teoretiskt urval. Vid val av fallföretag har vi sedan utgått från 

Dagens Industris lista över svenska gasellföretag 2011 vilken baseras på räkneskapsåren 2007 

– 2010 (Dagens Industri, 2011). Därefter har urvalet skett bland de företag som uppfyller 

kriterierna för småföretag. Då senaste tillgängliga räkneskapsår är 2010 kan det i studien 

förekomma företag som sedan dess vuxit och därmed inte längre inkluderas i definitionen. 

Detta ser vi som positivt för studien, då det ger en bild av hur ekonomistyrningen utvecklas i 

under flera tillväxtfaser. I urvalet har vi även uppnått en god spridning vad gäller storlek och 

tillväxtfas respektive företag befinner sig i. 

 Vi har strävat efter att samtliga fallföretag ska ha en koppling till IT – branschen för att 

ytterligare öka möjligheterna till jämförelser och korsanalyser. Valet av IT-företag 

härstammar i att det finns en stor andel IT-företag representerade i gasellistan. Det slutliga 

urvalet består av tre företag med koppling till IT-branschen och ett företag utan koppling, 

vilket vi inte ser som ett problem då deras verksamhet, likt IT-företagen, fokuserar på 

försäljning. 

2.5 Tillvägagångssätt 

 

 

Figur 1 - Studiens tillvägagångssätt (Yin, 2009) 
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I vår studie har vi arbetat utifrån Yins (2009) modell. I den inledande planeringsfasen 

identifierade vi en kunskapslucka i den befintliga forskningen via en utförlig litteratursökning. 

Den sökmotor som användes var LiUBSearch vilken möjliggör simultan sökning i 

databaserna “Academic Search Premier”, “Business Source Premier”, “ERIC”, “PubMed” 

och “Scopus”. De sökord som användes var ”growth”, ”growth phases”, ”growth and 

management control systems”, “management control systems”, “gazelles and management 

control systems” och “gazelles”. Design-, förberedelse- och datainsamlingsfaserna redogörs 

ingående i andra delar av detta metodavsnitt.  

Vår analys bygger på två delar. I samband med presentationen av insamlad data sker en första 

grundläggande analys där empirin analyseras i ljuset av befintliga teoretiska utgångspunkter 

presenterade i referensramen. Del två består av en djupare korsanalys av samtliga fyra 

fallstudier där fokus ligger på jämförelser dem emellan samt generering av nya teoretiska 

utgångspunkter vilka kommer utgöra studiens resultat. 

I anslutning till samtliga av dessa faser har resultatet och arbetet delats och utvärderats via 

seminarier tillsammans med handledare och fyra andra uppsatsgrupper vilka har bidragit med 

feedback.   

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Intervjuer 

Intervjuer är troligen den mest använda datainsamlingsmetoden vid kvalitativ forskning. 

Vidare kan intervjuer delas in i tre huvudsakliga typer, ostrukturerade, semistrukturerade och 

strukturerade. De två förstnämnda används i kvalitativ forskning och skiljer sig på flera 

punkter från de strukturerade intervjuer som ofta används vid kvantitativ forskning. Som 

benämningarna antyder tenderar intervjuerna i kvalitativ forskning att vara mindre 

strukturerade. Frågorna är ofta av mer generell art och svaren får gärna vara detaljerade, då 

intresset för den intervjuade personens egna perspektiv och åsikter stort. (Bryman & Bell, 

2003)  

För insamling av primärdata har vi genomfört semistrukturerade intervjuer på våra fallföretag. 

I semistrukturerade intervjuer utgår man från förutbestämda frågor kring ett specifikt ämne 

men den intervjuade personen ges möjlighet att beskriva situationer och addera aspekter som 

inte täcks in av frågorna. Att en intervju avviker från de förutbestämda frågorna uppmuntras, 

då detta ger en inblick i vad den intervjuade personen ser som relevant och viktigt. Kvalitativa 
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intervjuer är således mer flexibla. Frågorna behöver heller inte ställas i en specifik ordning 

och en person kan intervjuas flera gånger om behov uppstår. (Bryman & Bell, 2003)  

Genom att använda oss av denna intervjumodell har vi haft möjlighet att styra intervjun i 

önskvärd riktning och samtidigt kunnat anpassa frågorna till de områden som är av stor 

betydelse och intresse för den intervjuade. En viss mån av struktur har dock varit viktigt, 

varför vi valt bort ostrukturerade intervjuer, för att kunna se likheter och skillnader 

fallstudierna emellan och därifrån dra slutsatser. Som hjälpmedel att identifiera 

frågeställningar av särskilt vikt ombads de intervjuade att även beskriva respektive företags 

utveckling, ekonomistyrning och dithörande milstolpar i en figur särskilt anpassad för vår 

studie (Appendix 2). 

2.6.2 Intervjuurval  

För att kunna samla in tillräcklig data krävs det att varje intervjuperson har en god inblick i 

respektive fallföretagets ekonomistyrning och historiska utveckling. Det var därför viktigt att 

de intervjuade personerna hade arbetat i företaget under en längre period, alternativt haft 

möjlighet att anskaffa sig den nödvändiga kunskapen på annat vis. Då vår studie till stor del 

fokuserar på frågeställningar närmast hemmahörande på ledningsnivå har urvalet även skett 

på basis av position i företaget och inriktat sig på VD och ekonomichef. En problematik vid 

intervjuer som måste hanteras är risken att den intervjuade personen har förutfattade meningar 

eller påverkas av andra faktorer så som förförståelse (Eisenhardt & Graebner, 2007). För att 

hantera detta har vi strävat efter att intervjua minst två personer på varje fallföretag. Detta var 

möjligt i tre fall av fyra. Vi anser dock inte att detta resulterat i en försvagning då vi, om 

behov funnits, hade möjlighet att komplettera med ytterligare en intervju. Vi fann dock inte 

att detta var nödvändigt. Andra sätt att motverka denna problematik är att intervjua personer 

på olika hierarkiska nivåer och utomstående (Eisenhardt & Graebner, 2007). Det har dock inte 

varit möjligt i denna studie då företagens storlek ofta begränsat de hierarkiska nivåerna till en, 

samtidigt som utomstående inte ansetts vara tillräckligt väl insatta i företagens 

ekonomistyrning. Vilka personer som intervjuats presenteras i källförteckningen avsnitt 8.5 

och de citat som används i respektive fallstudie kommer från någon av dessa personer på 

respektive företag.  

2.7 Källkritik 

För att säkerställa kvaliteten hos våra källor har vi har strävat efter att använda vetenskapliga 

artiklar, böcker, avhandlingar samt studentuppsatser som bygger på vedertagna 
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forskningsmetoder. Under intervjuerna med våra fallföretag har vi spelat in samtalet och 

sedan transkriberat resultatet. De delar av intervjun som har använts i fallstudien har sedan 

skickats till respektive intervjuperson för godkännande. De har även haft möjlighet att 

utveckla och omformulera delar där de anser sig misstolkade eller missuppfattade samt 

korrigera faktafel.  

För ekonomisk data har vi använt respektive företags årsredovisning via databasen 

”Affärsdata”. Denna information får anses vara rättvisade. 

2.8 Studiens kvalitet 

Reliabilitet och validitet är två inom vetenskapen centrala begrepp för att säkerställa kvalitet 

(Bryman & Bell, 2003). Dess relevans för kvalitativa studier har dock kommit att diskuteras 

(Ibid). Lincoln & Guba (1985) och Lincoln & Guba (1994) har bland annat föreslagit att 

kvalitet i kvalitativ forskning istället bör utvärderas via två andra kriterier, trovärdighet och 

autenticitet. Bryman & Bell (2003) hävdar dock att reliabilitet och validitet fortfarande har 

relevans i kvalitativ forskning om än med en någon modifierad definition än den som gäller 

vid kvantitativ forskning. 

2.8.1 Reliabilitet 

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att vara för subjektiv och för de svårigheter som 

detta föranleder vad gäller replikerbarhet. Eftersom forskaren själv är verktyget som samlar in 

data kommer den insamlade datan påverkas av olika faktorer så som, vad forskaren finner 

vara signifikant, personlighet, ålder, kön etc. Det ligger i sakens natur och kommer 

ofrånkomligen påverka vad som framkommer under t.ex. intervjuer. Bryman & Bell går till 

och med så långt att de menar att det i en kvalitativ studie är ”difficult – not to say impossible 

– to replicate qualitative findings” (Bryman & Bell, 2003, s. 423) 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) ökar reliabiliteten vid standardisering av 

forskningsmetoder. Genom att använda en förutbestämd intervjuguide (Appendix 1) och 

semistrukturerade intervjuer har vi uppnått en viss mån av standardisering utan att riskera att 

förlora de fördelar kvalitativ forskning innebär. För att ytterligare säkerställa en hög 

reliabilitet deltog båda författarna av denna studie vid samtliga intervjuer vilket har minskat 

risken för missförstånd och förvrängd data. 
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2.8.2 Validitet 

Den allmänna definitionen av validitet ställer frågan; är det vi mäter verkligen det vi vill 

mäta? Detta är mycket viktigt inom kvantitativ forskning, då det är viktigt att statistiken är 

relevant för studien. Dock saknar denna definiton, enligt Eneroth (1984), betydelse för 

kvalitativa studier då målet med sådan forskning inte är att mäta något.  Flera forskare har 

diskuterat relevansen av reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 

2003), vilket har lett till att olika tankar kring validitet har fötts.  

LeCompte & Goetz (1982) delar upp validitet i extern och intern. Den interna validiteten tar 

upp frågan huruvida forskarens observationer passar ihop med de teoretiska modellerna och 

idéerna som gav upphov till studien. LeCompte & Goetz (1982) menar att den interna 

validiteten är en av den kvalitativa forskningens styrkor, eftersom långvarigt deltagande i 

sociala grupper, vilket ofta förekommer inom kvalitativa studier, leder till att forskarna kan 

säkerställa en hög grad av kongruens mellan teorier och observationer.  Den externa 

validiteten beskriver i vilken grad resultaten från studien kan generaliseras. Detta skapar ofta 

problem för kvalitativ forskning som ofta bygger på fallstudier och små populationer.  

Bryman & Bell (2003) menar att en forskare minst måste bevisa att studien har face validity, 

det vill säga uppenbar validitet. Uppenbar validitet innebär att studien vid en första anblick 

verkar mäta det den ska mäta. Denna validitet uppnås genom att t.ex. rådfråga andra forskare 

om studien verkar vara relevant för konceptet eller hypotesen som står i fokus. Vi har genom 

diskussioner med handledare och opponenter samt litteraturstudier säkerställt studiens 

relevans och att uppenbar validitet finns.   

2.8.3 Generaliserbarhet 

Fallstudier kritiseras ofta för att inte vara generaliserbara på grund av det ringa antalet 

forskningsobjekt (Kvale, 1996). Bryman & Bell (2003) menar att forskare som använder sig 

av fallstudier inte heller tror att det går att hitta ett fall som kan appliceras i en hel bransch 

eller population. Dock menar de att det finns möjlighet till en viss teoretisk generalisering. 

Detta styrks av Yin (2009) som menar att en generalisering av fallstudier är möjligt, men inte 

gentemot en population. Han kallar detta analytisk generalisering, i vilket målet är att 

utveckla eller generalisera teorier och därmed lyfta empirin till en generell nivå. Kvale (1996) 

och Gomm, Hammersley & Foster (2000) argumenterar också för analytisk generalisering och 

menar att resultaten från en studie kan användas i en annan. Vi har använt oss av den 

analytiska generaliseringsmetoden genom att jämföra resultaten i våra fallstudier med 
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vedertagen teori. Detta gör att vår studie fungerar som en bro mellan induktiv och deduktiv 

forskning och kan användas i vidare studier.  

2.9 Etik 

Sedan Nürnbergrättegången har etik varit ett centralt ämne inom forskningsvärlden, då den 

forskning som uppmärksammades där ifrågasatte idealbilden av att all forskning var neutral 

och gynnsam (Punch, 1994). Idag är det därför av stor vikt att som forskare ta i beaktning de 

konsekvenser ens studie kan ha och följa de etiska riktlinjer som finns. 

De företag som utgjort våra fallstudier har lyckats mycket väl, vilket inte är alla unga företag 

förunnat. Det är således viktigt att våra studier inte på något sätt kan användas för att avslöja 

känslig information som skulle äventyra företagens konkurrenskraft. Vi har inför intervjuerna 

strävat efter att vara ärliga kring uppsatsens syfte och vårt tillvägagångssätt. Utöver det har vi 

efter intervjutillfällena haft kontakt med samtliga företag och de har givits möjlighet att 

kontrollera att citat och information som vi ämnar att publicera. Genom detta tillvägagångsätt 

menar vi att vi handlat etiskt i vår empiriinsamling.  
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3. Referensram 

 

3.1 Ekonomistyrning 

Den engelska termen för ekonomistyrning, managament control, introducerades av Roberth 

Anthony (1965). Han definierade ekonomistyrning som processen för att försäkra att resurser 

införskaffas och används effektivt för att uppnå företagets mål (Carenys, 2010).   

Lowe (1971) bygger på denna definition när han argumenterar för att behovet av 

ekonomistyrning uppstår på grund av att ett företags mål skiljer sig från de anställdas 

individuella mål, vilket skapar styrningskonflikter. Lowe menar även att situationer i företag, 

och därmed de anställdas beteende, är högst osäkra. En sista punkt som Lowe belyser är 

behovet av att hushålla med resurser i företag. Alla dessa problem kräver ett styrsystem för att 

ge de anställda vägledning, skapa målkongruens och samtidigt minimera resursåtgången för 

att nå målen.  

Syftet med ekonomistyrning är följaktligen att försäkra att de anställdas handlingar ligger i 

linje med företagets mål och syn på hur de ska uppnås (Lowe, 1971). Traditionellt har 

forskningen inom ekonomistyrning fokuserat på redovisningskontroll (Otley, 1994), men 

Lowe (1971) menar att styrsystem helst ska vara ett försök att koppla samman de olika 

avdelningarna inom ett företag för att skapa en övergripande modell för beslutsfattande. 

Kontrollen inom styrsystem återspeglas i feedbacksystem som ger ledning möjlighet att 

kontrollera huruvida de verkliga prestationerna överensstämmer med plan och i vilken 

omfattning de bör modifieras för att säkerställa att företagets mål uppfylls.  

Informationsflödet inom ekonomistyrning består huvudsakligen av produktions- och 

resultatrapporter, dock är det viktigt att beteende och sociala variabler inkorporeras (Lowe, 

1971). Ekonomistyrning är ett instrument för att se till att de anställda gör det de ”borde” och 

registrera när detta görs. Vad som ”borde” göras är därmed ett värde, som överförs från 

företaget till de anställda genom belöningar, noggrann rekrytering och träning, vilket är en 

vital del av ekonomistyrning. Simons (1995) och Merchant (1982) använder strategisk 

förändring som argument för att stödja detta fenomen. De menar att kontrollsystem är 

nödvändiga för företagsledningen ska kunna formalisera företagets värden, sätta riktlinjer för 

beteenden och kommunicera nya strategiska mål. 
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Med detta menar forskare att ekonomistyrning är en av de delar i företaget som bidrar till att 

förbättra prestationsförmågan. Därför krävs det att företag har funktionella styrsystem som 

kompletteras av informationssystem kan användas som verktyg för att säkerställa 

måluppfyllnad (Carenys, 2010).    

3.1.1Typer av styrning 

Merchant och Van der Stede (2012) beskriver ekonomistyrning ifrån olika vinklar: 

resultatstyrning, handlingsstyrning, personalstyrning och kulturstyrning. Resultatstyrning är 

en typ av indirekt kontroll, då de anställda inte styrs direkt. Styrningen sker istället genom 

belöningar grundat på prestationer vilket ger god kontroll samtidigt som de anställda har hög 

självständighet. Merchant och Van der Stede (2012) menar att resultatstyrning är en av de 

största delarna i ekonomistyrning och används av de flesta företagen, förutom de allra minsta.  

Handlingsstyrning är den mest direkta formen av styrning genom att handlingarna som de 

anställda utför kontrolleras. Målet med denna styrningsmetod är att förhindra att negativa 

handlingar som är skadliga för företaget utförs eller att upptäcka dessa så fort som möjligt 

(Merchant & Van der Stede, 2012).  

Resultatstyrning och handlingsstyrning är två välanvända kontrollmetoder, dock är de svåra 

och dyra att göra perfekta (Merchant & Van der Stede, 2012). Därför använder sig företag av 

ytterligare två styrningsmetoder för att fylla de luckor som finns; personalstyrning och 

kulturstyrning. Dessa styrningsmetoder inriktar sig mot människans naturliga tendenser att 

motivera och kontrollera sig själva. Personalkontroll ser till att de anställda förstår 

organisationens mål samtidigt som det försäkrar att de anställda har rätt kompetens för att 

utföra dessa mål. Kulturstyrning är designad för att uppmuntra inbördes kontroll inom 

grupper (Merchant & Van der Stede, 2012). Genom att skapa en företagskultur med 

gemensamma värden, normer, attityder och beteenden stärks bandet mellan de anställda och 

företaget. 

3.2 The Five Phases of Growth – Larry E. Greiner (1972) 

Det finns många livscykelmodeller som beskriver allt från utvecklingen av produkter till 

företag. Dock saknades det kopplingar till företagets styrfilosofi och tillväxt, vilket är grunden 

till ”the five phases of growth” - modellen utvecklad av Greiner (1972). 

Greiner skapade denna modell för att visa hur företag går igenom fem tillväxtfaser, vilka 

består av en kombination av evolution och revolution. Termen evolution används för att 
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beskriva en utdragen period av tillväxt i ett företag och revolution för den turbulenta tid där 

förändring en förändring av företagets styrfilosofi krävs för att fortsätta växa. I begreppet 

styrfilosofi inkluderar Greiner ett flertal områden inom företagande däribland, ledningens 

fokus, organisationsstruktur, ledarskapsfilosofi och ekonomistyrning. Greiner menar vidare 

att varje fas påverkas av den tidigare fasen, vilket betyder att en företagsledning som känner 

till organisationens historia kan förutspå kommande kriser och därigenom arbeta proaktivt.   

 

 

Figur 2 - The five phases of growth, Greiner (1972) 

 

3.2.1 Modellens byggstenar – Dimensioner 

Greiner tar upp fem dimensioner i sin modell, företagets ålder och storlek, evolution- och 

revolutionsstadier samt branscens tillväxttakt. 

Tid 

Historiska observationer av företag visar att styrningsproblem direkt korrelerar med tiden. 

Med detta menar Greiner att en styrningsfilosofi som är relevant i en tidpunkt förlorar sin 

betydelse ju längre tiden går. Tiden bidrar dessutom till att ledningens och de anställdas 
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inställning gentemot förändring försämras, vilket i sin tur leder till att det blir svårare att 

förändra styrningsfilosofin ju äldre ett företag är.  

