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Titel:  Tillväxthinder i små byggföretag  

– Och hur dessa kan lösas med anpassad styrning 

Författare: Angelica Arvebring och Linda Karlsson 

Handledare: Fredrik Tell 

Nyckelord: Tillväxtföretag, styrning, tillväxthinder, småföretag, byggbranschen 

Bakgrund: Idag har det blivit allt viktigare att företag växer, då det skapar förutsättningar 

att utveckla samhället genom att exempelvis skapa fler nya jobb. I de små företagen finns stor 

tillväxtpotential och tillväxtvilja, men det är svårt att undkomma olika tillväxthinder och växa 

lönsamt. Många små företag består av byggföretag och det är vanligt att små byggföretag 

lyckas växa snabbt, men många av dem går ändå i konkurs. Frågan är hur en anpassad 

styrning av företagens organisation kan bidra till att underlätta tillväxten och hjälpa företagen 

att lösa de organisatoriska styrningsproblem som kan uppstå. 

Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka vilka styrningsproblem som vanligtvis uppstår 

vid tillväxt av små byggföretag och hur dessa problem påverkar den fortsatta tillväxten, samt 

ta reda på hur styrningsproblemen kan lösas med en, för branschen, anpassad styrning.  

Definitioner: Tillväxt betyder vanligtvis att något växer eller ökar i mängd. Tillväxt kan 

även innebära att något ökar i storlek eller att kvalitén förbättras till följd av en 

processutveckling. Styrning innefattar de instrument, regler och procedurer som används för 

att styra de anställdas beteenden inom organisationen i enlighet med företagets mål. 

Genomförande: Datainsamlingen har skett genom intervjuer med representanter och 

dokumentation från tre små byggföretag som vi har använt som fallföretag.  

Slutsats & resultat: Flera de vanligaste styrningsproblemen inom små byggföretag liknar 

de som uppstår i andra tillväxtföretag. Vi ser dock att valet av styrning i tillväxtföretag ändå 

behöver ta hänsyn till hur de anställda inom branschen beter sig och andra branschegenskaper. 

Vi ser även att styrningen måste anpassas i takt med att företag växer, då företags behov och 

beteende förändras. 

  



 
 

Abstract 

Title: Growth barriers in small construction firms 

- And how these can be avoided by appropriate management 

control systems 

Authors: Angelica Arvebring and Linda Karlsson 

Supervisor: Fredrik Tell 

Keywords: Growth, management control, barriers to growth, small firms, 

construction industry 

Background: Today it has become more important with growing firms, because it creates 

opportunities to develop the society by, for example, creating more jobs. There is great potential and 

willingness to grow in small firms, but it is difficult to avoid different barriers to growth and 

to grow profitably. Many small firms are represented by construction firms and it is common 

for small construction firms to grow fast, but many of them are still going bankrupt. The 

question is how an adjusted management control of the firm’s organization can contribute to 

facilitate growth and help firms to solve their organizational management control problems 

that can arise.  

Purpose: Our aim with this study is to examine the management control problems that 

usually occur during the growth of small construction firms and how these problems affect the 

future growth, and also find out how the management control problems can be solved with 

different types of control, which are adjusted to the industry.  

Definitions: Growth usually means that something grows or increases in amount. Growth 

may also mean that something increase in size or that there is quality improvements resulting 

from a process development. Management control includes the tools, rules and procedures 

that are used to control employees’ behavior within the organization in accordance with the 

firm’s objectives. 

Completion: Data has been collected through interviews with representatives and 

documentation from three small construction firms that we have used as cases.  

Conclusions & results: A number of the most common management control problems in 

small construction firms are similar to those arising in other growing firms. However, we see 

that the choice of control in growing firms still needs to consider how the employees in the 



 
 

industry behave and other industry characteristics. We also see that the management control 

must be adapted as the firms grow, because the firm’s needs and behavior change.  



 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Fredrik Tell för hans stöd, konstruktiva kritik och 

vägledning under arbetet med vår magisteruppsats. Vi vill även tacka vår seminariegrupp för 

god opponering och genomläsning av vårt arbete. 

Även ett stort tack riktas till respondenterna vid våra tre fallföretag för att de tagit sig tid att 

svara på våra frågor och hjälpt oss med tillgång till nödvändigt material, vilket har varit av 

stor betydelse för vårt resultat. 