Storlek 

Företagsstorlek är en drivare i det att ett företag med ett växande antal anställda och 

omsättning kräver mer sofistikerade styrsystem. Informell kommunikation blir för dyrt, 

långsamt och opålitligt för att företaget ska kunna fortsätta att växa. Ett företag som inte har 

någon tillväxt kan använda sig av samma styrfilosofi under flera år, till skillnad från kraftigt 

växande företag. 

Evolution 

Evolutionsstadiet, vilket enligt Greiner definieras som en utdragen period av tillväxt, är den 

period då företaget växer utan att behöva utveckla sin styrningsfilosofi. Evolutionsfaserna 

sträcker sig mellan 3-15 år beroende på olika faktorer så som branschens tillväxttakt. Greiner 

menar även att evolutionsstadierna kan förlängas i perioder med stor lönsamhet, dock finns då 

en risk att revolutionen inträffar i sämre ekonomiska lägen, då det kan vara svårare att 

genomföra förändringar i företaget. 

Revolution 

Genom att granska bland annat Fortune 500 listan och dess omsättning har Greiner dragit 

slutsatsen att ett företags tillväxt inte kan anses vara linjär. Tider av stadig tillväxt möter alltid 

en turbulent period, i vilken Greiner menar att nya styrfilosofier uppstår för att komma ut ur 

krisen. I sådana perioder finns det ett antal företag som inte lyckas att överge gamla filosofier 

eller att implementera nya, vilket innebär att dessa företag inte kommer att kunna expandera 

till nästa fas. Ledningens uppgift i dessa perioder är att implementera nya verktyg för att styra 

organisationen under den kommande tillväxtfasen. Greiner påpekar att det är den nya 

styrfilosofin, som i föregående kris  var lösningen, som är grunden till problemen i nästa kris, 

då en växande organisation ständigt behöver utvecklas för att fungera. 

Branschtillväxttakt 

Branschens tillväxttakt påverkar hur snabbt företaget går igenom evolutionsstadierna och 

stöter på revolutionsstadierna. Vissa branscher växer snabbt, vilket leder till att de inom en 

kort tidsram måste öka antalet anställda som i sin tur leder till att företaget hastigt måste 

anpassa sin styrfilosofi.   



18 

 

3.2.2 De fem faserna 

Fas 1 – Tillväxt genom kreativitet 

I den första fasen finns ofta en kreativ och driven entreprenör med målet att skapa en produkt 

och en marknad för denna. Greiner beskriver denna period på följande sätt: 

 Företagets grundare är vanligtvis en entreprenör eller tekniskt intresserad person som 

undviker styrningsaktiviteter. Deras fysiska och psykiska energi går helt och hållet åt 

att producera och sälja en ny produkt. 

 Kommunikationen mellan de anställda är informell och sker frekvent. 

 Stor arbetsbörda belönas med oansenliga löner och löften om ägarfördelar.  

 Aktivitetsstyrningen kommer direkt från marknaden; ledningen reagerar som kunderna 

reagerar.  

 

I takt med att företaget växer menar Greiner att det uppstår ett behov av kunskap inom 

effektiv företagsledning vilket mynnar ut i den första revolutionen; en ledarskapskris. För att 

fortsätta växa krävs en ledare som har kunskapen och viljan att fokusera på att leda företaget, 

vilket ofta innebär att de idérika entreprenörerna måste släppa den operativa ledningen. 

Ekonomisk kunskap är viktig då större företag kräver utförligare redovisning och effektivare 

tillverkningsprocesser. 

Fas 2 – Tillväxt genom ledarskap 

Den andra fasen handlar till stor del om i vilken riktning ett företag ska gå. De företag som 

nått den andra fasen genom att lösa ledarskapskrisen, via att t.ex. anställa en kompetent 

ledare, kommer enligt Greiner att uppleva en period av stadig tillväxt med en ledning som har 

en klar riktning och en stark position. Greiner beskriver denna period på följande sätt: 

 En funktionell organisationsstruktur införs för att separera de olika aktiviteterna inom 

organisationen. Detta gör att arbetsplatserna blir mer specialiserade. 

 Incitament, budgetar och arbetsrutiner införs. 

 Kommunikationen blir mer formell och opersonlig då organisationen blir mer 

hierarkisk  

 

Greiner menar att det centraliserade ledarskap som anammas efter en ledarskapskris på lång 

sikt inte är lämplig för att styra ett företag. Detta då företaget under tillväxt förr eller senare 
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når den punkt då central styrning från toppen inte längre är effektiv på grund av att de 

anställda känner sig begränsade av strukturen. Trots att de anställda har kunskapen och 

erfarenheten att ta många beslut själv måste det gå via ledningen, vilket skapar en långsam 

och ineffektiv organisation.  

Den andra revolutionen uppstår följdaktligen på grund av en efterfrågan på större 

självständighet. En vanlig lösning på detta problem, enligt Greiner, är att delegera ansvaret 

inom företaget. Dock har företagsledningen ofta svårigheter att släppa den operativa 

ledningen, vilket kan bidra till att företaget behåller en central styrning, varvid missnöjet 

bland de anställda växer.  

Fas 3 – Tillväxt genom delegering 

Nästa evolutionsfas bygger på en lyckad decentralisering inom företaget vilket ger ökad 

motivation hos de anställda längre ner i organisationen. Med ökat ansvar får enhetschefer 

större incitament att prestera, vilket leder till att företaget reagerar snabbare gentemot 

marknaden, kunder och nya produkter. Greiner beskriver denna period på följande sätt: 

 Större ansvar tilldelas enhetschefer. 

 Profit centers och bonusar används för att motivera de anställda. 

 Ledningen använder sig av ”management-by-exception”, baserat på rapporter 

underifrån. 

 Ledningen koncentrerar sig på förvärv av ytterlige enheter. 

 Kommunikation uppifrån sker mer sällan och ofta per telefon eller korta visiter. 

 

Greiner menar att nästa problem uppstår då den centrala ledningen känner att de börjar förlora 

kontrollen över företaget då beslutanderätten till hög grad är decentraliserad. Självstyrande 

enhetsschefer trivs med att styra sitt område utan att koordinera med andra. Greiner beskriver 

detta fenomen som ”Freedom breeds a parochial attitude”(Greiner, 1972, s. 404). Trots detta 

menar Greiner att en omstrukturering mot mer central styrning inte är att föredra, då flera 

företag som anammat denna metod inte har varit framgångsrika. Istället kommer företag som 

använder sig av specialiserade koordinationstekniker att kunna fortsätta växa i nästa fas. 

Fas 4 – Tillväxt genom koordination 

Den fjärde fasen kännetecknas av användningen av formella styrsystem för att uppnå bättre 

koordination mellan de olika enheterna i företaget. De nya kontrollsystemen säkerställer 

fortsatt tillväxt genom att förmå enhetschefer att samarbeta med andra enheter och fortsätta att 
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använda sina kunskaper till att ta snabba operativa beslut. Samtidigt handhas 

företagsövergripande datasystem, planering och budgetering centralt. Enhetscheferna får 

behålla ansvaret över sin enhet men är medvetna om att de har en ”vakthund” som övervakar 

dem.  

Krisen i denna fas benämner Greiner som ”Red-tape crisis”, då den grundar sig i konflikter 

som uppstår mellan huvudkontoret och enheterna. Enhetschefer blir frustrerade av att 

ledningen inte känner till de lokala förhållanden, medan ledningen klagar på att 

enhetscheferna inte är samarbetsvilliga. Tillsammans riktar de båda parterna sitt missnöje mot 

de byråkratiska papperssystemen, vilka har lett till att innovation har dämpats av strikta 

processer. Företaget har helt enkelt blivit för stort och komplext för att styras genom formella 

system. 

Fas 5 – Tillväxt genom samarbete 

Den sista fasen präglas av mänskliga relationer och teamarbete för att överkomma ”red-tape”-

krisen. Social kontroll och självdisciplin har ersatt formell styrning. Eftersom detta är den 

sista fasen i Greiners modell är han inte helt säker på vad revolutionen uppstår av. Greiner 

spekulerar i att den kan komma att uppstå på grund av en psykologisk mättnad, dvs. att de 

anställda blir psykiskt och emotionell utmattade. Detta på grund av intensiviteten som 

grupparbete medför samt pressen att konstant producera nya innovativa lösningar. Greiner 

menar att för att i framtiden kunna tackla dessa problem krävs ytterligare omstrukturering 

kombinerat med program som tillåter anställda att vila. 

3.2.3 Implikationer av modellen 

För att klargöra hur den information Greiner publicerat kan användas på bästa sätt beskriver 

han vissa riktlinjer för företagsledningen. För det första är det vitalt för ledningen att förstå 

var i modellen företaget befinner sig. Genom att känna till i vilken fas ett företag befinner sig 

i och vilka kriser som redan har hanterats, kan ledningen arbeta proaktivt och förutspå vad 

som kommer att hända framöver och vilka åtgärder som krävs för att säkerställa fortsatt 

tillväxt. I bästa fall kan företag därigenom undvika att revolutionen når ett alltför turbulent 

stadium.  

Vidare påpekar Greiner vikten av att ledningen arbetar med strömmen istället för emot den, 

vilket kan vara svårt då vissa kriser kräver förändringar som bland annat kan innebära att högt 

uppsatta chefer måste ta ett steg tillbaka. Detta beror inte på inkompetens, utan snarare på att 

det krävs en ny filosofi för att styra företaget i en riktning som säkerställer framtida tillväxt. 
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Det är samtidigt viktigt att inte vara otålig och försöka hoppa över revolutioner, då dessa 

perioder av anspänningar skapar idéer och kunskap som sedan ligger till grund för införandet 

av nya filosofier.  

Greiner påpekar även hur viktigt det är att inse att det endast finns ett begränsat antal 

lösningar till varje revolution, samt att dessa lösningar skiljer sig ifrån de lösningar som 

används vid tidigare revolutioner.  Alltför ofta försöker företag att använda sig av tidigare 

lösningar för att hantera nya problem vilket förhindrar en övergång till nästa evolutionsfas. 

Greiner menar vidare att det är viktigt att förstå att lösningar leder till nya problem, då det 

som passar ett företag bäst i en fas kommer att leda till komplikationer i en annan när 

företaget har blivit större. Detta är viktigt för ledningen att förstå, så att energin läggs på att 

genomföra de nödvändiga förändringarna istället för att leta efter någon eller något att skylla 

krisen på. 

Tabellen nedan ger en överblick över företags karaktär och styrfilosofi i de olika 

tillväxtfaserna.  

Category Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Management 

Focus 

Make & Sell Efficency of 

Operations 

Expansion of 

Market 

Consolidation 

of 

Organization 

Problem 

Solving & 

Innovation 

Organization 

structure 

Informal Centralized 

& 

Functional 

Decentralized 

and 

Geographical 

Line-staff & 

Product 

Groups 

Matrix of 

Teams 

Top 

Management 

Style 

Individualistic 

& 

Entreprenuarial 

Directive Delegative Watchdog Participative 

Control 

Systems 

Market Results Standards & 

Cost 

Centers 

Reports & 

Profit Centers 

Plans & 

Investment 

Centers 

Mutual Goal 

Setting 

Management 

Reward 

Emphasis 

Ownership Salary and 

Merit 

Increases 

Individual 

Bonus 

Profit Sharing 

& Stock 

Options 

Team Bonus 

 

Tabell 1 - Företags karaktär i tillväxtfaser (Greiner, 1972) 

 

Slutligen vill Greiner poängtera att modellen är en generell överblick av ett företags 

utveckling. Få företag passerar igenom alla faser. De flesta misslyckas och försvinner redan i 

första fasen och de som klarar sig vidare in i andra fasen, förvärvas ofta av större företag i 
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senare faser. Detta bidrar till att många företag hoppar över de olika kriserna. Samtidigt menar 

Greiner att de lösningar som presenteras inte ska ses som den enda vägen till tillväxt.  

“ It is not a cookie-cutter solution or panacea. The rate of growth, the effective resolution of 

revolutions, and the performance of the company within phases still depend on the 

fundamentals of good management: skillfull leadership, a winning strategy, the heightend 

motivation of employees and a deep concern for the customers.” (Greiner,  1998, s.65) 

3.2.4 Koppling till studie 

I vår studie kommer Greiners ”five phases of growth” fungera som en övergripande teoretisk 

utgångspunkt. Modellen beskriver de faser och utmaningar som ett företag kommer att stöta 

på under sin livscykel, samt hur företagen bör hantera dessa. Dessa teorier ämnar vi att 

undersöka empiriskt och om möjligt bygga vidare på. 

3.3 Tillväxtfaser i småföretag 

I sin modell inkluderar Greiner (1972) hela företagets livscykel, från starten och genom de 

fem faserna till att vara ett storföretag. Greiners fokus på hela livscykeln leder till att hans 

beskrivningar av ett företags första tid och initiala utveckling inte hamnar i fokus och är så 

detaljerade som önskvärt vid studier av småföretag (Scott & Bruce, 1987). Vi har valt att 

fokusera på småföretag, vilket sannolikt betyder att de med utgångspunkt i Greiner (1972) 

inte har nått längre än till fas två eller möjligtvis tre. För att få bättre insikt i de tidiga 

tillväxtfaserna och dess samband med styrningsfilosofi krävs forskning med inriktning mot 

småföretag.  

Scott & Bruce (1987) menar att de krav som ställs på företag i olika tillväxtfaser varierar till 

en sådan grad att företagsledaren och/eller ägaren ställs inför två huvudsakliga utmaningar: 

1. Ta företaget igenom krisen och in i nästa fas, vilket ofta kräver förändring och utveckling,  

2. Leda det ”nya företag” som nu på grund av de nödvändiga förändringarna, avsevärt skiljer 

från hur det tidigare såg ut.  

Scott & Bruce (1987) har av den anledningen vidareutvecklat och anpassat Greiners modell 

till småföretag. Författarnas definition av småföretag bygger på tre kriterier: 

 Ledningen är oberoende och består ofta av ägarna. 

 En individ eller en mindre grupp personer står för kapitaltillförsel och ägande 

 Verksamheten utförs i huvudsak lokalt. Marknaderna behöver dock inte vara lokala. 



23 

 

Denna definition skiljer sig från den definition vår studie tar sin utgångspunkt i men vi anser 

ändock att Scott & Bruce (1987) kan bidra till en ökad förståelse av tillväxtfaser i småföretag. 

Figuren nedan visar Scott & Bruce (1987) modell i vilken de identifierar fem tillväxtfaser och 

fyra kriser som vid en framgångsrik hantering leder till en ny period av tillväxt, alternativ av 

en stagnerande eller negativ tillväxt.    

 

Figur 3 - Five stages of growth in small business (Scott & Bruce, 1987) 

 

En nyckelfaktor som möjliggör för ett företag att upprätthålla en hög tillväxttakt och passera 

samtliga tillväxtfaser är förmågan att förutse de kriser som uppstår i övergången från en fas 

till en annan. Därtill krävs, förutom förmågan att förutse kriserna, en förmåga att hantera och 

leda förteget igenom den förändring och de utmaningar som kriserna innebär. (Scott & Bruce, 

1987) 

Varje tillväxtfas har distinkta karaktärsdrag och genom att studera och formulera dessa vill 

Scott & Bruce (1987) öka möjligheten för småföretag att förutse kriser samt öka 

möjligheterna att hantera förändringen och utmaningarna på ett framgångsrikt sätt. I tabellen 

nedan har vi utifrån Scott & Bruce (1987) forskning sammanställt och sammanfattat vad vi 
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anser vara av särskild vikt för småföretag och denna studie. Tabellen bygger på Scott & Bruce 

(1987) tillväxtfaser och fem av oss utvalda fokusområden.  

 Födelse Överlevnad Tillväxt Expansion Mognad 

Fokus Utveckla 
produkter 

Finna kunder 

Generera intäkter 
 

Finansiera och 
förbereda företaget för 

tillväxt 

Tillväxt Generera avkastning 

Ledarskap Direkt ägarledning Ägarledd 

övervakning  

Delgering och 

koordinering 
 

Decentralisering  

Entreprenörens makt 
minskar 

Decentralisering 

Entreprenören saknar 
operativt 

ledningsansvar 

Styrsystem 

och kontroll 

Enklare bokföring 

Informell kontroll 

Enklare finansiell 

planering 

Informell och 
personlig kontroll 

Grundläggande 

redovisning & 

rapportering 

Frekvent 

budgetering & 

rapportering 
Delegering av 

kontrollansvar 

Välutvecklade 

styrsystem och formell 

kontroll ”Management-
by-objectives” 

Kris & 

Utmaningar 

Ökad 
administrativ 

börda 

Ägarens tid räcker 
inte till 

 

Ökad organisatorisk 
komplexitet 

Växtvärk 

(Overtrading) 
Ökad konkurrens 

Stora konkurrenters 
intåg 

Hantera nya marknader 

och produkter 
 

Behålla kontroll över 
organisationen 

Målinkongruens 

mellan ägare, 
ledning och 

tjänstemän 

Bibehålla tillväxttakt 
och utveckla företaget 

Kritiska 

faktorer 

Likviditet 

Har ägaren det 

engagemang och 
den tid som krävs? 

Finansiera växande 

kapitalbehov 

Intern planering och 
kostnadskontroll 

Likviditet 

Produktutveckling 

Behov av effektiv 
företagsledning  

Finansiering av tillväxt 

 

Välutvecklade 

styrsystem  

Behov av en 
professionell ledning 

 

Finna nya 

tillväxtmöjligheter 

Ökad produktivitet och 
kostnadskontroll. 

 

 

Tabell 2 – Tillväxtfaser i småföretag (Scott & Bruce, 1979) 

 

3.4 Vikten av ekonomistyrning i små tillväxtföretag 

Inget företag är det andra likt och skillnader företag emellan är ofta särskilt påtagliga i företag 

av mindre storlek. Organisations- och ägarstruktur, strategi och ledningens kompetens skiljer 

sig ofta och utgör faktorer som påverkar företagets förutsättningar för tillväxt. (Churchill & 

Lewis, 1983) Skillnaderna till trots argumenterar Churchill & Lewis (1983) för att mindre 

företag ofta ställs inför likartade utmaningar vilket skapar en relevans för generella modeller.  

Utifrån dessa tankar har ett flertal forskare, däribland Greiner (1972), utvecklat modeller vilka 

syftar till att skapa en förståelse för framtida kriser och behovet av förändring. Ofta har dessa 

författare utgått från två dimensioner, företagsstorlek och ålder. (Churchill & Lewis, 1983) 

Churchill & Lewis (1983) medger att sådana modeller i flera fall är användbara men hävdar 

att de inte är lämpade för applicering på småföretag av tre skäl: 

1. Modellerna bygger på antagandet om att alla företag måste passera samtliga tillväxtfaser 

2. Modellerna fångar inte tillräckligt väl in den viktiga perioden i början av ett företags 

livscykel 
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3. Företagsstorlek och utveckling definieras allt som oftast i årlig omsättning och ignorerar 

därmed andra dimensioner så som värdeskapande, geografisk spridning, 

produktdifferentiering, produktionsteknologi etc.  

För att komplettera forskningen, har Churchill & Lewis (1983) likt Bruce & Scott (1987), 

utvecklat en modell särskilt anpassad för företag av mindre storlek. Den identifierar fem 

tillväxtfaser utifrån två dimensioner där storlek, mångfald och komplexitet är den ena samt 

ålder och mognad den andra. I tabellen nedan introducerar och sammanfattar vi Churchill & 

Lewis (1983) fem faser samt de huvudfrågeställningar författarna anser att en företagsledning 

bör fokusera på i respektive fas. Dessa frågeställningar anses vara av särskilt vikt för att för 

att klara övergången till nästa fas. 

Fas Beskrivning Frågeställningar 

Födelse Företaget fokuserar främst på intäkter genom att finna 
kunder och affärer. Företagets strategi är begränsad till en 

vilja att överleva. Ägare och företag fungerar ofta som en 

enhet varför formella styrsystem inte existerar. 

1. Har vi / kan vi skaffa tillräckligt med 
kunder och affärer för att etablera oss som 

ett företag? 

2. Kan vi expandera från att vara beroende av 
en kund och/eller produkt till att stå på en 

bredare och stabilare bas? 

3. Har vi tillräckligt med likvida medel för att 
klara den första tiden? 

 

Överlevnad Fokus riktas mot intäkter såväl som kostnader samtidigt 

som kampen för överlevnad fortsätter. Graden av 

planering och formalisering är låg och företaget leds 

fortfarande till stor del enkom av ägaren.  

1. Kan vi generera tillräckliga kassaflöden för 

att ersätta och underhålla de för företaget 

nödvändiga resurserna t.ex. maskiner, 

personal etc.? 
2. Kan vi generera tillräckliga kassaflöden för 

att finansiera tillväxt? 

 

Framgång I denna fas är företaget framgångsrikt och använder 

vinsterna, tillsammans med lånat kapital, till att finansiera 

tillväxt. Därtill krävs att ägaren anställer 
befattningshavare med kompetens att utveckla företaget. 

Kraven på formella styrsystem ökar och förutom 

budgetering krävs betydande arbete med strategisk 
planering. 

 

1. Hur säkerställer vi att vi har rätt kompetens 

då kraven på ledande befattningshavare 

höjs? 
2. Kan vi bibehålla samma kassaflöden om vi 

ökar tillväxttakten? 

Tillväxt Då företaget växer snabbt i både storlek och komplexitet 
krävs att ledningsansvar och beslutanderätt decentraliseras 

för att inte kväva tillväxten. Utvecklingen ökar också 

behovet av formella styrsystem på både operationell och 
strategisk nivå. Det är i denna fas inte ovanligt att ägaren 

och grundaren, frivilligt eller ofrivilligt, lämnar sin post 
som operativ ledare efter önskemål från investerare 

och/eller kreditgivare.  

 

1. Har ägaren rätt kompetens för att sitta kvar 
som operativ chef? 

2. Kan vi finansiera tillväxttakten? 

Mognad Företags största utmaning i mognadsfasen är, trots 

tillväxten och den ökande storleken och komplexiteten, att 

behålla de fördelar små företag åtnjuter i form av 
flexibilitet och entreprenörsanda. Styrsystemen är nu 

välutvecklade och kompetensen blad de ledande 

befattningshavarna har förhoppningsvis byggts upp 
ordentligt. Ägare och företag är nu separerade, både 

operationellt och finansiellt.  

1. Hur bibehåller vi flexibilitet och 

entreprenörsanda? 

 

Tabell 3 - The five stages of small business growth (Churchill & Lewis, 1983) 

Churchill & Lewis (1983) identifierar även ett antal ”key management factors”, vars 

betydelse för förmågan att växa och överleva varierar beroende på i vilket fas ett företags 
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befinner sig. Skillnaderna uppstår på grund av att varje fas ställer olika typer av krav på bland 

annat ledarskapsfilosofi, förekomst av formella styrsystem och ägarens grad av involvering i 

firman. Vid övergång från en fas till nästa uppkommer således ett behov av förändring. 

(Churchill & Lewis, 1983) 

 

Figur 4 - Key management factors and the stages (Churchill & Lewis, 1983) 

Som figuren visar ökar behovet av styrsystem och kontroll kraftigt under den tredje 

tillväxtfasen (Success) och behovet är som störst i den fjärde fasen (Take-off). Ett liknande 

behov finns även för ägarens förmåga att delegera.  

Churchill & Lewis (1983) och Scott & Bruce (1987) har till stora delar en samstämmig syn på 

förekomsten av tillväxtfaser, formella styrsystem, kriser och utmaningar i småföretag. Till 

denna studie har de bidragit med att tydliggöra möjliga samband och kopplingar mellan 

tillväxtfaser och ekonomistyrning samt vilka interna drivare av ekonomistyrning som 

förekommer. Därtill har de kompletterat Greiners forskning genom att uteslutande beröra 

småföretag. 
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3.5 Utvecklingen av ekonomistyrning 

Davila (2005) har identifierat behovet av studier inom området för ekonomistyrning och dess 

utveckling i företag. Han påpekar att befintlig forskning fokuserat på medelstora och stora 

företag. I företag av den storleken har ofta ekonomistyrning sedan länge spelat en central roll i 

företagets utveckling och struktur (Langfield-Smith, 1997; Luft & Shields, 2003). Davila 

(2005) menar att det för småföretag är av betydande vikt att studera tidpunkten för en 

övergång till mer formell ekonomistyrning då förmågan att genomföra en sådan förändring är 

avgörande för företagets möjlighet att fortsätta växa.  

Resonemanget är liknande de Greiner (1972) för då han menar att avsaknad av en väl 

anpassad styrfilosofi begränsar ett företags förmåga att växa och kan i värsta fall äventyra 

dess överlevnad. Davila (2005) utgår från denna argumentation och menar att 

ekonomistyrning är viktig då den ger företagsledningen möjligheten att styra “by exception”. 

Därtill tillhandahåller den information då informell kommunikationen inte räcker till. Davila 

(2005) har identifierat ett flertal drivare som påverkar uppkomsten och utvecklingen av 

ekonomistyrning. Via empiriska studier har han fastställt att storlek, tid, ny VD och 

riskkapital, alla driver utvecklingen av ekonomistyrning i småföretag.  

Ett företags storlek har av flera forskare (Greiner, 1972, Churchill & Lewis, 1983) 

identifierats som en naturlig drivare av förändring i ekonomistyrning. Davila (2005) menar att 

ett företag som växer och skapar en större organisation med fler anställda, kräver nya 

lösningar för att hantera den allt mer komplicerade interna kommunikationen vilket driver 

utvecklingen av ekonomistyrning.  

Davilas (2005) andra drivare är tid, vilket även Greiner (1972) argumenterade för. Tid är ofta 

kopplat till överlevnad, det vill säga yngre företag löper en större risk att misslyckas och 

försvnna. Tid innebär dock inte tillväxt, men Davila (2005) menar att tiden innebär erfarenhet, 

inlärning och experimentering vilket stärker företagets ekonomistyrning. 

Den tredje drivaren som Davila (2005) tar upp är bytet av VD i ett företag. Detta har visat sig 

vara en nyckelfaktor i övergången från informella till formella styrsystem (Greiner, 1972, 

1998). Argumentationen bygger på att entreprenörer inte är lämpade att styra ett företag med 

en formell ekonomistyrning. Studier kring entreprenörer (Chandler & Jansen, 1992; 

Willard,Krueger, & Feeser, 1992), visar att entreprenörer bäst i de osäkra och informella 

situationer som ett ungt företag ställs inför, men saknar motivation och kunskap att styra ett 

företag som kräver striktare ekonomistyrning och formell kommunikation (Mintzberg, 1984). 
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Därför kan införandet av en ny VD med insikt i ekonomistyrnings betydelse påverka 

utveckling i ett ungt företag (Davila, 2005). 

Den sista drivaren Davila (2005) identifierat är riskkapital. Forskning har visat att 

professionella investerare inte endast bidrar med finansiellt stöd utan även kompetens och 

kunskap (Sapienza, Manigart & Vermeir, 1996; Robie, Wright & Chiplin, 1997). Om 

ekonomistyrning anses vara viktig för tillväxten ser riskkapitalisterna vanligtvis till att förse 

företaget med den kunskap de behöver (Davila, 2005). Detta under förutsättning att de har 

tillgång till efterfrågad kompetens och intresse i att företaget presterar så bra som möjligt 

(Davila, 2005). 

Moores & Yuen (2001) har undersökt sambanden mellan ett företags livscykel och så kallade 

”Management Accounting Systems” (MAS). Deras studie visar att karaktären på MAS 

varierar beroende på i vilken livscykelfas ett företag befinner sig. Via empiriska studier visar 

de att graden av formalisering varierar under de olika faserna av livscykeln och att tillväxt 

skapar ett behov av mer formaliserade system, framförallt i övergången från en fas till en 

annan (Moores & Yun, 2001).  

Moores & Yuen (2001) ställer sig även frågan huruvida denna utveckling är en del av 

nödvändiga organisatoriska förändringar för att möta externa hot så som tilltagande 

konkurrens eller snarare ett försök att skapa intern kontroll.  Sanningen tror författarna ligger 

någonstans mitt i mellan. 

Vad gäller MAS kunde Moores & Yuen (2001) se att graden av formalisering ökade i 

samband med strategiförändringar, då företaget strävade efter att antingen bibehålla eller 

stärka sin konkurrenskraft. Även en tilltagande organisatorisk komplexitet bidrog till mer 

formalisering då de gamla systemen inte ansågs tillfredsställande.  

3.6 Syntesmodell 

I detta kapitel presenterar vi en egen modell över de teoretiska resonemang som förts i denna 

referensram. Syftet är att denna modell dels ska ligga till grund för hur vi approcherar våra 

empiriska studier men även fungera som en utgångspunkt när vi diskuterar våra resultat. 

För att kunna applicera Greiners övergripande modell på småföretag jämför vi de tre första 

faserna med Churchill & Lewis, Scott & Bruce och i viss mån Davilas slutsatser, vilka 

explicit fokuserar på företag i tidiga skeden. Genom att kombinera de olika modellerna får vi 
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en mer detaljerad beskrivning över livscykeln och de faser våra fallföretag upplever. Därtill 

har vi identifierat ekonomistyrning och styrverktyg som förknippas med respektive fas. 

Ledarskapsutmaning 

Inledningsvis styrs de flesta företag informellt och entreprenöriellt. Ägaren och företag 

fungerar till stor del som en enhet (Churchill & Lewis, 1983). Denna typ av ledarskap 

fungerar väl fram till vad vi valt att benämna som ledarskaputmaningen. Den uppstår då den 

direkta ägarledningen inte längre fungerar på grund av ökad komplexitet och storlek och det 

finns således ett behov av en effektiv företagsledning (Greiner, 1972). Detta innebär ofta att 

entreprenören måste lämna ifrån sig ledningsansvaret till någon med erfarenhet av ledarskap. 

Kunskap kring redovisning och rapportering är ofta viktigt varför förekomsten av sådana 

element ökar kraftigt. 

Autonomiutmaning 

Den andra utmaningen har vi valt att benämna autonomiutmaningen. Den uppstår då de 

anställdas kunskap och skicklighet inom sina respektive områden överstiger den centrala 

ledningens, vilket leder till en efterfrågan på större självständighet. Det vanligaste sättet att ta 

tillvara på dessa kunskaper och samtidigt säkerställa de anställdas trivsel är att decentralisera 

och delegera ledningsansvar. Genom detta hindras inte de anställda att prestera på grund av 

ineffektivt beslutsfattande och företaget kan växa.  I de fall detta misslyckas och företaget 

vidhåller en central styrning uppstår ofta ett missnöje och underprestation bland de anställda, 

vilket hämmar möjligheten till tillväxt. 

Som tabellen visar ger en kombination av Greiner (1972), Churchill & Lewis (1983) och 

Scott & Bruce (1987) en samstämmig beskrivning av ett företags livscykel och dess tidiga 

utveckling. Trots att det endast är Greiner (1972) och Scott & Bruce (1987) som explicit talar 

om kriser så är den problematiken högst närvarande även i de resonemang som förs av 

Churchill & Lewis (1983).  
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Fas Greiner Churchill & Lewis Scott & Bruce Fas 

Growth 

through 

creativity 

 

 Informell 

ekonomistyrning 

och 

kommunikation 

 Entreprenöriellt 

 Reaktiv 

ekonomistyrning 

 

 Marknadsfokus 

 Ägare och företag 

fungerar som en 

enhet 

 Entreprenöriellt 

 Direkt ägarledning  

Födelse 

 

 Låg grad av 

planering och 

formalisering 

 Till stor del 

ägarlett 

 

 Personlig kontroll 

 Enklare bokföring 

 

Överlevnad 

Ledarskapsutmaning 

 Direkt ägarledning ej länge möjlig 

 Behov av effektiv företagsledning 

Growth 

through 

direction 

 Incitament, 

budgetar och 

arbetsrutiner 

införs 

 Ny ledning 

 Mer formell 

kommunikation 

 Ökade krav på 

budgetering och 

planering 

 Ägaren anställer 

befattningshavare 

med kunskap att 

leda företaget 

 Enklare 

rapportering 

 Ägaren släpper en 

del av 

ledningsansvaret 

Framgång/ 

Tillväxt 

Autonomiutmaning 

 Ökad skicklighet och kompetens bland de anställda 

 Krav på mer självstädighet 

Growth 

through 

delegation 

 Decentralisering 

av ansvar 

 Management-by-

exception 

 Behov av nytt 

management 

 Decentralisering 

och ökat behov av 

formella 

styrsystem 

 Decentralisering 

 Professionell 

ledning 

 Regelbunden 

rapportering och 

budgetering 

Tillväxt/ 

Expansion 

 Välutvecklade 

styrsystem 

 Flexibilitet allt 

viktigare 

 Formella styrsytem 

 Management-by-

objectives 

Mognad 

 

Tabell 4 - Syntesmodell 

 

Förändringsdrivare 

Ovan har visast att tillväxt ställer krav på förändring av ekonomistyrning. Greiners (1972) 

modell implicerar att det främst är ett företags storlek och komplexitet som driver förändring 

av ekonomistyrning. Tid är även det en drivare då förekomsten av styrsystem tenderar att 

korrelera med företagets ålder. 

Forskning har dock visat att det inte är enbart är dessa faktorer som påverkar utvecklingen 

(Davila, 2005, Moores & Yuen, 2001). Davila (2005) har visat att även externa faktorer så 

som en ny VD och riskkapitalägande kan driva förändring av ekonomistyrningen. Scott & 

Bruce (1987) och Moores & Yuen (2001) beskriver även hur externa hot så som ökad 

konkurrens kan frambringa förändring av ekonomistyrning. Därtill kan såväl kreditgivare som 

investerare påverka utformningen av ett företags ekonomistyrning (Davila & Foster, 2007). 

Tdigare studier har således identifierat såväl interna som externa faktorer vilka fungerar som 
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förändringsdrivare av ekonomistyrningen i småföretag. I tabellen nedan presenterar vi en 

sammanställning av dessa utifrån de i referensramen berörda studierna. Då flera studier inte 

explicit benämner dessa faktorer som drivare bygger sammanställningen till stor del på vår 

egen tolkning av referensramen. 

 Interna drivare Externa drivare 

Greiner  Tillväxt / Storlek 

 Komplexitet 

 Tid – förlorad relevans 

 Branschtillväxt 

Davila 

Davila & Foster 
 Tillväxt / Storlek  

 Komplexitet 

 Tid – erfarenhet och 

inlärning 

 Ny VD / Management 

 Riskkapital 

Moores & Yuen  Tillväxt  Stärka konkurrenskraft 

Churchill & 

Lewis 

Scott & Bruce 

 Tillväxt / storlek 

 Komplexitet 

 Behov av produktivitet och 

kostnadskontroll 

 Behov av kompetens 

 Påverkan från 

investerare och 

kreditgivare 

 Tilltagande konkurrens 

 Externa hot 

 

Tabell 5 - Drivare av ekonomistyrning 
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4. Fallstudier 

 

4.1 Studentum AB 

4.1.1 Företagsbeskrivning  

Studentum erbjuder söktjänster inom utbildning. Visionen är att underlätta för människor i 

hela världen med att hitta sin utbildning genom att samla alla eftergymnasiala utbildningar på 

ett ställe. Huvudkontoret ligger i Stockholm men Studentum har även verksamhet i Norge, 

Danmark och Finland. 

Studentum grundades år 2001 av Fredrik Söderlindh, Magnus Obel och Marcus Boström. 

Grundarna är idag huvudägare tillsammans med Axel Johnsonkoncernens riskkapitalbolag 

Novax och U Ventures. När företaget grundades var Fredrik försäljningsansvarig, Magnus 

informationsansvarig och Marcus teknikansvarig. Tillsammans byggde de en teknisk lösning i 

form av en sökmotor och tog fram en affärsmodell för att skapa intäktsflöden. Studentum har 

idag utvecklats till en mindre koncern bestående av nio bolag, varav fem i Sverige. 

Idag har företaget utvecklats till en internationell koncern. Majoriteten av de anställda är dock 

placerade på huvudkontoret i Stockholm. Koncernen innefattar 16 olika varumärken som 

riktar sig mot olika kundgrupper så som eftergymnasial utbildning i Sverige och 

internationell, samt kompetensutveckling för företag.  

Studentum har uppfyllt kriterierna för gasellföretag flera år i rad och räknar med att fortsätta 

växa kraftigt genom expansion till nya marknader.  

 

Figur 5 - Studentum AB nyckeltal (Studentum årsredovisning, 2010) 
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4.1.2 Tillväxt 

Studentum grundades av tre barndomskamrater som tillsammans uppfattad ett behov av att 

enkelt kunna söka efter utbildning på nätet. De utvecklade en plattform och sökmotor för 

eftergymnasiala utbildningar och insåg att den hade potential. Till en början tillät Studentum 

svenska högskolor och universitet att utan kostnad vara sökbara. 

”Sen dröjde det ett par år, vi hackade oss fram, satt i en källare på Gärdet, hade svårt att 

skapa intäktsflöden och visste inte hur affärsmodellen skulle se ut. Vi hade en jättebra tjänst 

och besökandet steg men vi visste inte hur vi skulle ta betalt. Men till slut så fick vi snurr. Det 

kom in fler och fler skolor och vi kunde ta in vår första anställda.” 

År 2002 anställdes den första säljaren. Grundarna behöll ansvaret för respektive 

ansvarsområde och styrde bolaget tillsammans. Tillväxten i både omsättning och antalet 

anställda tilltog snabbt vilket underlättades av den stora skalbarheten i affärsmodellen. 

Efter ett par år började Studentum även erbjuda söktjänster inom företagsutbildning och 

kompetensutveckling.  Detta bidrog till att ett dotterbolag skapades med inriktning mot 

kompetensutveckling i näringslivet. Under samma period föddes även visionen om att ”hjälpa 

hela världen att hitta rätt utbildning”. 

Den första rekryteringen till ekonomifunktionen gjordes under 2007 då behovet av kontroll av 

kassaflöden, likviditet och revisorers krav ökade. Studentum fick samma år även sin första 

externa ägare vilket ledde till en formalisering av styrelsearbetet. Kraven på ekonomistyrning 

fortsatte att öka och 2008 anställdes en CFO med helhetsansvar för ekonomifunktionen.  