 

Linköping 2012-05-23 

 

 

 

Angelica Arvebring    Linda Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Kapitel 1: Inledning 

1.1 Problembakgrund ..........................................................................................................................1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................................3 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................5 

1.4 Avgränsningar och kunskapsbidrag ...............................................................................................5 

1.5 Disposition ....................................................................................................................................7 

Kapitel 2: Metod 

2.1 Val av undersökningsstrategi .........................................................................................................8 

2.2 Val av undersökningsmetod ..........................................................................................................9 

2.3 Val av undersökningsdesign ........................................................................................................ 11 

2.3.1 Fallstudie som design och metod .......................................................................................... 11 

2.3.2 Komparativ design ............................................................................................................... 11 

2.3.3 Empiriskt urval ..................................................................................................................... 12 

2.3.4 Val av fallföretag .................................................................................................................. 13 

2.3.5 Teoretiskt urval .................................................................................................................... 15 

2.4 Metoder för datainsamling........................................................................................................... 16 

2.4.1 Intervjuer ............................................................................................................................. 16 

2.4.2 Observationer ....................................................................................................................... 19 

2.4.3 Insamlade dokument ............................................................................................................. 20 

2.5 Analys av data............................................................................................................................. 20 

2.5.1 Analysmodell ....................................................................................................................... 20 

2.5.2 Uppfyllelse av kriterier ......................................................................................................... 21 

2.6 Metodkritik och källkritik............................................................................................................ 23 

2.7 Etikfrågor.................................................................................................................................... 25 

Kapitel 3: Litteraturöversikt 

3.1 Organisationens livscykler .......................................................................................................... 27 

3.2 De fem tillväxtfaserna ................................................................................................................. 33 

3.3 En kombination av modellerna .................................................................................................... 36 

3.4 Styrning ...................................................................................................................................... 39 

3.4.1 Vad är styrning? ................................................................................................................... 39 



 
 

3.4.2 Varför behövs styrning? ....................................................................................................... 40 

3.4.3 Olika former av styrningsmetoder ......................................................................................... 41 

3.4.3.1 Resultat-, handlings-, personal- och kulturstyrning ......................................................... 41 

3.4.3.2 Byråkratisk, karismatisk, marknads- och traditionell styrning ......................................... 44 

3.4.3.3 En jämförelse mellan de olika tolkningarna .................................................................... 47 

Kapitel 4: Empiri 

4.1 Särskilda egenskaper inom byggbranschen .................................................................................. 51 

4.2 ALFA Bygg ................................................................................................................................ 52 

4.3 BETA Snickerier ......................................................................................................................... 56 

4.4 GAMMA Entreprenad................................................................................................................. 60 

Kapitel 5: Analys 

5.1 I vilka tillväxtfaser befinner sig våra fallföretag? ......................................................................... 65 

5.1.1 ALFA Bygg ......................................................................................................................... 67 

5.1.2 BETA Snickeri ..................................................................................................................... 69 

5.1.3 GAMMA Entreprenad .......................................................................................................... 71 

5.2 Implementering av styrningsmetoder till olika tillväxtstadier ....................................................... 73 

5.2.1 Osäkerhetsfasen.................................................................................................................... 75 

5.2.2 Befrielsefasen ....................................................................................................................... 77 

5.2.3 Stabilitetsfasen ..................................................................................................................... 78 

5.3 Är våra föreslagna styrningsmetoder effektiva att använda även i små företag i byggbranschen?.. 80 

5.3.1 ALFA Bygg – Osäkerhetsfasen ............................................................................................ 80 

5.3.2 BETA Snickeri – Befrielsefasen ........................................................................................... 82 

5.3.3 GAMMA Entreprenad – Stabilitetsfasen ............................................................................... 83 

Kapitel 6: Slutsats 

6.1 Svar på våra frågeställningar ....................................................................................................... 85 

6.1.1 Vilka styrningsproblem kan uppstå i små tillväxtföretag inom byggbranschen och hur hämmar 

dessa ett företags tillväxt? ............................................................................................................. 85 

6.1.2 Hur kan styrningen anpassas i ett mindre tillväxtföretag inom byggbranschen för att undvika, 

minimera eller lösa de styrningsproblem som eventuellt har uppstått? ........................................... 87 

6.2 Slutdiskussion ............................................................................................................................. 90 

6.3 Vidare forskning ......................................................................................................................... 92 



 
 