För att skapa en effektiv företagsledning utvecklade grundarna därefter sina roller.  Magnus 

tog över ansvaret för försäljning från Fredrik som enbart skulle fokusera på frågor rörande 

strategi och nya marknader. Denna uppdelning fungerade inte väl och grundarna valde att gå 

tillbaka till de ursprungliga rollerna.  

Vid samma tidpunkt upplevde Studentum en av sina största utmaningar under tillväxtresan. 

Problemet identifierades till en allt för hög personalomsättning vilken urvattnade 

företagskulturen. För att hantera detta utformades strategier kring rekryteringen och åtgärder 

för att förstärka företagskulturen.  
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”Ibland när man bara kör på så blir man lätt lite miljöskadad och fartblind och då kan det 

vara bra att stanna upp och se; vad har vi idag och vad är viktigast, vad gör vi som inte är så 

bra, vad ska vi fortsätta satsa på?” 

År 2010 kom näste externa delägare in, då i form av Axel Johnsonkoncernens 

riskkapitalbolag Novax. Detta bidrog till att utvecklingen av rapportering, budgetering och 

planering tog fart. Även organisationen förändrades då ett antal mellanchefspositioner 

infördes. Affärsmodellen förändrades dock inte och är idag densamma som 2001.  

”Affärsmodell, vi har haft samma sen 2001 och den funkar fortfarande. Det är helt otroligt att 

vi kan ta betalt på precis på samma sätt, teckna samma avtal etc. och kunderna är nöjda. 

Affärsmodellen bygger på en databas och teknisk plattform som vi äger så det är väldigt 

skalbart, vi kan lägga upp 1 skola, 100 eller 1000 skolor i databasen.” 

Det Studentum uppfattar som de största hoten mot att även framöver fortsätta växa i snabbt 

takt finns internt och särskilt i form möjligheterna att rekrytera personer med rätt kompetens 

och profil.  

4.1.3 Utveckling av ekonomistyrning 

Inledningsvis, då Studentum endast bestod av grundarna, och fram till 2007 då omsättningen 

nådde 10 miljoner styrdes företaget mycket informellt av de tre grundarna som samtliga hade 

väl avgränsade ansvarsområden. 

”När man är litet bolag, 5-10 personer då blir det ju inte så formellt utan man tar det som det 

kommer lite, ingen riktigt budgetsättning, inget rapportsystem. Behovet blir större och större i 

och med att vi växer, när man har omsättning på 1-2-3 miljoner då är det inte så noga men 

när man kom upp i över 10 miljoner då är det helt andra krav.” 

Även kommunikationen har blivit mer formell sedan starten men i och med att grundarna 

ansvarar för olika delar av verksamheten finns fortfarande en daglig kontakt mellan anställda 

och någon i ledningsgruppen.  

Vidare är prestationsmätning på företags- och personnivå är en viktig del i hur Studentum 

styrs. Vad som mäts på personnivå varierar mycket beroende på position och antal år som 

anställd. Inom företaget finns ledande personer, däribland Country Managers som besitter ett 

helhetsansvar och därför utvärderas på resultatnivå, medan säljarna främst har säljmål.   
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”Vi mäter väldigt många olika saker, mäta är ju en grunddel i hela vår verksamhet 

framförallt antal besökare, intresseanmälningar, försäljning, hur mycket en säljare säljer etc. 

Så att mäta gör vi ganska mycket och det påverkas inte så mycket av tillväxten för det är 

samma grundtänk och sen måste man naturligtvis utvidga, förändra och anpassa det efter 

olika marknader men grunden är i stort sett samma.” 

2007 anslöt den första externa delägaren vilket tillsammans med tillväxten drev fram 

förändringar av den ekonomiska styrningen. Den nya delägaren, Universumgruppen tog plats 

i styrelsen och styrelsemötena och styrelsearbetet blev då mer formellt än tidigare då endast 

grundarna suttit i styrelsen. Successivt började den ekonomiska styrningen utvecklas med 

hjälp av input och erfarenhet från Universumgruppen samtidigt som ekonomiavdelningen 

stärktes upp med flera anställda. 2008 anställdes Jonatan Falk som ekonomichef och under 

hans ledning blev arbetet mer strukturerat och innefattade för första gången budgetsättning. 

Det nya arbetssättet användes för internt beslutsfattande. 

Nästa stora förändring i Studentums ekonomistyrning kom även den i samband med en ny 

ägare då Novax 2010 förvärvade ca 30 % av bolaget.  

”Det har blivit en helt annan nivå på det interna men även extern rapportering till Novax så 

nu skulle jag säga att vi har väldigt väldigt hög nivå på styrsystem, rapportering, budgetering 

och planering. Novax är väldigt nöjda med den rapportering och även vår revisor så vi är 

praktiskt taget som ett börsnoterat bolag, förutom det som är onödigt.” 

Ett krav från Novax var att Studentum skulle börja använda sig av samma rapporteringsmallar 

och system som övriga bolag inom Axel Johnsonkoncernen vilket innebar en större 

förändring för Studentum. Många av de förändringar och uppgraderingar, av framför allt 

resultatstyrningen, som genomfördes hade troligen varit nödvändiga ändå men först inom 

treårsperiod. Nu tvingades förändringarna fram omedelbart.  

Den växande storleken och komplexiteten ställde även den nya krav vad gäller ekonomisk 

styrning och kontroll. En stor del av expansionen bestod vid denna tidpunkt av etablering på 

nya marknader. Då sådana etableringar innebär investeringar och negativa kassaflöden under 

längre perioder ställs höga krav på rapportering och kontroll av kassaflöden och likviditet. Att 

ha dessa system på plats innebär även en konkurrensfördel. 

”Nu vet vi exakt hur mycket det kostar att ta sig in på en ny marknad, hur lång tid det ska ta, 

när vi kan gasa, när vi måste bromsa, så det är absolut en konkurrensfördel.” 
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För Studentum har expansionen inte enbart inneburit rent ekonomiska utmaningar. För att 

säkerställa att företagskultur och kärnvärden hålls intakta även i utlandsorganisationen har ett 

antal åtgärder vidtagits. Ett konkret exempel att är samtliga personer som anställts för att 

arbeta i utlandsorganisationen baseras i Stockholm de första månaderna för att lära sig kultur 

och kärnvärden med målet att personen senare ska fungera som en kulturbärare.  

”Att sätta kulturen blir det allt viktigare, från början var det inte så viktigt för då fanns den 

automatiskt, sitter man i samma rum så sitter det i väggarna och då behöver du inte ha något 

papper som säger vad kulturen är. Men i takt med att vi växer så blir det viktigare att ha en 

dokumentation och riktlinjer…desto mer vi växer, ju viktigare blir det.” 

Utöver kultur och expansion har flexibilitet varit ett nyckelord i utvecklingen av 

ekonomistyrningen i Studentum.  

”Det viktigaste är hela tiden att ha hög flexibilitet så man kan anpassa sig och även kunna 

vara förberedd, veta hur man tror att det ser ut framåt för att kunna skala upp system, 

verksamhet etc. innan saker händer.” 

4.1.4 Analys av tillväxt 

Studentum har under en längre period växt i en mycket snabb takt och är det största av våra 

fallföretag. Företagets tillväxtresa har till stora delar överrensstämt med vår syntesmodell som 

behandlar tillväxtfaser och ledarskaps- och autonomiutmaningarna. I ”growth through 

creativity” fasen styrdes Studentum mycket informellt och entreprenöriellt av de tre 

grundarna.  

Företagets tre grundare hade redan från början skiljda kompetensområden och uppdelningen 

av ansvarsområden blev därför naturlig. På så vis kunde grundarna länge, och till viss mån 

fortfarande, hålla en informell kontakt med personerna inom respektive del av verksamheten, 

försäljning, teknik och information. Den tydliga uppdelningen av ansvar möjliggjorde även en 

mer direkt ägarstyrning under en längre tid än vad man kunnat förvänta sig i ett bolag där en 

stark entreprenör har för avsikt att styra hela verksamheten. Dessa faktorer underlättade 

säkerligen hanteringen av ledarskapsutmaningen vilket möjliggjorde en fortsatt hög 

tillväxttakt.  

I takt med utlandsexpansionen tagit fart har ledningen i Studentum tvingats delegera mer 

ansvar till de mellanchefspositioner som idag finns i organisationen. En decentralisering har 

även varit ett naturligt steg då företaget öppnat kontor i andra länder. Denna insikt fanns tidigt 
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hos grundarna och mycket erfarenhet har funnits att tillgå bland de externa ägarna vilket 

resulterat i att Studentum idag växt igenom ”growth through direction” fasen och klarat av 

autonomiutmaningen. Idag växer företaget istället i ”growth through delegation” fasen vilken 

är den sista fas vi behandlar i vår syntesmodell.  

4.1.5 Analys av ekonomistyrning 

Utvecklingen var fram till 2007 till stor del behovsstyrd. Trots att system för controlling och 

redovisning fanns att tillgå utnyttjades dessa i mycket liten utsträckning. Den informella 

kommunikationen och reaktiva utvecklingen stämmer väl med Greiners (1972) beskrivning av 

hans första tillväxtfas. När den första externa delägaren kom in 2007 med erfarenhet och 

kompetens infanns sig ett visst mått av proaktivitet. Relationen mellan tillväxt och 

ekonomistyrningen kan i detta fall ändock sägas vara densamma, det vill säga att tillväxten 

driver på utvecklingen av ekonomistyrningen och inte vice versa.   

Mellan 2007 – 2009, i samband med att Jonatan Falk kom in som ekonomichef ökade 

användningen av formella system för redovisning och rapportering. Dessa system är desamma 

som företaget använder idag vilket tyder på att det under dessa år skedde mycket arbete med 

att utveckla en ekonomistyrning som skulle vara tillräcklig flera år framöver. Detta bekräftas 

av Studentum. 

”Vi skulle kunna växa flera gånger om med den ekonomistyrning som vi har idag. Vi skulle 

kunna gå tillbaka flera steg och kunna växa med den styrning vi hade för flera år sedan.” 

En möjlig slutsats är därför att Studentum vid givna milstolpar så som ny ägarstruktur och 

rekryteringen av ny ekonomichef, fokuserar kraft på utveckling av ekonomistyrning. 

Kontinuerlig utvärdering sker inom ekonomiavdelningen men förändringar tenderar att ske 

vid dessa milstolpar. Flexibilitet och möjligheten att skala upp system har varit en 

grundläggande förutsättning för att kunna arbeta på det sättet under hög tillväxt. Utan den 

flexibiliteten hade troligen en mer kontinuerlig process varit nödvändig för ett företag med en 

tillväxttakt likt den Studentum upplevt.   

4.1.6 Analys av drivare 

Tillväxt och ökad komplexitet har varit tydliga drivare bakom utvecklingen av styrningen i 

Studentum. Utvecklingen var mest påtaglig från 2007 och framåt då Studentum växte mycket 

fort. Utöver dessa två, som bland annat Greiner (1972) och Churchill & Lewis (1983) 

identifierade som drivare, finns ett antal andra. Den ekonomiska rapporteringen och 
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uppföljningen har t.ex. bidragit till att stärka Studentums konkurrenskraft via den kunskap 

kring etablering på nya marknader den genererat. Detta ligger i linje med det Moores & Yuen 

(2001) och i viss mån Davila (2005) då styrningen bidragit till lärande och ny erfarenhet. I 

viss mån kan även kostnadskontroll anses utgöra en drivare då expansionsfokuset varit 

mycket viktigt för företaget och då etablering på en ny marknad inneburit en längre tid av 

negativa kassaflöden.  

Den drivare som dock varit mest framträdande för Studentum är en extern i form av 

investerare och riskkapital vilket Davila (2005)  även sett i sin studie över IT-företag i USA. 

Novax inträde tvingade fram omedelbara förändringar och utveckling som i annat fall 

möjligtvis hade genomförts inom en treårsperiod.  

4.1.7 Sammanfattning Studentum 

 

 

Figur 6 – Studentum AB tidslinje 
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4.2 SkySparc AB 

4.2.1 Företagsbeskrivning  

SkySparc AB (SkySparc) är ett litet men högspecialiserat konsult- och mjukvaruföretag inom 

finansbranschen. Både konsultverksamheten och den egna utvecklingen av mjukvara har en 

stark koppling till det finansbranschspecialiserade systemet Wall Street Suite. Wall Street 

Suite ger användarna IT-stöd i arbetet med att hantera processer och finansiella risker. 

SkySparc har idag kontor i Stockholm (huvudkontor) och New York samt personal 

stationerad i en handfull europeiska storstäder.  

Skysparc grundades av Mattias Sandström som tidigare har arbetat med Wall Street Suite i 

företaget Trema. Efter att ha bedrivit egen konsultverksamhet under början av 2000-talet 

anställde han 2003 sina två första medarbetare vilket blev grunden till SkySparc. Företaget 

växte snabbt och anställde ett flertal personer redan under första året. År 2008 tillkom 

Thomas Bergqvist som partner. Även han hade erfarenhet från arbete med Wall Street Suite 

via en ledande roll i Trema. Dessa två personer är huvudägare i SkySparc tillsammans med en 

tredje partner. Resterande del ägs av ett antal anställda. 

Idag har SkySparc kunder runt om i världen och arbetar med stora industriföretag, finansiella 

aktörer samt institutioner så som centralbanker och riksgälder. Antalet anställda uppgår till 

drygt 30 personer vilka arbetar med uppgradering, integrering, förbättring och testning av 

Wall Street Suite samt utveckling av egen mjukvara. Mjukvaran används tillsammans med 

och som komplement till Wall Street Suite.  

Företaget har uppfyllt kriterierna för ett gasellföretag två år i rad och ser fortsatt god 

tillväxtpotential via försäljning och etablering på nya marknader. 
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Figur 7 - SkySparc AB nyckeltal (SkySparc årsredovisning, 2010) 

 

4.2.2 Tillväxt 

SkySparc grundades år 2001 som ett enmansbolag, då grundaren slutade som konsult på 

företaget Trema. Företaget föddes ur grundarens önskan att bli entreprenör och efter att under 
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valde att lägga ner sitt Stockholmskontor anställde grundaren två av de konsulter som jobbat 

där. Detta var startskottet, varpå antalet anställde växte snabbt. I början blandades anställda 

med underkonsulter och antalet personer i företaget steg till knappt 20 personer inom ett år. 

Även omsättningen steg kraftigt från två miljoner till åtta miljoner. 

Denna rapida tillväxt bidrog till problem, då det saknades styrning och processer för att 

hantera den stora mängden anställda, samtidigt som det var svårt att hålla uppe likviditeten då 

vissa av kunderna inte sällan var sena att betala. Grundaren framställer att den svåra tiden 

2004 berodde på en allt för stor arbetsbörda för en enskild person, samtidigt som de 

finansiella muskler saknades. Detta gjorde det svårt att anställa personer med enbart 

administrativa uppgifter. Lösningen var att utveckla processer och system kring 

administrationen av företaget, bland annat genom att införa ett tidsrapporteringssystem. 

”Här var det en total överbelastning på alla fronter och det var ett sätt att försöka ta sig ur 

den situationen som triggade införandet av tidrapporteringssystemet, det här systemstödet 

gjorde ju jättestor skillnad. TimeSheet är ett system som vi använder fortfarande. Nu håller vi 

på att växa ur det också men det har varit väldigt bra under tiden som varit. Den här gången 

kollar vi mer proaktivt på att ersätta TimeSheet” 
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Då administrationen tog all tid gled grundaren allt längre ifrån den operativa delen av 

verksamheten. Detta visade sig också vara ett problem, då det bidrog till problem med 

kvalitén i verksamheten. Detta anser grundaren var ett direkt hot mot fortsatt tillväxt, varpå 

någon sorts avlastning krävdes så att mer fokus kunde läggas på att kvalitetssäkra 

verksamheten.  

Det är samma person som helt plötsligt ska göra fem jobb istället för ett jobb. Timmarna tar 

slut på dygnet även om man jobbar 18 timmar. Till slut går det ju inte… De är time-stealers, 

alla sådana här funktioner. Ska du åka ut och sälja eller ska du fylla i skattedeklarationen?” 

Efter att företaget lyckades komma igenom den besvärliga tiden under 2004 med stor 

belastning upplevde SkySparc en jämn och hög tillväxttakt. Den första anställda med 

renodlade ekonomiuppgifter värvades år 2007. Året därpå anslöt sig en partner till SkySparc 

som tillförde viktig kompetens från mognare företag. Den nya partnern arbetade tidigare i en 

ledande befattning på Trema och har lång erfarenhet av företagsstyrning från flera storföretag. 

Idag finns det drygt 30 anställda, varav en handfull är stationerade utomlands. Målet är att 

fortsätta växa i en stadig takt, både nationellt och internationellt.  

4.2.3 Utveckling av ekonomistyrning 

Från det att SkySparc grundades tills de var runt sex anställda klarade grundaren av att styra 

företaget själv. Det fanns inga system eller processer för att stödja bolagsstyrningen, utan all 

administration hanterades av grundaren samtidigt som han var operativt chef. När antalet 

anställda steg upp emot 15 personer ökade komplexiteten avsevärt. Utan stödjande system 

gick majoriteten av grundarens arbetstid åt till att administrera och planera. En assistent 

anställdes då för att sköta en del av det administrativa arbetet. Därefter har det successivt 

införts nya system och processer för anpassa styrningen till bolagets ökande storlek och 

komplexitet. 

Genom att ha regelbundna möten har kommunikationen blivit mer formell. Vecko- och 

månadsmöten sker även om ägarna ej är närvarande. Under mötena diskuteras pågående 

projekt, tips om potentiella uppdrag samt problem eller framgångar. Grundarna utrycker att 

mötena fungerar som informationsspridning till de anställda samtidigt som det ger dem själva 

en bild av vad som händer i företaget. Även idag sker mycket kommunikation informellt, 

bland annat mellan ägarna. Konsulter som är off-site kommunicerar med företaget genom 

telefonmöten, i regel veckovis. 
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Kulturen i SkySparc beskrivs av ägarna som en vänlig och hjälpsam kultur som det är lätt att 

komma in i. Dock har det inte alltid varit så, utan vissa tidigare rekryteringar misslyckades då 

den nyrekryterade hade svårt att anpassa sig till verksamheten. Därför skedde en medveten 

ansträngning, där ledningen aktivt arbetade för en mer hjälpsam kultur. Ägarna ser sig själva 

som siffermänniskor och använder sig inte av dokument som mission och vision, utan styr 

mer på ”mikronivå.”  

Mål sätts upp i form av tillväxt och resultat. För att motivera personalen att nå målen 

använder sig SkySparc utav olika incitamentprogram. 

År 2006 implementerades ett tidrapporteringssystem, vilket gjorde det lättare att styra bolaget. 

Ytterligare IT-lösningar används idag, bland annat Salesforce som är ett världsledande system 

för försäljning som används av storföretag. Dessa lösningar tillåter personalen att enkelt logga 

in på samma plattform och koordinera sitt arbete, även om de arbetar från olika länder. Det 

finns planer inom företaget att satsa på fler system som ska möjliggöra fortsatt tillväxt. 

SkySparc anser att det är viktigt att ha processer som gör att företaget rullar på utan att chefen 

är där.  Ägarna menar att de inte är framme än, men på god väg. Ett sätt är att se till att de 

anställda arbetar enligt ett visst mönster som utformas genom feedback från kolleger och 

chefer. Detta har implementerats bland annat i säljprocessen. 

”Det är viktigt att sprida vårt sätt, ett bra företag har ett eget språk. Problemet är när alla 

pratar olika språk, du vet ju själv om någon pratar italienska och någon pratar spanska. Det 

är inte så lätt att jobba tillsammans.” 

4.2.4 Analys av tillväxt 

Den mycket arbetsamma och besvärliga peridoen 2004 som SkySparc beskriver stämmer till 

viss del överens med det som av Greiner (1972) kallas ledarskapskrisen. Grundaren hade inte 

tillräckligt med tid att arbeta både med verksamheten samtidigt som han skötte det 

administrativa, vilket ledde till kvalitetsproblem och i slutändan ännu mer arbete. Dock 

fortsatte företaget att växa, bland annat genom att grundaren blev avlastad, då assisterande 

personal anställdes och ett nytt tidsrapporteringssystem infördes. Dessa var de första stegen 

mot en varaktig lösning. 

Nästa stora steg skedde då SkySparc tog in en partner med erfarenhet av ekonomistyrning. 

Han tillförde ny kompetens från mognare företag, vilket bidrog till att fler styrverktyg, så som 

formell kommunikation och försäljningsprocesser infördes. Genom att dela upp 
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ledningsansvaret och fokusera på specifika operativa områden har SkySparc kunnat komma 

förbi det första hindret, ledarskapskrisen. Dock utmärker sig Skysparcs lösning genom att inte 

helt skilja på det operativa arbetet och arbetet med att styra företaget, vilket samtlig teori 

anser är lösningen. 

 Det är viktigt att påpeka att det i SkySparcs fall inte handlade om en vägg som de sprang in i, 

utan tillväxten kunde upprätthållas med relativt små förändringar. Ägarna ser en förändring av 

deras roller som en förutsättning för fortsatt hög tillväxt. De förutspår att de inom en snar 

framtid kommer att bli mindre operativa och är villiga att ta det steget, vilket tyder på att 

företaget närmar sig nästa tillväxtfas ”growth through delegation”. Målet är att införa fler 

mellanchefer men svårigheten i det är att finna rätt personal att delegera ansvaret till.  

4.2.5 Analys av ekonomistyrning 

En stor del av ekonomistyrningen i SkySparc har utvecklats de senaste åren. För att vara ett så 

pass litet företag är komplexiteten mycket hög, vilket har ställt höga krav på styrsystemen i 

SkySparc. Då ekonomistyrningen utvecklats kontinuerligt via anställning av 

ekonomiassistent, införandet av eget redovisningssystem och stödsystem, utveckling av 

processer och rutiner, har tillväxten under de senaste fyra åren kunnat ske utan några 

betydande blockeringar på grund av otillräcklig ekonomisk styrning. 

Hos ägarna finns god insikt i riskerna med att inte utveckla ekonomistyrningen i takt med att 

företaget växer. För att inte hamna i en situation där ekonomistyrningen utgör ett hinder för 

tillväxt har SkySparc tankar om att införa nya verktyg mer proaktivt, bland annat ett nytt 

tidsrapporteringssystem som ska passa en större organisation bättre. 

Som ett led mot att delegera mer ansvar ser ägarna ett behov av rutiner och processer. Ägarna 

beskriver detta som att alla i företaget ska ”prata samma språk.” För att säkerställa detta har 

de börjat arbeta med bland annat handlings- och personalstyrning inom försäljning, vilket 

även det tyder på att de går ifrån fasen ”growth through direction” till ”growth through 

delegation.” 

4.2.6 Analys av drivare 

SkySparc har som mål att fortsätta växa kraftigt och har av erfarenhet insett att det krävs en 

välutvecklad ekonomistyrning för att styra ett alltmer komplext företag. Detta betyder att 

storleken och tillväxten driver utvecklingen av de olika styrverktygen, i syfte att ha kontroll 
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över en växande organisation. Även komplexiteten nämns som en anledning till att system 

behövs, då tidsåtgången annars blir för stor. 

Ytterligare en drivare var tillkomsten av en ny partner. Den nya partnern hade lång erfarenhet 

av ekonomistyrning i mogna företag, vilket han kunde använda sig av för att bland annat 

ändra strukturen kring kommunikation i företaget. I det fallet var det en extern faktor i form 

av ny kompetens som bidrog till att utveckla styrsystemen i företaget. 

4.2.7 Sammanfattning SkySparc 

 

 

Figur 8 - SkySparc AB tidslinje 

 

  

SkySparc grundas 

Rekryterar 

två anställda 

3,2 miljoner i  

omsättning 

8 anställda 

Grundaren blir 

överbelastad 
- Ledarskapsutmaning 

15,8 miljoner i 

omsättning 

Inför IT-lösningar för 

tidrapportering & 
försäljning 

Första rekryteringen till 

ekonomifunktionen 

Ny partner i SkySparc 

med erfarenhet av att leda 
företag 

33,1 miljoner i  

omsättning 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 

SkySparc AB 



45 

 

4.3 NodeOne Sweden AB 

4.3.1 Företagsbeskrivning 

NodeOne Sweden AB (NodeOne) är en av Skandinaviens ledande specialister på drupal. 

Drupal är ett publiceringsverktyg, även kallat innehållshanteringssystem efter engelskans 

content management system - CMS. Det innebär att drupal används för att hantera innehåll på 

bland annat informationssajter, sociala mediasajter, medlemssajter, intranät och 

webbapplikationer. Idag har företaget kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Oslo och 

Köpenhamn och antalet anställda uppgår, efter ett stort antal nyanställningar under 2011 och 

2012, till 64. 

ImBridge, som senare skulle komma att bli NodeOne, startades 2000 av Thomas Barregren. 

Företaget utvecklade program som underlättade för pressfotografer att skicka bilder vidare till 

redaktionen. I början av 2005 förändrades dock bolaget och började efter en förfrågan från en 

kund istället arbeta med drupal.  Det var dock inte förrän 2008 som NodeOne antog den form 

företaget har idag då Imbridge och reklam & webbbyrån Silvia Media gick samman. Totalt 

var man nu fem delägare och började anställda webbutvecklare utanför ägarkretsen.  

Anledningen till att NodeOne har kommit att arbeta med drupal var tron på att framgång nås 

genom att hjälpa varandra. De programvaror och produkter Thomas Barregren tidigare hade 

arbetat med byggde på en så kallad stängd källkod vilket betyder att man inte tillåter andra att 

använda sin teknik. Drupal, som bygger på så kallad öppen källkod, tillåter användarna att ta 

del av varandras arbete och det finns runt tekniken en stor community där kunskap och 

information sprids. 

Sedan starten 2008 har företaget utvecklat webbsidor åt bland annat Bonnierkoncernen, 

Ericsson, IKEA, Karolinska Institutet med flera. Tillväxttakten vad gäller både omsättning 

och antal anställda har varit mycket hög vilket lett till att NodeOne 2011 utsågs till årets 

supergasell av tidningen Dagens Industri.(Dagens industri, 2011). Företaget har som mål att 

fortsätta växa i en snabb takt via bland annat etablering på nya marknader. Under 2012 har 

företaget öppnat kontor i Norge och målet är att gå in på ytterligare en ny marknad under både 

2013 och 2014. De långsiktiga målen är att: 

 År 2021 nå en omsättning om 500 MSEK i 2012 års penningvärde 

 Rörelsemarginal mellan 10 – 15 % 

 Eget kapitalandel kring 30 – 40 % 
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Figur 9 - NodeOne Sweden AB nyckeltal (NodeOne årsredovisning, 2010) 

 

4.3.2 Tillväxt 

Då Imbridge och Silvia Media gick samman och skapade NodeOne i oktober 2008 gick 

företaget från att ha sex anställda till elva och sedan gick det snabbt.  

”Vi sjösatte allt i oktober 2008. Då blev vi 11 personer och sen så sa det bara smack.” 

Enligt VD Thomas Barregren var det ett antal faktorer som möjliggjorde en så pass god 

utvecklingen redan under 2009 då företaget växte med 259 %. 

 Ägarkretsen vågade ta risker. 

 Det starka fokuset på drupal möjliggjorde en högre kvalitet och skapade möjlighet för 

en mycket rak och tydlig kommunikation till marknaden. 

 NodeOne hade ett mycket gott rykte inom ”drupalvärlden” efter att under flera år 

aktivt bidragit till att utveckla intresset och kompetensen inom området. 

 Samgåendet möjliggjorde en Stockholmsnärvaro och ett starkare varumärke. 

 Dagens Industri som en bra referenskund. 

När NodeOne nådde 15 anställda ställdes företaget inför ett antal utmaningar och upplevde 

det som att man sprang in i en vägg. Faktureringen blev eftersatt samtidigt som försäljning 

och leverans av projekt tog mycket tid. Under denna period fungerade Thomas Barregren som 

en typ av allt i allo.  

”Den stora utmaningen kommer runt 15 personer. Vid 11 kunde vi fortfarande skjuta lite från 

höften, det var som vi körde sexmannaföretag fast vi var 11. Det gick jättebra. Men 
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någonstans därifrån också framåt mot 16-17-18 personer så uppkommer egentligen två 

primära problemområden. Det ena är arbetsorganisation, hur planerar vi projekt så att vi 

inte rycker och sliter i folk kors och tvärs, huller om buller, och det andra handlar om att få 

ordning på ekonomin. När vi var små var det inga problem, jag skötte bokföringen och jag 

självlärde mig och det gick hyggligt.” 

NodeOne är inte det enda företaget i branschen som upplevt dessa problem. Under senare tid 

har flera företag i branschen kontaktat NodeOne för att förhöra sig kring hur de hanterade de 

utmaningar och problem som uppstod då antalet anställda nådde 15-20. Genom att ta in en 

extern bokföringsbyrå som fungerade som ett stöd kunde man avlasta Thomas. Med en 

smartare organisation och bättre ordningen på ekonomin kunde sedan NodeOne fortsätta att 

växa ytterligare.  

”Sen så flöt det på ganska hyggligt, tills man kommer upp till någonstans kring 30 personer 

strecket. Då var det in i nästa vägg, och då var det återigen organisationen som egentligen 

var problemet. Då behöver du ytterligare stärka upp och formalisera processer och 

organisation och vi utarbetade också vår strategi i större detalj.” 

Oktober 2010 anställer NodeOne en ekonom med erfarenhet från reklam och resebranschen, 

som får titeln COO/CFO. Tillsammans med VD och ytterligare en anställd bildar de en 

ledningsgrupp som tar strategiska beslut. I takt med att företaget växte fick ledningsgruppen 

allt större kontroll och beslutanderätt vilket förändrade övriga delägares roller och kontroll 

över företaget. Detta skapade en del problem inom ägarkretsen då två delägare hade 

svårigheter att släppa kontrollen. 

”Vi har ju våra slitningar just nu, det handlar just om det här att vi är så stora idag att ingen 

kan ha kontroll på allt. Det gäller att mogna in i den situationen och acceptera att nu är jag 

bara en kugge i ett större maskineri. Sen kan jag ju äga aktier i maskineriet men glöm allt det 

där om superentreprenören som kan göra allting.” 

Enligt Thomas Barregren har tre av fem delägare idag förlikats med tanken om att släppa den 

direkta ägarkontrollen till förmån för ledningsgruppen som idag endast består av VD och 

COO. Övriga fyra delägare arbetar dock fortfarande operativt.  

NodeOne har upplevt flera av de utmaningar företaget ställts inför som väggar de måste ta sig 

förbi för att fortsätta växa. Inom företaget har de försökt arbeta proaktivt för att hantera 

framtida utmaningar vilket har fungerat i viss utsträckning. Ledningen menar att man ofta kan 
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ana när företaget är på väg in i nästa vägg och man har på så vis kunnat rikta fokus mot rätt 

områden. 

”När man väl börjar fokusera och sätter fokus på det märker man att det var nog hög tid helt 

enkelt, så har det känns varenda gång. Men vi har inte passerat förbi punkten när det är för 

sent och vi har lyckats upptäcka det precis före.” 

4.3.3 Utveckling av ekonomistyrning 

Ekonomistyrningen i NodeOne var från början informell och det mesta av arbetet sköttes av 

en person. Redovisning hanterades externt genom en redovisningskonsult, som via kontakt 

med företagets ägare såg till att bokföring och fakturering skedde i tid. I slutet av 2010 

föreslog denna redovisningskonsult att NodeOne skulle anställa en controller för att sköta 

administrationen i företaget. Sedan dess har antalet anställda vuxit dramatiskt. Detta har 

medfört införandet av ett antal styrverktyg för att hantera de nya utmaningarna en större 

organisation innebär.  

Kommunikationen har blivit mer formell och regelbunden. Ägaren förespråkar öppenhet och 

genom att ha gemensamma möten med de olika kontoren varannan vecka förmedlas 

information öppet och till alla. De beslut som tas av ledningsgruppen noteras och läggs ut 

internt för att ge alla medarbetare en inblick i de beslut som fattas. Ledningsgruppen har även 

lunchmöten med varje team på regelbunden basis där synpunkter, förslag och farhågor inför 

framtiden diskuteras. Inom ledningsgruppen sker mycket av kommunikationen informellt på 

grund av deras nära samarbete. Inom en snar framtid kommer även styrelsen utökas med en 

extern ordförande och få större inflytande över hur företaget styrs. Regelbundna 

styrelsemöten kommer även de bidra till en ytterligare formalisering av kommunikationen, 

framför allt mellan ägarna.  

Kulturen på NodeOne är starkt präglad av det brinnande intresset för publiceringsverktyget 

drupal. Detta innebär både en styrka och ett hot för företaget då NodeOne är beroende av 

medarbetare som föredrar att arbeta med drupal framför andra system. Flera av de 

konkurrerande företag, som arbetar med andra system, har större finansiella muskler och kan 

erbjuda högre löner och fler förmåner. Där saknar dock den anställda möjligheten att arbeta 

med drupal, som har en stark community bland webbutvecklare.  

NodeOne satsar på att växa genom expansion till andra länder och har märkt av hur kulturella 

skillnader kan bidra till konflikter mellan de olika kontoren. För att skapa en känsla av att 
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vara ett gemensamt företag reser ledningsgruppen varannan vecka mellan de olika kontoren, 

varvid lunchmöten med de anställda hålls. Utöver detta uppmuntras personalen att flytta runt 

till olika kontor om så önskas för att blanda medarbetare från olika nationaliteter och 

bakgrund.  

NodeOne saknar incitamentsystem i form av monetära belöningar. Istället erbjuds de anställda 

en s.k. innovation day, utbildningsstöd och friskvårdstöd. Utöver detta finns ett internt praise-

system där de anställda får berömma varandra för väl utförda arbeten.  

Något som NodeOne har arbetat mycket med är rutiner och processer. Bland annat har en 

säljchef anställts med ansvar för att ta fram en säljprocess som ska användas i hela företaget. 

Ytterligare rutiner utvecklas inom rekrytering, där problem har uppkommit då ny personal har 

haft svårt att integreras i arbetat då befintligt personal inte haft möjlighet att handleda i 

tillräcklig utsträckning. Genom att ta in en SCRUM-konsult har nya arbetssätt utvecklats för 

att organisera personalen och få en bättre relation med kunderna.  

NodeOne saknar affärssystem utan använder sig av ett renodlat tidrapporteringssystem. Dock 

finns det visa effektivitetsförluster då fakturor måste överföras från detta system till det den 

externa redovisningskonsulten använder. Företaget har även uppfattat ett behov av bättre 

projektstyrning för att planera tid och kostnader och hoppas kunna implementera detta 

framöver.  

4.3.4 Drivare 

Den europeiska drupalmarknaden står inom de närmaste åren inför en strukturomvandling i 

vilken det är troligt att flera aktörer kommer fusioneras medan andra kommer att försvinna. 

Vinnarna av detta kommer vara de som är störst varför NodeOne känner ett extern tryck att 

växa. Viktigt blir då att expansionen i Sverige, Norge, Danmark och på framtida marknader 

blir lyckad. Problematiken är att hinna med internt och utveckla processer och rutiner i 

samma takt. Enligt ledningen vore det ur denna synvinkel önskvärt att dämpa tillväxten och 

istället under ett antal år ägna sig åt att förbättra den interna organisationen men 

marknadsförutsättningarna tillåter inte detta.  

Vidare har tillväxten och den tilltagande företagsstorleken resulterat i ett behov av bättre 

processer och planering inom en rad områden vilket tillsammans med 

marknadsförutsättningarna driver utvecklingen. 
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4.3.5 Analys av tillväxt 

Den utveckling som skett inom NodeOne sedan oktober 2008 överensstämmer till stor del 

med Greiners (1972) beskrivning av de tidiga tillväxtfaserna. I och med sammanslagningen 

med Silvia Media stärktes företagets erbjudande och skapade förutsättningar för att växa 

snabbt. Denna fas beskrivs av Greiner (1972) som ”Growth through creativity” där 

organisationen är informell och till stora delar styrs av entreprenören, i detta fall gruppen av 

fem delägare.  

För NodeOnes del inträffade det vi kallar ledarskapsutmaningen då antalet anställda nådde 15 

personer. Företaget storlek ställde nya krav på ledarskapet vilket ofta innebär att 

entreprenören måste släppa taget om ledarskapet (Greiner, 1972). Så skedde inte i NodeOne 

utan istället förändrades VD-rollen. VD, som tidigare fungerat som allt i allo och varit 

involverad i alla beslut övergick till en mer renodlad strategisk roll. Denna övergång beskrivs 

av NodeOne som stundtals smärtsam då den innebar att vissa delägare var tvungna att släppa 

kontrollen över företaget. Denna spänning beskriver Greiner (1972) som ett hinder för fortsatt 

tillväxt, ett hinder som NodeOne lyckats överkomma genom en tydlig rollfördelning med 

specifika uppgifter.  

I Greiners modell (1972) växer NodeOne idag i fasen ”Growth through direction”. Dock 

växer NodeOne med en mycket hög tillväxttakt vilket har lett till att ekonomistyrningen inte 

har utvecklats i samma takt. Detta blir tydligt i en jämförelse med Churchill & Lewis (1983) 

och Scott & Bruce (1987) forskning. Enligt deras synsätt kan NodeOne placeras i mer än en 

fas, vilket vi ser som en konsekvens av den höga tillväxten. Problemet med detta är att 

arbetsbördan för ledningen blir extremt hög, och viktiga projekt skjuts upp i tiden.  

”Vi utsåg 2011 till kundnöjdhetsåret, då skulle vi jobba med kundnöjdhet och då tog vi in 

konsulter och jobbade med det. Men sen så kom en likviditetskris i vägen så att då släppte vi 

det, så vi har att göra där.” 