Kapitel 7: Källförteckning 

7.1 Litteratur ..................................................................................................................................... 93 

7.2 Internet ....................................................................................................................................... 95 

Appendix 

Bilaga 1: ........................................................................................................................................... 97 

Bilaga 2 ............................................................................................................................................ 98 

Bilaga 3 .......................................................................................................................................... 100 

Bilaga 4 .......................................................................................................................................... 102 

Bilaga 5 .......................................................................................................................................... 104 

 

 

 



  
 

 
 

Figurförteckning 

Figur 1: Styrningsmodell - modifierad av uppsatsförfattarna. Källa: Holmblad & Brunsson (2005) ......4 

Figur 2: Studiens upplägg. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) .................................................7 

Figur 3: Empiriurvalsmodell. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) ........................................... 12 

Figur 4: Studiens analysmodell. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) ....................................... 20 

Figur 5: Organisationens livscykler - modifierad av uppsatsförfattarna. Källa: Adizes I. (2000) ......... 27 

Figur 6: PAEI-modellen - modifierad av uppsatsförfattarna. Källa: Adizes I. (1988, 2000) ................ 28 

Figur 7: De fem tillväxtfaserna, modifierad av uppsatsförfattarna. Källa: Greiner L.E. (1998) ........... 33 

Figur 8: Kombinerad och modifierad tillväxtmodell av uppsatsförfattarna. Källa: Greiner L. (1998), 

Adizes I. (1988) ................................................................................................................................ 36 

Figur 9: Fallföretagen och dess tillväxtfaser. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) .................... 66 

Figur 10: Modifierad modell med kritiska stadier. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) ............ 73 

Figur 11: Lämpliga styrningsmetoder inom olika tillväxtfaser. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. 

(2012) ............................................................................................................................................... 75 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1: ALFA Byggs tillväxt. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012)........................................ 55 

Tabell 2: ALFA Byggs lönsamhet de fyra senaste åren. Källa: företagets årsredovisningar ................ 56 

Tabell 3: BETA Snickeris tillväxt. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) ................................... 60 

Tabell 4: BETA Snickeris lönsamhet de fyra senaste åren. Källa: företagets årsredovisningar ............ 60 

Tabell 5: GAMMA Entreprenads tillväxt. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) ........................ 63 

Tabell 6: GAMMA Entreprenads lönsamhet de fyra senaste åren. Källa: företagets årsredovisningar . 64 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037650
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037652
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037653
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037654
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037655
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037656
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037657
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037657
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037659
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037796
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037798
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LG/Mina%20dokument/Dropbox/Ex-jobb/Text%20till%20uppsatsen/Tillväxthinder%20i%20små%20byggföretag.docx%23_Toc328037800


  
 

1 
 

Kapitel 1: Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Många av framtidens stora företag är nutidens små företag och det är i de små företagen som 

ekonomins tillväxtpotential finns och där det finns vilja att växa. (Antonsson, 2002) 

Små företag kännetecknas av att de har högst 50 anställda och en omsättning under 10 

miljoner euro (Tillväxtverket, 2011:A). Små företag är enligt Ekonomifakta minst lika viktiga 

för Sveriges BNP som stora företag, eftersom andelen företag och tillväxten av antalet jobb är 

minst lika viktiga som produktionen av varor och tjänster. De små företagen i Sverige står för 

drygt 40 procent av landets BNP, vilket är ungefär lika mycket som de stora företagens bidrag 

till BNP. (Ekonomifakta, 2010:A) 

Burns (2007) särskiljer två typer av små företag: livsstilsföretag och tillväxtföretag. 

Livsstilsföretagen är främst skapade för att dess ägare eller företagsledare trivs med att driva 

ett eget företag inom ett område han eller hon är intresserad av, samtidigt som han eller hon 

intjänar en för denne lämplig lön. Ett tillväxtföretag skapas vanligtvis av entreprenörer med 

syftet att växa. (Burns, 2007) En entreprenör kännetecknas av att han eller hon fokuserar på 

att driva sitt företag framåt, samt värnar om tillväxt och framgång för verksamheten (Carland 

et al, 1984).  