Inför framtiden står NodeOne inför utmaningen att rekrytera och behålla kompetent personal 

samtidigt som de expanderar kraftigt. Detta ställer stora krav på en välutvecklad 

ekonomistyrning, starka finanser och rätt kompetens på rätt position.  

4.3.6 Analys av ekonomistyrning 

Mycket av arbete med ekonomistyrning på NodeOne är behovsstyrt. De delar av 

verksamheten där ledningsgruppen känner att det finns störst behov utses till fokusområden 
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och hit fokuseras åtgärderna. Ledningsgruppen har sedan 2010 arbetat mer proaktivt men ofta 

kan behoven inte förutspås med särskilt stor farmförhållning. De behovsstyrda åtgärderna och 

fokuseringen på enskilda delar av verksamheten resulterar i att flera områden är eftersatta och 

troligen inte kommer hanteras förrän den dag då tillväxten ställer explicita krav på utveckling. 

NodeOne har en fördel i det att de anställda arbetar med ett område de personligen hyser ett 

stort intresse för. Detta gemensamma intresse skapar en stark kultur vilket påverkar 

utvecklingen av ekonomistyrningen. Kulturen kan till exempel vara en förklaring till att 

NodeOne inte arbetat med några monetära belöningar eller andra typer av incitamentprogram. 

Istället genomförs gruppvisa motivationshöjande insatser för samtliga anställda i form av en 

s.k. Innovation Day, utbildningsstöd och friskvårdsstöd.  

4.3.7 Analys av drivare 

De starkaste drivarna för utvecklingen av ekonomistyrningen i NodeOne är behovet av 

kompetens samt externa hot. Därför krävs en ekonomistyrning som dels kan attrahera och 

behålla personal samt stödja verksamheten under tillväxten. Den höga tillväxten leder till att 

komplexiteten i företag stiger vilket gör den växande storleken till en naturlig drivare.  

Eftersom behovet av styrning växte fram ur dessa drivare var rekryteringen av en CFO ingen 

drivare i sig, utan en lösning på problemet. Dock fick rekryteringen och närvaron av en 

person med erfarenhet av ekonomistyrning en indirekt inverkan på NodeOnes 

ekonomistyrning.  

4.3.8 Sammanfattning NodeOne 

 

Figur 10 - NodeOne Sweden AB tidslinje 
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4.4 RTM Business Partner AB 

4.4.1 Företagsbeskrivning 

RTM Business Partner AB är ett telemarketingföretag från Eskilstuna. Företaget grundades i 

februari 2007 och utför försäljningsuppdrag inom ”business-to-business” (B2B). Sedan 

starten har företaget vuxit snabbt och är idag 25 anställda med målet att minst fördubbla den 

siffran inom de närmaste två åren. Den goda utvecklingen innebär att RTM idag uppfyller 

samtliga krav för att räknas som ett gasellföretag enligt Dagens Industris definition.  

RTM hjälper inte enbart sina kunder med försäljning utan även att bedöma 

marknadspotential, målgrupp och övriga förutsättningar. Därtill erbjuder man sina kunder 

stöd i utvecklingen av produkter, administration, grafisk design och kundtjänst.  

Den typiska kunden vänder sig till RTM då man vill nå ut till en specifik marknad med 

kortare och intensiva säljinsatser. Bland uppdragsgivarna finns Studieblocket, Studentnytta 

och Bonnier samt mindre lokala uppdragsgivare så som Brasserie Le Grand, Specsavers 

Eskilstuna och Tuna Bilvård. Företaget ägs av tre delägare och omsatte 2011 14 miljoner 

kronor. 

 

Figur 11 - RTM Business Partner AB nyckeltal ( RTM årsredovisning, 2010) 
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och noggrann. Vi kände att vi behövde en person som kunde hålla i projektet för alla 

egentligen runtomkring hade bisysslor så vi villa ta in någon som från dag ett fick lön som 

skulle strukturera upp verksamheten och det blev Rickard. Han var också den som hade mest 

erfarenhet kring branschen.” 

Under RTM Business Partners (RTM) första verksamhetsår var omsättningen omkring en 

miljon kronor varav majoriteten kom från en och samma kund. När företaget sedan förlorade 

detta avtal hamnade man i en tuff ekonomisk situation men på grund av att de varit noggranna 

med ”att hålla i pengarna” klarades detta av. 

Genom att flera nya kundavtal kunde slutas tog tillväxten fart. Omsättningen för 2008 slutade 

på fem miljoner och fördubblades till tio miljoner 2009. Tillväxten skedde helt organiskt och 

utan extern belåning.  

”Det blir ju så att har man satt ett management som fungerar och hittat rutiner blir det 

ganska enkelt att skala upp och skala ner.” 

Sedan 2009 har även samtliga anställda, inklusive delägarna haft marknadsmässiga löner 

vilket fram till dess inte varit en självklarhet på grund av den finansiella situationen i 

företaget. Idag förekommer även ytterligare belöningar till högpresterade individer i 

organisationen i form av bonusar. På sikt vill även ägarna öppna för möjligheten att belöna 

medarbetare med mindre ägarandelar i företaget.  

Omsättningen för 2010 stannade på 12 miljoner, en ökning (20 %) som var betydligt lägre än 

de två tidigare åren. Vid denna tidpunkt kände även delägarna att större förändringar var 

nödvändiga.  

”Då valde jag att dra lite i handbromsen och någonstans bli bekväm i rollen. Annars kan det 

gå väldigt snabbt och det är lätt att förbise saker. Så jag ville att vi under det året skulle bli 

bekväma och jobba tillsammans och det kunde man under 2010 och 2011 se att vi hade 

gjort…Rätt vad det är sitter man där med ett bolag som omsätter tio miljoner och du har 20 

anställda och det är mycket brandsläckning, mycket händelsestyrda aktiviteter. Då måste man 

stanna upp andas ut och sätta rutiner och förfarande för olika givna situation...Istället för att 

bara fokusera på att det ska växa så måste vi sätta en bra grund och ett sätt för oss internt att 

jobba.” 
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I takt med att RTM fortsatte att växa utvecklades även affärsmodellen. Under de första åren 

fick RTM endast betalt via provision, vilket betydde att man själva stod för uppstart- och 

utvärderingskostnader i samband med nya uppdrag. Sedan 2010 kan RTM förutom 

provisionen, debitera sina kunder per timme samt de fasta kostnader som förekommer i 

samband med starten av uppdraget. Detta beror dels på att man kunnat uppvisa ett bra ”track 

record” samt att man idag har mer pondus och självförtroende gentemot kunder. 2011 slutade 

omsättningen på 14 miljoner och prognosen för 2012 är 18-20 miljoner.  

Antalet anställda har utvecklats i ungefär samma takt som omsättningen. Lönsamheten per 

anställd har dock sjunkit något sedan starten. Möjligheten att hitta kompetent personal är det 

som RTM ser som den största utmaningen mot att fortsätta växa i en snabb takt. Branschen 

RTM verkar i lider även av ett mindre gott rykte vilket försvårar rekryteringen.  

”Så man jobbar ju lite i motvind och vi försöker någonstans genom att vara seriösa och 

erbjuda allting som alla seriösa och bra arbetsplatser erbjuder, bygga ett förtroende. Därför 

tror jag också att det är viktigt att jobba lokalt och bli starka här och få bra referenser och 

referenskunder. Då kan vi bli starka. Men allting tar ju väldigt lång tid, det tar ju 8-10 år att 

bygga ett bra bolag oavsett vad du gör.” 

4.4.3 Utvecklingen av ekonomistyrning 

Under åren fram till 2012 var ekonomistyrningen begränsad i RTM och bestod till stor del av 

reaktiva kontroller av finansiella siffror en gång i månaden. Det var först 2012 som företaget 

verkligen började ägna tid åt dessa frågor.  

”2012 tror jag var riktigt avstampet i att allting ska vara hundraprocentigt korrekt och det 

finns budgetar för olika uppdrag, allt från säljtävlingar till representation till trivsel. Så det 

börjar komma på plats men det är inte riktigt hundraprocentigt än.” 

Under året har interna budgetar införts och tydliga mål formulerats på såväl verksamhets- som 

enhetsnivå. Nu mäts lönsamhet och måluppfyllnad, men fortfarande utnyttjas inte 

informationen i den utsträckning som är möjlig. En viktig drivare bakom utvecklingen har 

varit en strävan efter att ge organisationens mellanchefer större beslutanderätt. Tidigare när 

cheferna inte gavs detta ansvar krävdes det godkännande från ledningen vilket var mycket 

tidskrävande. Idag kan team leaders, en mellanchefsposition, ta ungefär 80 % av besluten i ett 

säljuppdrag själva och ansvarar även för budget och resultat.  



55 

 

”Jag tror att det är viktigt också om man växer och man har mellanchefer att man känner att 

man har sitt eget ansvar. Man ska inte behöva gå till mamma eller pappa hela tiden…Då 

känner man på ett helt annat sätt för sin enhet än om man ska springa och kolla och fråga 

hela tiden. Och sen så finns det inte tid för Rickard att godkänna allting eller för mig att 

godkänna allting, det är inte hållbart.” 

För att underlätta både ledning och mellanchefers beslutsfattade arbetar RTM mycket med att 

ta fram regler och rutiner. Detta ska även skydda företaget mot de negativa konsekvenser som 

annars kan uppstå i det fall en nyckelperson skulle lämna företaget. Även om RTM 

fortfarande befinner sig en övergångsperiod så utvecklas dessa delar av ekonomistyrningen 

för varje månad som går och beslutsvägarna och processer blir allt mer formaliserade. VDs 

arbete består idag av ungefär 70 procent händelsestyra aktiviteter vilket tidigare var närmare 

100 procent.  

Ett annat område där arbetet blivit mer formellt är styrelse- och ledningsarbetet. I styrelsen 

finns en extern ledamot vilken har bidragit med ett seniort perspektiv på företagande. 

Ledningen har även möten varje torsdag med olika teman så som ekonomi, HR, uppdrag etc. 

Därtill används loggböcker som används för att mäta, styr och följa upp olika parametrar, ett 

arbete som blivit mycket mer intensivt under 2012. Något som återkommer flera gångar är 

personalfrågor vilka upptar en stor del av ledningens tid. RTM verkar i en bransch där 

personalomsättningen av tradition är mycket hög.  

”Jag skulle säga att 60 procent av styrkan idag har funnits här längre än 6 månader och 40 

procent har det inte.” 

För att hantera detta arbetar man med ett antal konkreta punkter. Anställda som presterar på 

en hög nivå har möjlighet att få en bonus. Detta sker fortfarande inom mycket informella 

former men det finns planer på att formalisera ett incitamentprogram som även ska innefatta 

möjlighet till delägarskap. Därtill passerar samtliga nyanställda företagets egen säljskola, 

RTM Sales Academy. De anställda utvärderas nästan uteslutande på antal kronor och ören de 

genererar i sin försäljning. Företaget vill även odla en vinnarkultur i företaget och är tydliga 

med att de som inte håller måttet tvingas lämna medan de som levererar resultat ska bli rikligt 

belönade. 

Inom två år planeras även en stor förändring i RTM då man troligen kommer rekrytera en ny 

VD. 
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”Det här börjar växa fram (ekonomistyrningen forfattarnas anm.) och det kanske är 50 

procentigt idag och jag tror om två kanske vi är på 75-80 procent och sen kommer en ny VD 

ta vid inom en två-årsperiod, tror jag, som kommer externt och är lite mer scientific och hittar 

bra styrsystem men som också är driven… om kanske två år kommer allting att vara ganska 

standardiserat, hur man tar in uppdrag hur man startar uppdrag, lönsamhet allting finns i 

RTMs regelhandbok exakt hur dets ska vara och det man jobbar med då är att löpande bara 

uppdatera den här regelhandboken som alla ska följa. Då tror jag att det är en förvaltare på 

ett annat sätt som kan och ska ta över.” 

För att kunna växa och skala upp kommer RTM fortsätta att utveckla och förfina sin 

ekonomiska styrning under 2012 och 2013. Mycket arbete kommer även läggas på 

rekryteringsfrågor.   

4.4.4 Analys av tillväxt 

Trots att RTM har växt i en mycket snabb takt får vi uppfattningen att tillväxten skett 

kontrollerat. En av grundarna har sedan tidigare erfarenheter från att driva ett antal företag 

vilket säkerligen har underlättat. Redan innan grundandet anslöts en person med kunskap om 

branschen samt den ledarkompetens de var i behov av. I intervjun lyfter de fram driven, 

strukturerad och noggrann som de viktigaste erfarenheterna hos en VD. Detta troligen för att 

komplettera övriga grundares mer entreprenöriella personligheter.  

Att man sedan 2010 valde att dra i handbromsen framstår som en reaktion på att RTM klivit 

in i den fas vi kallar ledarskaputmaningen. Vid denna tidpunkt bestod ledningens arbete i 

princip enkom, och framför allt VDs, av att ”släcka bränder” och arbeta händelsestyrt. 

Således begränsas möjligheterna att dels arbeta med försäljning, vilket givetvis är av stor vikt 

för tillväxten, men även möjligheterna att utveckla den ekonomiska styrningen. Det viktiga 

arbetet med budgetering, rutiner, personal- och rekryteringsfrågor blev lidande vilket troligen 

är en del av förklaringen till att tillväxten stannade på 20 % för 2010. 

Att det fanns behov för en effektivare företagsledning för att fortsätta växa fanns det en insikt 

om i RTM. Det dröjde dock till 2012 innan ett ordentligt fokus riktades mot utvecklingen av 

företagets ekonomistyrning. Att RTM trots detta kunde fortsätta växa under 2011 kan troligen 

förklaras av förändringen av affärsmodellen där deras ”track record” möjliggjorde högre 

intäkter.  
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4.4.5 Analys av ekonomistyrning och drivare 

När RTM 2012 började arbeta mer aktivt med ekonomistyrningen skedde flera förändringar. 

Detaljerade interna budgetar infördes och började användas som en del av resultatstyrningen. 

Dessa budgetars betydelse ökade än mer när en förstå nivå av mellanchefer infördes i 

organisationen. Dessa fick som beskrivit ovan ett resultatansvar. Vad RTM återkommer flera 

gånger till är vikten av rutiner och handlingsböcker där anställda kan söka vägledning till 

beslut. Detta för att komma bort ifrån den kultur som innan har funnits där de anställda i de 

flesta beslut rådfrågar ledningen.  

Dessa förändringar har enligt RTM redan börjat ge resultat. Företaget har infört ett stort antal 

åtgärder som utvecklat ekonomistyrningen och således möjligheterna att fortsätta växa in i 

nästa av Greiners (1972) faser, ”growth through direction”. RTM är ett tydligt exempel på ett 

företag som växer in i ledarskapsutmaningen och därifrån tvingas vidta ett antal åtgärder med 

koppling till ekonomistyrning. Proaktivheten i dessa beslut är begränsad vilket är 

genomgående i samtliga fallföretag. I RTMs fall finns det dock proaktiva drag inför 

framtiden. De ser inom en tvåårsperiod att företaget behöver en ny VD som får en mer 

förvaltande roll. Förhoppningen är då att företaget har välutvecklade system för styrningen 

vilket möjliggör en övergång till ”management-by-exception”. Att RTM redan nu strävar 

efter en sådan utveckling talar för mer kontinuerlig utveckling framöver.  

Vad gäller drivarna bakom den ovan beskrivna utvecklingen kan vi endast se interna drivare i 

RTMs fall. Det är främst tillväxten som drivit utvecklingen och i viss mån tiden. Med tiden 

har ledningen bättre och bättre börjat förstå hur de vill leda företaget vilket nu resulterar i ett 

antal rutiner och handböcker. Då företaget växt organiskt och utan lånat eller extern kapital 

ser vi inga tecken på att externa drivare skulle ha påverkar i detta fall.  
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4.4.6 Sammanfattning 

 

 

Figur 12 - RTM Business Partner AB tidslinje 
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5. Korsanalys 

 

5.1 Sambanden mellan tillväxt och ekonomistyrning 

5.1.1 Ledarskapsutmaningen 

Samtliga av våra fyra fallföretag har upplevt det vi i vår syntes kallar ledarskaputmaningen 

och som Greiner (1972) kallar ledarskapskris. När detta inträffar, i form av storlek på 

omsättning och antalet anställda, varierar men orsaken har i samtliga företag varit densamma - 

behovet av en effektivare företagsledning. SkySparc beskrev denna tid som ”total 

överbelastning”, NodeOne upplevde att man ”sprang in i en vägg” och i RTM gick 

ledningens tid åt till att enbart ”släcka bränder”. För att ta sig ur ledarskapskrisen och 

fortsätta växa menar Greiner (1972) att det krävs en ledare med viljan och kompetensen att 

fungera som en renodlad företagsledare snarare än som en entreprenör. Detta innebär ofta att 

entreprenören får stiga åt sidan och överlåta ledarskapet till någon annan.  

Våra empiriska studier styrker att så kan vara fallet, t.ex. så rekryterade RTM tidigt en VD 

med motiveringen att de önskade ha en person som enbart arbetade med att leda företaget. 

Vad vår studie även visar är att det finns flera alternativa vägar att hantera en 

ledarskapsutmaning. Alternativen skiljer sig på många punkter men nyckeln till att lyckas är 

ofta densamma, att effektivisera ledarskapet. I SkySparc anslöt en ny delägare med tidigare 

erfarenheter från ledande positioner och han fick omedelbart uppgiften att förändra. Hans 

erfarenheter och åtgärder ledde till att ledarskapet kunde effektiviseras genom 

kunskapsspridning och nya sätt att leda och styra företaget.  

I NodeOne och Studentum skedde inga personalförändringar eller tillskott till ledningen utan i 

dessa två företag valde man istället att förändra de befintliga ledarnas roller. VD-rollen i 

NodeOne gick från att vara en ”allt-i-allo”-roll till en mer renodlad strategisk funktion. I 

Studentum var inte ledarskapsutmaningen lika påtaglig vilket kan bero på att här fanns det tre 

grundare som redan från starten hade en tydlig ansvarsfördelning. Under denna period 

frångick VD:n ansvaret för försäljningen för att enbart kunna fokusera på strategiska frågor 

vilket ytterligare minskade risken för överbelastning. Att samtliga fyra fallföretag vidtog 

åtgärder för att effektivisera ledarskapet resulterade i att de lyckades passera 

ledarskaputmaningen och fortsätta växa i nästa fas som Greiner (1972) kallar ”growth 

throught direction”. För att utreda vilka samband det finns mellan tillväxt och 

ekonomistyrningen behöver vi dock gå tillbaka till den fas företagen lämnade (”growth 
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through creativity”) och studera vilken påverkan och roll ekonomistyrningen spelade för 

möjligheterna att fortsätta växa i nästa tillväxtfas.  

Gemensamt för samtliga fallföretag, vilket överrensstämmer med våra teoretiska 

utgångspunkter, är att ekonomistyrningen inledningsvis varken var särskilt utvecklad eller 

prioriterad. Kommunikationen var informell och det begränsade antalet anställda gjorde det 

möjligt att styra företaget utan rutiner och system. RTM beskrev sin ekonomistyrning under 

denna period som ”händelsestyrd” och på NodeOne kunde de fortfarande ”skjuta lite från 

höften”. Inget av företagen arbetade aktivt med budgetar och rapportering. Hos företagen 

fanns dock en vetskap om att detta inte var ett hållbart sätt att styra företagen på men vår 

uppfattning är att man gjorde ett tydligt val att inte prioritera och arbeta proaktivt med dessa 

frågor. Det fanns med andra ord andra delar av verksamheten som var viktigare att fokusera 

på i inledningen av respektive företags tillväxtresa. 

I takt med att företagen växte i storlek och komplexitet blev ekonomistyrningen allt mer 

eftersatt och således uppstod ett lagg mellan tillväxttakt och utvecklingen av 

ekonomistyrning. När företagen sedan ställdes inför ledarskapsutmaningen realiserades detta 

lagg och åtgärder för att utveckla ekonomistyrningen vidtogs i snabbt takt. Som beskrivits 

ovan syftade dessa åtgärder till att effektivisera ledarskapet men det fanns även åtgärder med 

tydligare koppling till ekonomistyrning. Inom ramen för resultatstyrning infördes budgetar, 

tydliga riktlinjer för redovisning, rapportering och uppföljning. Därtill lades mycket kraft på 

att utveckla handlingsstyrningen via tydligare rutiner och formalisering av processer. I 

Studentum och NodeOne rekryterades en CFO vars huvuduppgift var att utveckla 

ekonomistyrningen och dit tillhörande verktyg. 

Vilken tidshorisont fallföretagen har arbetat utifrån varierar. Studentum hävdar att de 

förändringar som gjordes under denna period är mer än tillräckliga för att fortsätta växa under 

en längre period. Även i RTM arbetar man nu aktiv för att utveckla ekonomistyrningen till en 

nivå som ska vara hållbar under en längre tid. Dessa företag strävar sålunda efter att bygga 

bort det lagg som tidigare funnits och utveckla ekonomistyrningen med större och intensivare 

insatser. NodeOne har upplevt det som svårt att förutspå vilka förändringar i 

ekonomistyrning, organisationsstruktur och ledarskap som är nödvändiga på sikt. Arbetet med 

dessa frågor har därför varit av mer reaktivt slag och intensifierats då behovet har uppstått. 

Att ekonomistyrningen under denna fas skulle fungera som en tillväxtdrivare finner vi inget 

stöd för. Däremot pekar våra empiriska data på att den höga tillväxttakten i gasellföretag vid 
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denna tidpunkt resulterar i en ledarskapsutmaning, som i sin tur stimulerar företagen att 

utveckla och arbeta intensivt med ekonomistyrning. Genom detta arbete arbetas det lagg som 

uppstått mellan tillväxttakten och utvecklingen av ekonomistyrning bort, vilket möjliggör 

fortsatt hög tillväxttakt i nästa fas ”growth through direction”. Det är även tydligt att det är 

resultatstyrning och ledarskapsfrågor som hamnar i centrum för utvecklingen och bidrar till 

att möjliggöra en fortsatt hög tillväxt för företagen. Utifrån detta vill vi påstå att även om 

ekonomistyrningen inte är en av de huvudsakliga drivarna bakom en hög tillväxttakt, så 

påverkar den förmågan att under en längre period fortsätta växa.    

5.1.2 Autonomiutmaningen 

Autonomiutmaningen uppstår då det som tidigare var ett effektivt ledarskap förlorar sin 

relevans och lämplighet på grund av att företaget växer i storlek och komplexitet. I Studentum 

som är det största av våra fallföretag har ett behov av decentralisering och delegering av 

ansvar uppstått vilket är typiska kännetecken för autonomiutmaningen. I och med den 

internationella expansionen infördes organisatoriska förändringar och det tillkom ett antal 

hierarkiska nivåer dit olika mängd ansvar och beslutanderätt delegerades. En problematik som 

då uppstod, och som företaget idag ser som sin största utmaning, är behovet av en 

rekryteringsprocess där kompetenta personer kan identifieras och knytas till företaget.  

I takt med att Studentum expanderade och öppnade kontor i andra länder ökade även behovet 

av personalstyrning där just hanteringen av personalfrågor och att bygga en bra företagskultur 

hamnade i fokus. Då mycket av den resultatstyrning och handlingsstyrning som krävdes 

utvecklades under ledarskapsutmaningen kunde Studentum nu fokusera arbetet till 

personalstyrningen. På detta vis kunde de hantera behovet av decentralisering och delgering 

och skapa en ekonomistyrning som stod på tre ben, resultat, handling och personal, vilket 

möjliggjorde en fortsatt hög tillväxttakt.  

I SkySparc finns det en tydlig insikt om att ägarna inom en snar framtid kommer behöva 

släppa mycket av den operativa ledningen av företaget. SkySparc har på flera sätt haft en 

mindre turbulent tillväxtresa än övriga fallföretag. Både tillväxt och utveckling av 

ekonomistyrningen av skett mer kontinuerligt. Ett resultat av detta är att SkySparc, likt RTM, 

inte ännu vuxit in i autonomiutmaningen. Insikten om att så kommer ske driver dock på 

utvecklingen av ekonomistyrningen och företaget lägger idag mycket tid och fokus både på 

handlingsstyrning via införandet av rutiner, och personalstyrning via arbete med 

personalfrågor. Här finns med andra ord en viss grad av proaktivitet. Det faktum att ledningen 
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idag inte anser sig ha tillräcklig kompetens inom företaget för att delegera mer ansvar 

kommer sannolikt vara tillväxthämmande.  

Ett allt mer aktivt arbete med personalstyrning i denna fas är genomgående för samtliga 

företag vilket tyder på att dessa frågor varit eftersatta under tidigare faser. Det kommer dock 

inte som en överraskning, då arbetet med ekonomistyrning i de faserna till stor del varit 

behovsstyrt och i första hand krävt insatser inom andra områden så som resultatstyrning. 

NodeOne har nått autonomiutmaningen. De, likt Studentum, står dock inför en expansion till 

nya marknader vilket ställer nya krav på organisationen. För att hantera detta har ledningen i 

NodeOne lagt fokus på att formalisera processer och arbeta fram en tydligare strategi. Inom 

ramen för ekonomistyrning har även NodeOne lagt stort fokus på handling- och 

personalstyrning i denna fas. Det är dock tydligt att NodeOnes ekonomistyrning inte ännu är 

tillräckligt utvecklad för att hantera autonomiutmaningen. Problem med kvaliteten har 

uppstått då nyanställda inte givits tillräckligt stöd samt att processerna inte utvecklats lika 

snabbt som omsättningen. Företaget vidtar därför ett antal åtgärder, däribland tydliga 

rekryteringsstrategi och utveckling av nya arbetssätt t.ex. SCRUM för hantera detta. Detta har 

enligt ledningen lett till förbättringar vilket tyder på att ekonomistyrning, i form av främst 

handlings- och personalstyrning, kan stödja och möjliggöra tillväxt i autonomiutmaningen.  

Våra empiriska studier visar att utvecklingen av ekonomistyrning i våra fallföretag till stor del 

har varit behovsstyrd. Behoven har dock visat sig skilja mellan ledarskaps- och 

autonomiutmaningen då vi kunnat se en koppling mellan ledarskapsutmaningen och 

resultatstyrning samt autonomiutmaningen och personstyrning. Inom handlingsstyrningen 

finns det inte lika tydliga samband och utvecklingen verkar ske mer kontinuerligt.  

5.2 Ekonomistyrning som enabler av tillväxt 

Rutgersson & Uddenberg (2010) klassificerar ett antal områden viktiga inom företagande, 

däribland ledarskap, kultur, försäljning och skalbarhet, som antingen drivare (”driver”), 

möjliggörare (”enabler”) eller hämmare (”blocker”) av tillväxt. En driver är ett område som 

direkt drivit tillväxt i företaget medan en enabler indirekt har haft en positiv inverkan på 

tillväxten antingen genom att eliminera en blocker eller att på något annat sätt underlätta för 

företaget att växa.  

I sin studie kunde Rutgersson & Uddenberg se att företag med en hög tillväxttakt vid ett 

flertal tillfällen möjliggjort fortsatt tillväxt genom att omvandla ett tillväxthämmande område 
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till en driver eller enabler. Bland författarnas fallföretag har samtliga blockers med- eller 

omedvetet omvandlas till antingen en driver eller en enabler.   

I vår analys har vi visat att ekonomistyrning kan spela betydande roll i att hantera ledarskaps- 

och autonomiutmaningen. Vid avsaknad av en tillräckligt välutvecklad ekonomistyrning torde 

dessa utmaningar kunna ses som tillväxthämmare, det vill säga en blocker. Det är därför 

intressant att jämföra de åtgärder våra fallföretag vidtagit och resultatet av dessa, med de 

slutsatser Rutgersson & Uddenberg (2010) drar kring hur ett företag kan förvandla en 

tillväxthämmare till att istället driva eller möjliggöra tillväxt.  

Rutgersson & Uddenberg (2010) identifierar skalbarhet och kultur som de två främsta 

enablers av tillväxt. Vad gäller skalbarhet nämner författarna betydelsen av att ha en 

organisation och affärsmodell som är flexibel samt vikten av att kunna expandera sin 

leveranskapacitet och andra vitala delar av verksamheten i samma takt och helst snabbare än 

omsättningstillväxten. Dessa faktorer har även våra fallföretag berört och utvecklingen av 

företagens ekonomistyrning har varit en del i att skapa mer flexibilitet och skalbarhet. I 

Studentums fall arbetade företaget målmedvetet med att utveckla en ekonomistyrning som var 

så pass välutvecklad att de skulle kunna växa med den flera år framöver vilket ökar 

skalbarheten. Det var även tydligt i samtliga företag att ekonomistyrningen spelade en något 

undanskymd roll till en början samtidigt som det fanns en stor medvetenhet kring att det inom 

en snar framtid kommer att krävas ett större fokus på dessa frågor. Utifrån detta torde 

ekonomistyrning kunna sägas ha en påverkan på hur skalbar, flexibel och expansionsvänlig 

ett företags organisation är och därmed betraktas som en enabler av tillväxt.  

Vad gäller kulturen så fungerade även den som en enabler av tillväxt i de företag som 

Rutgersson & Uddenberg (2010) studerade. Genom att utforma tydliga kärnvärden som 

avspeglar sig i hela organisationen minskade behovet av att detaljstyra anställda samtidigt 

som risken för att kvalitetsproblem skulle uppstå minskade under perioder med ett stort antal 

nyanställningar. Samtliga av våra fallföretag har nämnt svårigheterna i att finna och rekrytera 

kompentent personal som ett hot mot att fortsätta växa med en hög tillväxttakt. Studentum 

och NodeOne har upplevt det som direkt tillväxthämmande. I RTM görs betydande satsningar 

inom utbildning för att säkerställa att nyanställda har den kompetens som krävs. Då vi i 

definitionen av ekonomistyrning inkluderar kultur, personal och rekryteringsfrågor under 

personstyrning torde ekonomistyrning även i detta fall kunna sägas fungera som en viktig 

enabler av tillväxt.  
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5.3 Drivare av ekonomistyrning 

Våra fallstudier har visat att finns det ett antal orsaker till varför ett företag väljer att utveckla 

sin ekonomistyrning. Vi benämner dessa drivare av ekonomistyrning. Vi har med 

utgångspunkt i Davila, Foster & Jia (2010) valt att klassificera dessa drivare som antingen 

interna eller externa. Avgränsningen mellan en intern och en extern drivare är inte alltid 

distinkt och det är inte alltid tydligt huruvida en drivare är intern eller extern. Drivarnas 

karaktär påverkar i sin tur i vilken takt och form utvecklingen sker samt hur man väljer att 

implementera förändringarna. 

En viktig del av en drivares karaktär, och som kan bidra till att underlätta klassificeringen 

mellan intern och extern, härhör till huruvida drivaren är av reaktiv eller proaktiv art. I vår 

studie har vi kunnat identifiera att externa drivare i större utsträckning är av proaktiv art och 

interna drivare av reaktiv art.  

En ytterligare distinktion som kan göras mellan interna och externa drivare är huruvida 

drivaren får en direkt eller indirekt påverkan på utvecklingen av ekonomistyrningen i ett 

företag. De externa drivarna vi identifierat i vår studie har främst drivit utvecklingen av 

ekonomistyrning indirekt. För en utomstående VD betyder det att även om han inte rekryteras 

på grund av hans kunskaper inom ekonomistyrning, kommer hans kompetens leda till en 

utveckling av området. Interna drivare leder däremot ofta till direkta åtgärder så som 

införandet av nya rutiner eller budgetar. Påverkan på ekonomistyrningen blir då av mer direkt 

karaktär. 

5.3.1 Interna drivare 

Analysen ovan av sambanden mellan tillväxt och ekonomistyrning visar tydligt hur ett 

företags tillväxt via växande storlek och komplexitet driver på utvecklingen av 

ekonomistyrningen i syfte att hantera de utmaningar som uppstår.   

Tydliga exempel på detta finns t.ex. i RTM där den växande företagsstorleken inneburit att 

ledningen varken kan eller bör styra varje beslut. Utvecklingen har drivit på införandet av 

rutiner och handböcker vilka är på väg att ersätta den direkta ägarledningen i RTM som 

tidigare till stor del styrdes via personliga möten mellan ledning och anställda.  

Ökande komplexitet, som visserligen är nära sammankopplat med storlek, spelar även det en 

roll i utvecklingen av ekonomistyrningen i våra fallföretag. Den kan dock inte sägas vara en 

lika stark drivare som storlek. Detta beror troligen på vår inriktning mot mindre företag där 
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komplexiteten inte ännu nått oöverskådbara nivåer. I RTM och SkySparc sitter fortfarande 

hela personalstyrkan samlade på en plats vilket minskar komplexiteten avsevärt. I NodeOne 

och Studentum, som båda expanderar till nya marknader, har komplexiteten ökat och det 

ställs högre krav på beslutsfattarna. För att hantera detta bedriver båda företagen arbete med 

sin företagskultur där Studentum fokuserat på sin värdegrund medan NodeOne har en stark 

kultur och identitet i sin produkt Drupal som de försöker bibehålla och utveckla.  

Att ett behov av kompetens kan fungera som en drivare syns tydligt i flera av bolagen där det 

arbetas aktivt med personalfrågor. Samtliga nämner även möjligheten att finna kompetent 

personal som ett hot mot att fortsätta växa i samma takt. Detta är mycket tydligt i våra 

fallföretag som på grund av att de är tjänsteföretag, till mångt och mycket bygger hela sin 

konkurrenskraft kring hur kompetent personal man lyckas rekrytera, utveckla och behålla. I 

Studentum har denna drivare resulterat i tydligare rutiner och processer för rekrytering, där 

t.ex. ägarna ska träffa en person innan det blir aktuellt med att anställa. Vidare har en intern 

värdegrund utarbetats samt ett incitamentprogram med syftet att behålla nyckelpersoner.  

Även tid har i våra fallföretag spelat en betydande roll. Dels i form av att en typ av 

ekonomistyrning med tiden kan förlora sin relevans, vilket Greiner (1972) belyser men även 

möjligheten att dra lärdom från erfarenheter och skapa en lärande organisation (Davila, 2005). 

I RTM, som är ett mindre företag än de övriga, blir detta extra tydligt då mycket av rutiner 

och processer fortfarande är ”trial & error”. Då är det viktigt att man även drar lärdom av det 

som fungerar väl och vad som fungerar mindre väl.  

5.3.2 Externa drivare 

Huruvida det finns externa drivare bakom utvecklingen av ekonomistyrning är ett relativt 

outforskat område. Greiner (1972) nämner branschtillväxt som en faktor vilken skulle kunna 

få en påverkan på tillväxttakten i ett företag. I vår studie har vi strävat efter att endast 

inkludera företag från branscher med nära samband till IT. Även om urvalet till viss del är 

homogent, tre av fyra fallföretag är tjänsteföretag inom IT medan RTM är ett tjänsteföretag 

utan koppling till IT, har vi svårt att se några mönster vad gäller branschtillväxt och dess 

påverkan på ekonomistyrningen. Utifrån detta är en rimlig slutsats att denna drivares 

påverkan inte har kunnat studeras i denna studie varför vi varken kan utesluta eller slå fast att 

den påverkar.  

Davila (2005) har utöver de interna drivarna storlek och tid, även påvisat att externa drivare så 

som en ny extern VD och närvaro av riskkapital kan ha en positiv effekt på utvecklingen av 
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ekonomistyrningen. Effekten är extra tydlig i företag av mindre storlek (Davila, 2005). Våra 

empiriska studier bekräftar förekomsten av externa drivare och dess positiva inverkan på 

utvecklingen av ekonomistyrning i småföretag. Studentum har vid två tillfällen tagit in 

externa ägare. Första tillfället fick framförallt stor påverkan på styrelsearbetet då detta 

formaliserades och tydligare avskiljt från den operativa verksamheten. Då Novax kom in som 

ägare var dock förändringarna betydligt mer påtagliga och hela ekonomifunktionen 

förändrades då företaget omedelbart började använda samma system som övriga företag i 

Axel Johnsonkoncernen. Detta var ett krav från riskkapitalägaren och har resulterat i att 

Studentum ekonomistyrning idag ligger på en nivå i paritet med många större företag. 

I SkySparc bestod den externa drivaren inte av rekrytering av en extern VD som i Davilas 

studie men en liknande utveckling skedde då den nya delägaren anslöt till företaget. 

Kombinationen av interna drivare i form av växande storlek och hans externa erfarenheter och 

kunskap hade en tydlig inverkan på utvecklingen av ekonomistyrningen i SkySparc.  

För NodeOne fungerar marknadsförutsättningarna som en drivare då företaget förutspår en 

konsolidering av marknaden och vill stå väl rusta inför detta vilket i sin tur avgörs på 

principen ”störst överlever”. Följaktligen känner ledningen i NodeOne ett behov av att växa 

och då detta kräver en utveckling av företagets ekonomistyrning kan 

marknadsförutsättningarna indirekt sägas driva utvecklingen tillsammans med den interna 

drivaren storlek. Det är med andra ord svårt att helt isolera de interna och externa drivarna 

från varandra och i detta fall sker det en tydlig samverkan dem emellan. 

Vad Davila (2005) inte kunde identifiera var hur växande småföretag identifierar behovet av 

en mer utvecklad ekonomistyrning.  Även här finns en samverkan mellan interna och externa 

drivare. Tillväxt i form av växande storlek har i samtliga fallföretag resulterat i en 

överbelastning av ledningen. Ledarskaputmaningen har därför en identifierande funktion ur 

detta perspektiv. Vad gäller entreprenörerna i våra fallföretag har samtliga haft en god insikt i 

behovet av ekonomistyrning. I flera fall har våra fallföretag inte varit det första företaget som 

personen i fråga drivit och tidigare erfarenheter har säkerligen bidragit till detta.  