Ordet tillväxt kan ha två olika betydelser. Vanligast betyder tillväxt endast att något växer 

eller ökar i mängd, till exempel talas det ofta om tillväxt i output, försäljning eller export. Vid 

andra tillfällen innebär tillväxt att något ökar i storlek eller att kvalitén förbättras till följd av 

en processutveckling. (Penrose, 1995) Tillväxt är viktigt eftersom det kan skapa 

förutsättningar att vidareutveckla samhället genom att skapa fler nya jobb, samt för att öka 

landets ekonomiska styrka jämfört med andra länder (Tillväxtverket, 2012:B; 2012:D). Det är 

även en viktig del i ett företags utveckling, vilket kan handla om att växa organiskt eller att 

växa genom förvärv av andra företag (Löfmarck Vaghult & Johansson, 2008). 

Idag ställs Sveriges företag inför fler strategiska utmaningar än tidigare då de vill differentiera 

sig eller växa. Tidsaspekten har blivit viktigare med allt kortare ledtider, företagens 

kärnverksamhet flyttas mot mer kundnära verksamhet och det är inte längre främst fysiska 

ting som företagen levererar utan snarare helhetslösningar på kundens problem. Därför har det 

på senare tid blivit vanligare att företagen producerar tjänster istället för varor. (Giertz, 1999) 
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På grund av detta har, sedan mitten av 1990-talet, sysselsättningen i tjänstesektorn ökat med 

nästan 14 procent, samtidigt som den har minskat med 9 procent i industrisektorn. Därmed 

har det blivit viktigare att utveckla tjänsteföretag för att bättre kunna uppfylla sina kunders 

efterfrågan samt för att bidra till att stärka landets tillväxt. (Tillväxtverket och Tillväxtanalys, 

2011) Tillväxten inom tjänsteföretagen är främst beroende av att de kan uppnå hög effektivitet 

och kvalitet i arbetet (Giertz, 1999). 

 

En bransch inom tjänstesektorn som räknas som en av de större i Sverige och vars kritiska 

framgångsfaktorer bland annat är hög kvalitet och effektivitet i arbetet är byggbranschen
1
. 

Byggbranschen karaktäriseras som personalintensiv och verksamhetens effektivitet är direkt 

relaterad till den enskilde hantverkarens arbetsmetoder samt hans eller hennes yrkeskunnande 

och manuella skicklighet. (Giertz, 1999) Majoriteten av företagen i byggbranschen är av liten 

storlek. Enligt statistik från SCB 2010 hade 93,9 procent av alla företag i byggbranschen 0-19 

anställda och byggbranschen representerar idag totalt 8 procent av Sveriges BNP. (Sveriges 

Byggindustrier, 2011) 

Byggbranschen är en av de branscher som bäst lyckats med sin sysselsättning trots den 

ekonomiska oron som hägrat men samtidigt den bransch som drabbats värst av konkurser 

enligt en undersökning som gjordes i maj 2011 (DN, 2011:A; 2011:B). Orsaken till att runt 

13-14 procent av de nystartade byggföretagen går i konkurs tros dels vara att många lockades 

av att starta byggföretag under 2009 då rot-avdraget återinfördes, oavsett vilka kunskaper 

inom eget företagande de hade. Det krävs även en förhållandevis liten kapitalinsats för att 

starta ett företag, vilket gör det lätt för vem som helst att starta upp ett byggföretag. (Sveriges 

Byggindustrier, 2011) Detta leder till att många hantverkare startar sina företag som 

livsstilsföretag men då byggföretag har lätt för att växa i takt med att de blir tilldelade stora 

projekt kan de snabbt övergå till tillväxtföretag. Denna övergång behöver inte alltid vara 

planerad och grundaren får då ta en större ledarroll än han från början räknat med. Då de 

flesta hantverkare saknar ledarskapserfarenheter och kunskap om företagande och 

entreprenörskap, vilket ofta krävs för att skapa ordning och lönsamhet i ett företag, kan det 

uppstå interna styrningsproblem som hindrar företagets tillväxt.  

                                                             
1Till denna bransch räknas företag med verksamhet inom fastighetsförvaltning och byggmaterialindustrierna, 
arkitektkontor, tekniska konsultbyråer och byggindustrin. Byggindustrin är vidare uppdelad i bygg- och 
anläggningsentreprenörer, rivningsfirmor och firmor för mark- och grundarbeten, bygginstallationsfirmor (el, 
VVS med flera) och firmor för slutbehandling av byggnader (till exempel byggnadssnickeri, golv, måleri, 
glasmästeri ). (Sveriges Byggindustrier, 2011) 
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1.2 Problemdiskussion 

Trots att närmare tre fjärdedelar av alla små företag har en stark vilja att växa, lyckas många 

ändå inte uppnå sina tillväxtmål (Tillväxtverket, 2012:C). Orsakerna tros vara många, men 

återkommande problem inom växande små företag nämns ofta som styrningsproblem av det 

organisatoriska slaget.  