Hur externa drivare bidrar till att identifiera ett behov av ekonomistyrning ser vi ett tydligt 

exempel på i Studentum. Oavsett med vilket tidshorisont en riskkapitalägare investerar i ett 

företag måste det alltid finnas en exitmöjlighet. För Studentums del kan en sådan, enligt deras 

VD, bestå i en börsnotering eller försäljning till en annan ägare. I både fallen är en sådan 

process beroende av att Studentum kan visa upp historisk data över hur företaget presterat 
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under de senaste åren vilket i sin tur kräver en välutvecklad ekonomistyrning i form av bl.a. 

rapportering och budgetering. 

Vilken nivå ekonomistyrningen i småföretag befinner sig på och i vilken takt den utvecklas 

har i vår studie även till viss del visat sig bero på tillgången till kompetens inom området. I 

våra fallföretag har den till stora delar kommit utifrån. I Studentum fall finns det externa 

ägare, med betydande erfarenheter från området vilka har bidragit till att utveckla styrningen. 

För att sköta utveckling och implementering har NodeOne och Studentum anställt en CFO 

men erfarenhet vilket troligtvis underlättat och drivit på implementationen av olika typer av 

styrsystem.  

I RTM har man istället valt att arbeta efter trial & error, vilket i sin tur har nära anknytning 

till den interna drivaren tid vilket även kan uttryckas i företagets ålder, en faktor som visat sig 

korrelera med välutvecklad ekonomistyrning. Kunskap har även kommit från styrelserummet 

där RTM, Studentum och NodeOne samtliga valt att ta in externa ledamöter i styrelsen.  
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6. Slutsatser 

 

Utifrån analysen av de enskilda fallföretagen samt vår korsanalys har vi formulerat fem 

slutsatser vilka gemensamt besvarar de forskningsfrågor vi formulerade inledningsvis. Nedan 

presenterar vi slutsatserna som förklarar hur vi kommit fram till dessa.  

Slutsats 1: Tillväxt och ekonomistyrning förstärker varandra då en växande företagsstorlek 

har en positiv inverkan på framväxten av en mer utvecklad ekonomistyrning. Samtidig 

fungerar en välutvecklad ekonomistyrning som enabler av tillväxt genom att underlätta 

hanteringen av tillväxthämmande faktorer som uppstår i ledarskaps- och 

autonomiutmaningen. 

Vår studie visar att det finns ett samband mellan tillväxt och utvecklingen av ekonomistyrning 

i småföretag och att dessa två faktorer förstärker varandra. En hög tillväxttakt skapar behov av 

en mer utvecklad ekonomistyrning samtidigt som detta är en förutsättning för att fortsätta 

växa i en snabb takt. Ekonomistyrningen kan följaktligen sägas ha utvecklingsfaser som är 

nära förknippade med tillväxtfaser då utvecklingen till stor del sker under ledarskaps- och 

autonomiutmaningen. Att så var fallet var utifrån befintlig forskning och våra teoretiska 

utgångspunkter svårt att förutspå vilket visar på behovet av ytterligare forskning på området.  

Slutsats 2: Behovet och utvecklingen av resultatstyrning är som störst i 

ledarskapsutmaningen medan behovet och utvecklingen av personalstyrning är störst i 

autonomiutmaningen. Handlingsstyrningen utvecklas mer kontinuerligt.  

Våra fyra fallföretag har samtliga haft en hög tillväxttakt och lyckats hantera en eller flera 

utmaningar vilka i annat fall hade kunnat resultera i att tillväxten stagnerade. I dessa företag 

har vi kunnat se att framväxten av en mer utvecklad resultatstyrning varit central för att 

hantera de problem och utmaningar företagen ställdes inför i samband med 

ledarskaputmaningen. Lika central i att hantera autonomiutmaningen var arbetet med 

personalstyrning där företagskultur, utbildning, rekrytering och bibehållandet av personal var 

av särskild vikt. Handlingsstyrningen å sin sida har utvecklats mer kontinuerligt. Betydelsen 

av olika typer av styrning varierar således med vilken tillväxtfas företaget befinner sig i. 

Slutsats 3: I småföretag är storlek, tid och behovet av kompetens de starkaste interna 

drivarna till utveckling av ekonomistyrningen. 
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Det finns ett stort antal faktorer som driver framväxten av en mer utvecklad ekonomistyrning 

i småföretag. De starkaste interna drivarna i vår studie har haft anknytning till storlek, tid och 

behovet av kompetent personal. Denna slutsats ligger nära de tankar Greiner (1972), Scott & 

Bruce (1987) och Churchill & Lewis (1983) tidigare presenterat vilket tyder på att dessa 

fortfarande är valida och applicerbara på snabbt växande småföretag. 

Slutsats 4: Det förekommer flera typer av externa drivare vilka i flera fall samverkar med 

interna drivare.  

För flera av fallföretagen har det varit mycket tydligt hur externa drivare haft en positiv 

inverkan på utvecklingen av ekonomistyrningen. Då form och betydelsen av externa drivare 

varierar mellan företagen är det svårt att dra några mer detaljerade slutsatser än den att de 

existerar och i flera fall samverkar med interna drivare.  

Slutsats 5: Drivarnas karaktär har en inverkan på hur företagen identifierar behovet av en 

mer utvecklad ekonomistyrning samt hur förändringarna implementeras. Externa drivare kan 

bidra till ökad proaktivitet och en snabbare implementering.  

Att identifiera behovet av förändring och utveckling är inte alltid enkelt, särskilt svårt blir det 

då företaget växer snabbt. Interna och externa drivare kan underlätta för företag att identifiera 

behovet av en mer utvecklad ekonomistyrning. I flera av våra fallföretag har en hög 

tillväxttakt, ökad komplexitet och tid, resulterat i utmaningar och problem så som 

överbelastning, förlorad relevans och kvalitetsproblem. En utveckling driven av interna 

faktorer som dessa, är ofta av reaktiv art och leder till åtgärder som har en direkt påverkan på 

utvecklingen av ekonomistyrningen, t.ex. införandet av nya rutiner och interna budgetar.  

Externa drivare, så som riskkapital, marknadsförutsättningar och nya personer i 

företagsledningen, skiljer sig från interna drivare då dess påverkan på ekonomistyrningen sker 

indirekt. Det kan t.ex. ske via rekryteringen av en person vars erfarenhet och kunskap bidrar 

till att behovet av en mer utvecklad ekonomistyrning kan identifieras tidigare.  Externa 

faktorer kan således bidra till att göra arbetet med ekonomistyrningen mer proaktiv. Den 

kunskap och erfarenhet som kommer externt har även visat sig ha betydelse för hur snabbt 

och smärtfritt förändringarna kan implementeras.  
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7. Diskussion 

 

7.1 Slutsatser i relation till befintlig forskning 

Form och inriktning för denna studie har till stor del baserats på det faktum att sambanden 

mellan tillväxt och ekonomistyrning är ett relativt outforskat område. Befintlig forskning som 

finns att tillgå ger inte en helt samstämmig bild över hur relationen och sambanden kan se ut. 

Till följd av detta har vi bedömt det som nödvändigt att via empiriska studier skapa tydligare 

teoretiska utgångspunkter. För att uppfylla studiens syfte är det således av vikt att de 

slutsatser och kunskapsbidrag vi lämnar bidrar till att ökad förståelse och robusthet inom 

området. Modellen i slutet av detta kapitel illustrerar på vilket sätt respektive slutsats har 

genererat ett kunskapsbidrag och bidragit till att öka robustheten i befintlig forskning. 

Av de slutsatser vi presenterar är det främst slutsats 2 (betydelsen av olika typer av styrning 

varierar med vilket tillväxtfas företaget befinner sig i) och 3 (storlek, tid och behov av 

kompetens är starka interna drivare) som har koppling till den befintliga forskningen och de 

resonemang vi avhandlat i vår referensram.  

Slutsats 2 styrker Churchill & Lewis (1983) teoretiska tankegångar i vilka de hävdar att 

företag behöver anpassa ledarskap och ekonomistyrning efter de behov och krav som 

respektive tillväxtfas kräver. Att behoven varierar tillväxtfaserna emellan har även det varit 

tydligt utifrån våra fallstudier. Greiner (1972) talar inte explicit om drivare men bygger 

betydande delar av sina resonemang kring företagets storlek och ålder vilket torde kunna 

liknas vid interna drivare. Vi har vidare tydligt kunna se att det Greiner (1972) benämner som 

ledarskapskris och autonomikris förekommer i samtliga av våra fallföretag. I modellen nedan 

illustreras slutsats 2 och 3 av den vänstra delen där det framgår att tillväxt, via ledarskaps- och 

autonomiutmaningen skapar nya behov och ställer andra krav på ekonomistyrningen. Det som 

sedan möjliggör för ett företag att identifiera behovet av en utveckling av ekonomistyrningen 

och skapar förändringen är de interna drivarna.   

Slutsats 1, 4, och 5 har inneburit tydliga kunskapsbidrag vilka har ökat förståelsen för vilka 

samband det finns mellan tillväxt och ekonomistyrning. Utifrån befintlig forskning och våra 

fallstudier var det tydligt att tillväxt hade en stor påverkan på ett företags ekonomistyrning. 

Slutsats 1 visar dock att det finns en samverkan mellan de två. Genom att fungera som 

enabler, kan ekonomistyrningen även bidra till att skapa tillväxt vilket illustreras i modellens 
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högra del. Modellen illustrerar vidare förekomsten av externa drivare, som indirekt driver 

utvecklingen av ekonomistyrning och samverkar med interna drivare.  

 

 

Figur 13 - Sambanden mellan tillväxt och ekonomistyrning 

 

7.2 Slutsatsernas implikationer för vår syntesmodell 

Vår studie har visat betydelsen av ekonomistyrning för småföretag med en hög tillväxttakt. 

Det finns flera studier, däribland Rutgersson & Uddenberg (2010), som erbjuder operativ 

vägledning i hur du bibehåller en hög tillväxttakt under en längre period. Även Greiner (1972) 

erbjuder hjälp i form av teoretiska resonemang som kan bidra till en ökad förståelse för de 

utmaningar och kriser varje företag kommer möta under sin tillväxtresa.  

Vår modell ska främst ses som en ansatts från vår sida att skapa en generell teoretisk 

utgångspunkt för hur småföretag kan se på sambanden mellan tillväxt och ekonomistyrning 

samt de faktorer som driver utvecklingen. Utöver detta är vår förhoppning att den teoretiska 

grund modellen erbjuder även ska kunna tillämpas operativt. Den syntesmodell vi 

presenterade i kapitel tre har delvis en sådan funktion då den bidrar med en beskrivning över 

hur organisation, ledarskap och ekonomistyrning kan se ut under de specifika tillväxtfaserna. 

Denna studie har, med fokus på ekonomistyrning, empiriskt studerat detta vilket möjliggör för 

oss att utveckla syntesmodellen och samtidigt operationalisera vår modell (figur 13). 
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Våra slutsatser får ett antal implikationer för syntesmodellen. Syftet är att småföretag och dess 

ledning ska kunna använda den för att identifiera sina respektive företags position och på så 

vis kunna skapa sig en bild av hur andra företag hanterat och agerat under kommande faser 

och utmaningar. 

När företaget lämnar en tillväxtfas och når en period av stagnerade tillväxt så som i 

ledarskaps- och autonomiutmaningen, frambringar dessa utmaningar de interna drivare som 

sedan resulterar i en utveckling av ekonomistyrningen. Detta möjliggör i sin tur fortsatt snabb 

tillväxt. Externa drivare är inte på samma vis kopplade till utmaningarna utan kan uppstå även 

i perioder av hög tillväxttakt och då fungera proaktivt inför kommande utmaningar. 

Kategori Fas 1 - 

Growth 

through 

creativity 

Utmaning 1 - 

Ledarskapsutmaning 

Fas 2 – Growth 

through direction 

Utmaning 2 - 

Autonomiutmaningen 

 

Fokus 

Etablering: 

Försäljning och 

nya kunder 

Lösa 

överbelastningsproblem 

Finna en effektiv 

ledarskapslösning 

Expansion: Nya 

marknader  

Delegering av ansvar 

Rekrytering av 

mellanchefer 

 

Ekonomistyrning Grundläggande 

rapportsystem 

Informell 

styrning och 

kommunikation  

Fokus på utveckling av 

resultatstyrning  

Välutvecklad 

resultatstyrning.  

Grundläggande 

personal- och 

handlingsstyrning 

Fokus på utveckling 

personal- och 

handlingsstyrning 

Management-by-

exception 

Drivare  Storlek 

Komplexitet 

Ny ledning / VD med 

erfarenhet och kunskap 

Riskkapital 

Marknads-

förutsättningar 

Ny ledning / VD 

med erfarenhet och 

kunskap 

Storlek  

Komplexitet 

Behov av kompetens 

Tid 

 

Tabell 6 - Reviderad syntesmodell 

 

7.3 Modellens generaliserbarhet  

Vår modell är framtagen via studier av fyra företag som samtliga lyckats bibehålla en hög 

tillväxttakt under en längre period och följaktligen lyckats hantera de många utmaningar som 

uppstått på vägen. Det faktum att beskrivningarna av viktiga aspekter, utmaningar, 

tillvägagångssätt och lösningar uppvisat stora likheter tyder på en robusthet och 

generaliserbarhet i våra resultat.  
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Genom att koppla vår empiri till den vedertagna teorin inom området har vi även kunnat 

verifiera att våra resultat till stor del överensstämmer med vad som uppdagads i tidigare 

forskning. Med detta i åtanke menar vi att vår studie har uppnått vad vi i metodavsnittet 

beskriver som analytisk generalisering. Vi tror därför våra slutsatser och vår modell kan bidra 

till att hjälpa och lära andra småföretag med målet att växa alternativt småföretag som 

upplever en stagnerande tillväxt på grund av faktorer med koppling till ekonomistyrning. 

7.4 Förslag på fortsatta studier 

Även med denna studie som bidrag till området är antalet genomförda studier få. Det finns 

därmed utrymme för vidare forskning för att ytterligare fastställa vilken grad av 

generaliserbarhet modellen ovan åtnjuter.  

Framtida studier skulle därför kunna testa våra slutsatser och modell i en kvantitativ studie. I 

en sådan skulle resultatet av denna studie, tillsammans med befintlig forskning, kunna ligga 

till grund för en mer deduktiv ansats där man utnyttjar möjligheterna att fastställa tydligare 

och mer robusta hypoteser.  

Vidare skulle det vara intressant att genomföra studier som mer detaljerat utreder vilken 

påverkan externa drivare har vad gäller utformningen av ekonomistyrning i snabbt växande 

företag.  I denna forskning skulle ansatser om skillnader mellan olika branscher kunna vägas 

in, då vi sett resultat som tyder på att branschens utveckling och förutsättning påverkar den 

interna utvecklingen av ekonomistyrningen.  
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Appendix 1 
 

Intervjuguide 

Syftet med uppsatsen är att ”via empiriska studier, skapa en ökad förståelse för vilka 

samband det finns mellan ett företags tillväxt och ekonomistyrning samt vilka faktorer som 

driver utvecklingen av olika ekonomistyrning under de tidiga faserna i ett företags livscykel”. 

I vår studie vill vi identifiera vilka faktorer som driver utvecklingen av ekonomistyrning i 

småföretag och vilka kopplingar det finns till en snabb tillväxt. Förhoppningen är att vi i 

slutändan ska kunna presentera teorier kring hur ledningen i småföretag kan använda 

ekonomistyrning för att stödja fortsatt tillväxt. 

Vad gäller tillväxt kommer vi ställa frågor kring vad som varit viktigt för att skapa tillväxt, 

problem ni stött på under vägen som ett mindre företag under stark tillväxt, kritiska 

perioder/händelser, hur organisationen förändrats etc.  

 

Inom ekonomistyrningsområdet kommer fokus ligga på frågor kring hur ledarskapet fungerat 

och ev. förändrats, hur er ekonomistyrning ser ut samt drivare bakom införandet av en mer 

formell ekonomistyrning.  

Respondent 

1. Namn: 

2. Befattning: 

3. Bakgrund: 

4. Hur länge har du arbetat i företaget? 

Företagsinformation 

1. När grundades företaget? 

2. Kort beskrivning av företagets tjänster? 

3. Hur många anställda har företaget? 

a. Hur har utvecklingen sett ut? 

Figur 

Tillväxten 

1. Berätta om 

a. Uppstartsprocessen. 

b. Företaget idag. 

2. Hur har tillväxten sett ut, linjärt eller explosionsartat i vissa perioder? 

a. Om perioder vad är anledningen till det? Internt? Extern t.ex. konjunktur.  

3. Vilka aspekter/åtgärder har varit de viktigaste för att skapa tillväxt? 
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4. Har ni stött på några stora problem under tillväxtperioden utifrån ett 

styrningsperspektiv?  

a. Kritiska eller viktiga händelser. 

b. Svåra perioder 

5. Har det funnits lättare perioder då ni växt tillsynes utan problem? När och vad har 

kännetecknat dessa perioder? 

6. Hur har organisationen förändrats i relation till tillväxten? 

a. Delegering av arbetsuppgifter, ansvarsområden,  

7. Under perioder av stark respektive svagare tillväxt, hur mycket tid ägnades åt 

ekonomistyrning t.ex. planering, budgetering, rapportering? Skiljer det sig åt? 

8. Vad ser du för hot mot att fortsätta växa? 

a. Externa och interna 

b. Hur påverkar dessa ert sätt att styra företaget? 

Ekonomistyrning 

Ledarskap 

1. Har ni bytt ledning sedan starten? 

a. Vilken roll har grundaren/na idag? 

2. Hur har ledarskapet förändrats sedan starten? 

a. Vilka faktorer har drivit den utvecklingen? 

b. Hur decentraliserat är ledarskapet? 

3. Har ni tagit in ledande befattningshavare utifrån som inte var med vid starten? 

a. Hur dessa förändrat/påverkat hur företagets styrs? Influenser utifrån. 

 

Styrverktyg 

1. Berätta om er ekonomistyrning 

a. Vilka styrverktyg används och varför? 

i. Mål & Kommunikation 

ii. Prestationsmätningar 

iii. Budgetering 

b. Hur har utvecklingen sett ut? 

c. När och varför infördes dessa styrverktyg och med vilket syfte? 

d. Hur har ni utvecklat er ekonomistyrning? 

i. Kontinuerligt eller då ni identifierat ett behov via t.ex. problem som 

uppstått? 

ii. Vilka behov har drivit utvecklingen av er ekonomistyrning 

 

Drivare 

1. Hur ser er ägarstruktur ut? 

a. Riskkapital 
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b. Andra investerare 

2. Hur stor påverkan har era ägare på hur ni styr företaget? 

a. Gemensam rapportering med ägarbolag etc.  

3. Har ägarna bidragit med operativ kompetens direkt eller indirekt? 

4. Hur stor påverkan har önskemål och krav från era anställda haft på hur ni styr 

företaget? 

5. Hur ser er konkurrenssituation ut? 

a. Påverkar den hur ni styr företaget? 

6. Andra drivare bakom hur företagets styrs?
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