I en studie gjord av Huang och Brown (1999) förklarar de att de främsta problemen för en 

småföretagare är, förutom försäljnings- och marknadsrelaterade problem, 

organisationsrelaterade. De nämner brist på ledarskapserfarenhet, förmågan att tackla tillväxt 

samt förmågan att planera sin verksamhet som några av problemen. Författarna anser att brist 

på ledarskapserfarenhet blir ett problem då en individ drivs av sina intressen att starta ett 

företag och ser möjligheter på marknaden, men eftersom de saknar utbildning och erfarenhet 

inom ledarskap saknar de vanligtvis även kunskap i att driva ett företag. Andra problem som 

nämns är svårigheter att hitta kompetent personal, problem med de anställdas prestation samt 

att utbilda personalen genom relevanta kurser och utbildningar. 

Tillväxtproblem inom organisationen kan uppstå vid olika tidpunkter och med olika 

tidsintervaller beroende på organisationens storlek, organisationens ålder och branschens 

tillväxttakt (Greiner, 1998). George Strauss (1974) betonar tillväxtproblemen under företagets 

tillväxtår och jämför dem med problematiska ungdomsår där olika problem och hinder 

uppkommer då organisationen växer. Penrose (1995) hävdar att ett företag som har lyckats 

växa sig stort ser helt annorlunda ut organisationsmässigt som stort än som litet företag. Om 

det finns en entreprenöriell orientering
2
 i företaget som fokuserar på framtiden och tidigt 

bestämmer var företaget ska föras, kan det underlätta lösningen på tillväxtproblemen. 

(Greiner, 1998; Sadler Smith et al, 2003) Även Strauss (1974) anser att företaget måste se 

framåt och fundera över varför företaget vill växa, samt undersöka vilka kostnader som en 

ökad tillväxt kan medföra. Det är därför viktigt att ta hänsyn till och vara medveten om de 

små företagens särskilda egenskaper och utgångspunkter då ett litet företag vill öka sin tillväxt 

(Antonsson, 2002). I tillväxtföretag är det även viktigt med en effektiv strategisk styrning för 

att lyckas överleva, då de i regel möter flertalet problem och kriser inom organisationen i takt 

med att de växer (Burns, 2007). Det är vanligtvis lätt för ett litet företag att växa, men 

problematiken ligger i att det är svårt att växa lönsamt. Holmblad Brunsson (2005) förklarar 

                                                             
2
 Med entreprenöriell orientering menas att företaget genomsyras av entreprenörstänk. Nationalencyklopedin 

definierar entreprenöriellt tänkande som kreativitet, användarorientering och uthållighet. Entreprenörskap 
används ofta i samband med tillväxt. (Nationalencyklopedin, 2012:A.) 
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att alla företag måste vara lönsamma på lång sikt och därmed ha någon form av 

lönsamhetsmål. För att skapa lönsamhet måste organisationen vara effektiv och för att 

effektivitet ska kunna uppnås måste det finnas ordning. Detta illustreras i Holmblad 

Brunssons (2005) modell nedan, figur 1. För att skapa ordning kan företaget använda sig av 

olika former av styrning.  

Styrning innefattar de instrument, regler och procedurer som används för att styra de 

anställdas beteenden inom organisationen i enlighet med företagets mål (Holmblad Brunsson, 

2005). Merchant & Van der Stede nämner att det finns tre huvudsakliga frågor som svarar på 

om en organisation har en väl fungerande styrning eller inte. För det första är det viktigt att 

ledningen tydligt kommunicerar ut företagets mål i organisationen för att de anställda ska 

förstå vad som förväntas av dem. För det andra är det viktigt att de anställda har viljan och 

motivationen att utföra det som förväntas av dem, samt att de för det tredje har kompetensen 

att göra ett bra jobb. (Merchant & Van der Stede, 2011)  

När ett företag växer är det viktigt att företagets olika system och processer anpassas efter 

verksamhetens storlek. I början av ett företags existens räcker det med en informell 

planerings- och kommunikationsteknik då antalet anställda är få. Men i takt med att företaget 

växer blir det svårt för ledaren att ha kontroll över allt som sker i företaget. Då blir det allt 

viktigare att anpassade system införs för att kommunikationen inom företaget ska fungera 

bättre och på så vis undvika konflikter och frustration. Olika former av system kan vara 

redovisningssystem, kalkyleringssystem, planeringssystem och kommunikationssystem. 

Implementeringen av system kan också leda till att det informella förhållningssättet måste 

Figur 1: Styrningsmodell - modifierad av uppsatsförfattarna. Källa: Holmblad & Brunsson (2005) 
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ersättas av ett mer formellt tankesätt vilket kan leda till motstånd till förändring hos de 

anställda. (Adizes, 1988)  

Dessa tillväxtrelaterade problem är intressanta att undersöka i små företag i byggbranschen 

eftersom det är en bransch där tillväxt är vanligt samtidigt som de har en personalintensiv 

verksamhet. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid utformningen av styrningssystem inom alla 

tjänsteföretag. Det är de anställda i en tjänsteorganisation som är företagets viktigaste 

tillgångar eftersom de är involverade i hela processen med att producera och utföra tjänsten. 

Anställda i ett produktionsföretag är oftast bara med i en del av processen av 

produkttillverkningen. (Parment, 2010) 

När mer formella system införs är det viktigt att företaget finner en balans mellan kontroll och 

flexibilitet. Då ett företag växer och antalet anställda ökar är det viktigt att ledningen 

fortfarande har kontroll över företaget och personalen, men för hög grad av kontroll kan leda 

till negativt beteende hos de anställda. (Dalton, 1971) Detta kan vara ett problem som är 

vanligt förekommande i byggbranschen då de anställda hantverkarna vanligtvis arbetar 

självständigt och därmed kan vara svåra att kontrollera och styra.  

1.3 Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka vilka styrningsproblem som vanligtvis uppstår vid 

tillväxt av små byggföretag och hur dessa problem påverkar den fortsatta tillväxten. Vi vill 

utifrån styrningsproblemen även utreda vilken eller vilka styrningsmetoder som kan vara 

lämpliga att använda för att undkomma, minimera eller lösa dessa problem. Med hjälp av 

empiriska undersökningar och jämförelser av tre små fallföretag inom byggbranschen har vi 

som syfte med studien att besvara följande frågor: 

1. Vilka styrningsproblem kan uppstå i små tillväxtföretag inom byggbranschen och hur 

hämmar dessa ett företags tillväxt? 

2. Hur kan styrningen anpassas i ett mindre tillväxtföretag inom byggbranschen för att 

undvika, minimera eller lösa de styrningsproblem som eventuellt har uppstått? 

1.4 Avgränsningar och kunskapsbidrag 

Vi har i vår studie valt att begränsat oss till främst små företag inom byggbranschen. Vi anser 

att en studie inriktat på små företag i allmänhet blir för omfattande, då de utgör en stor andel 

av Sveriges företag och fungerar olika beroende på bransch. Byggbranschen är en ombytlig 
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bransch där det finns tillväxtpotential samtidigt som den är personalintensiv. Vi har även valt 

att begränsa våra undersökningar och fokusera på mer organisationsrelaterade 

styrningsproblem inom ekonomistyrning och har valt att benämna det som styrning.  

Idag finns mycket litteratur publicerat om tillväxt, småföretagande och ekonomistyrning. Det 

finns dessvärre begränsad litteratur om kopplingen mellan tillväxt och styrning i små 

tjänsteföretag. Vår studie avser kunna bidra med rekommendationer inom styrning för små 

företag inom byggbranschen med tillväxtmål, då det finns begränsat med litteratur inom detta 

område inom denna bransch. Vi avser därmed att kunna knyta samman tillväxtproblem och 

styrning i små byggföretag för att på ett förenklat sätt påvisa sambandet. 
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1.5 Disposition 

Upplägget på vår rapport tydliggörs i figur 2 nedan. 

 

Figur 2: Studiens upplägg. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) 

  

•Vi har valt att inleda rapporten med att förklara bakgrunden till vårt problem samt föra en 
diskussion angående varför vårt problem är intressant och viktigt att undersöka. 

Kapitel 1: Inledning 

•I metodkapitlet förklarar vi hur vi har genomfört vår undersökning med hjälp av olika strategier, 
metoder och designer. Där diskuterar vi även hur vi har analyserat och kodat vår insamlade data, 
samt diskuterar kritik angående vårt val av undersökningsmetod. 

Kapitel 2: Metod 

•I litteraturöversikten beskriver vi främst två olika modeller för tillväxt som skapats av Larry Greiner 
och Ichak Adizes. Därefter beskriver vi definitionen av styrning samt vilka olika metoder och 
verktyg som kan användas vid implementering av styrning i ett företag. 

Kapitel 3: Litteraturöversikt 

•Empirikapitlet beskriver byggbranschen samt våra tre fallföretag, med hjälp av de intervjuer vi 
genomfört samt informationen vi fått från dokument och observationer. 

Kapitel 4: Empiri 

•I analysen har vi valt att först identifiera de olika tillväxtfaserna och problemen som finns eller har 
funnits i våra respektive fallföretag. Därefter har vi undersökt vilka styrmetoder som är generellt 
lämpliga att använda vid olika tillväxtfaser. Till sist har vi valt att identifiera varje fallföretags 
nuvarande tillväxt och problem med ett anpassat val av styrning och jämföra dem med våra 
generella rekommendationer. 

Kapitel 5: Analys 

•I slutsatsen redogör vi för våra resultat, svarar på våra frågeställningar, samt diskuterar och 
kritiserar resultatet. 

Kapitel 6: Slutsatser 

•I källförteckningen har vi listat våra referenser till insamlad fakta, teori och information. 

Kapitel 7: Källförteckning 

•Till vår appendix har vi valt att bifoga de intervjufrågor som vi använt vid undersökningen. 

Kapitel 8: Appendix 
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Kapitel 2. Metod 

För att kunna göra en bedömning över kvaliteten av företagsekonomisk forskning måste 

läsaren känna till så mycket som möjligt om hur forskarna har samlat in och analyserat sin 

data. Detta får läsaren en förståelse av genom att granska metoderna som forskarna använder 

sig av. (Bryman & Bell, 2005) I detta kapitel har vi förklarat hur vår studie har genomförts 

och vi har också valt att förklara orsakerna till våra tillvägagångssätt vid insamling och 

analysering av data. 

2.1 Val av undersökningsstrategi 

Undersökningsstrategin ska verka som en karta eller som en plan för hur utforskningen av 

ämnet till studien ska gå till (Marshall & Rossman, 2006). Valet av undersökningsstrategi, om 

undersökningen ska ha en kvantitativ eller kvalitativ ansats, är inte alltid självklart och 

strategierna kan kombineras. Det beror på vad undersökaren vill komma fram till. Egentligen 

är ingen av metoderna bättre än den andra. Kvantitativ undersökning betonar kvantifiering när 

det gäller insamling och analys av data. Vid en kvalitativ undersökningsstrategi läggs vikten 

istället på ord vid datainsamling och analys. (Silverman, 2005; Bryman & Bell, 2005) I vår 

studie använde vi oss av kvalitativ undersökning av tre fallföretag i byggbranschen. Vi ansåg 

att den kvalitativa undersökningen var bäst lämpad för vårt syfte med studien då vi valt att 

undersöka hur tre olika organisationer fungerar och identifiera deras tillväxtfaser. Vi 

fokuserar på att förstå och lyssna till människorna i organisationerna och det är utifrån 

människornas egna ord från våra intervjuer som vi grundar vår analys, tillsammans med vår 

valda teori. Det lämpar sig även bättre att använda en kvalitativ strategi för att förklara och 

fånga övergångar från olika tillväxtfaser, vilket vi gör i vår analys. Kvalitativ 

undersökningsstrategi är dessutom lämplig att använda vid undersökningar som görs på ett 

fåtal fall, en kvantitativ undersökning lämpar sig bättre när många fall ska undersökas då ett 

stort antal enkäter kan masstillverkas och skickas ut till alla som är tänkta ska delta i 

undersökningen. Vid en kvalitativ undersökning är det lättare att gå in mer på djupet då fokus 

endast ligger på ett fåtal fall. (Silverman, 2005)  

Det är även viktigt att besluta hur undersökningen ska genomföras. Antingen används en 

deduktiv strategi eller en induktiv strategi. I en deduktiv strategi är det den framtagna teorin 

och kunskapen som styr hur den empiriska undersökningen ska utföras. Med andra ord är 
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teorin grunden till empirin. I den induktiva strategin är det den empiriska undersökningen som 

styr vilken teori som används och valet av teori blir därmed resultatet av en undersökning. Det 

kan hända att undersökaren behöver återvända ut på fältet för att samla ytterligare empiri, 

efter att de teoretiska referensramarna har samlats in, för att få fram möjliga relevanta data för 

studien. Då kan en induktiv strategi även uppvisa vissa drag av deduktiv strategi och kallas då 

för iterativ eller upprepande strategi. (Bryman & Bell, 2005) I vår studie har vi främst valt att 

se på sambandet mellan teori och empiri på ett induktivt sätt. Då vi har grundat vår 

problemformulering och vårt teorival utifrån den empirin vi valt att undersöka. Dock har vi 

även samlat in ytterligare data från våra empiriska undersökningar efter att vi gått igenom 

våra teoriurval, för att underlätta analysarbetet, därför kan vi även kalla vår 

undersökningsstrategi för iterativ.  

En induktiv undersökning kan dock vara riskabel och leda till svaga studier om undersökaren 

inte strukturerar den på rätt sätt. Då problemet utvecklas utifrån fältet finns det en stor risk att 

studiens frågeställning blir för övergripande, istället för att bli djup och fokuserad. 

(Silverman, 2005) Det kan även vara felaktigt att säga att teorin är resultatet av empirin vid en 

induktiv undersökning. Vanligtvis resulterar en induktiv undersökning i intressanta och 

upplysande resultat, men den teoretiska betydelsen är inte alltid särskilt tydlig. Snarare 

rymmer resultatet insiktsfulla empiriska generaliseringar än rena teorier. (Bryman & Bell, 

2005) Vi har ansett att den induktiva strategin har passat vår studie bäst då vi i vårt syfte med 

studien valt att precisera oss till små företag i byggbranschen, därmed har vi minskat risken 

att bli för övergripande i våra resultat och är istället mer fokuserade på en särskild bransch 

och företag inom en viss storlek. Därmed anser vi även att vårt resultat av undersökningen är 

mer generaliserbart till små företag i vår valda bransch, byggbranschen, än till företag inom 

alla branscher och storlekar. I vår analys har vi tagit hjälp av två omfattande teorier och 

modeller av Larry Greiner och Ichak Adizes, som båda behandlar företags tillväxtcykler, efter 

att vi samlat in vår empiriska data. 

2.2 Val av undersökningsmetod  

Undersökningsmetoderna förklarar de verktyg som undersökaren använder sig av för att 

utforska sitt valda ämne (Marshall & Rossman, 2006). Då en undersökning görs av 

samhällsvetenskapliga studieobjekt, det vill säga människor och deras institutioner, krävs en 

annan logik för undersökningsprocessen än då en undersökning görs av naturvetenskapliga 

studieobjekt (Bryman & Bell, 2005) Vid kvalitativ forskning av människor och institutioner 
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brukar undersökarna använda sig av ett tolkande synsätt på verkligheten, där syftet är att sätta 

sig in i och förstå studieobjekten. Hermeneutistisk synvinkel är ett vanligt synsätt, vilket 

betyder att forskarna anser att detaljerna som utforskas beror på människors förståelser och 

interaktioner istället för att bero på beroende och oberoende variabler. Det sistnämnda 

synsättet med beroende och oberoende variabler ingår i ett positivistiskt synsätt och används 

främst av kvantitativa forskare. (Silverman, 2005) Ett positivistiskt synsätt på 

samhällsvetenskapen fokuserar på att förklara det mänskliga beteendet, men ett hermeneutiskt 

synsätt fokuserar istället på att förstå det mänskliga beteendet. Detta är orsaken till varför 

kvantitativa forskare vanligtvis håller sig till ett positivistiskt synsätt och de kvalitativa 

forskarna håller sig till ett mer hermeneutistiskt synsätt. (Bryman & Bell, 2005) Alvesson & 

Sköldberg (2008) menar att en del av tolkningen med det hermeneutistiska synsättet handlar 

om empati. De förklarar vidare att undersökaren lever sig in i den handlandes situation för att 

kunna förstå situationen. 

Vår studie är fokuserad på att både förklara samt förstå det mänskliga beteendet och har 

därmed både ett positivistiskt och ett hermeneutiskt synsätt. Genom det positivistiska 

synsättet använder vi oss i analysen av variabler för att förklara sambandet mellan tillväxt och 

styrning. Den positivistiska synen passar vår studie eftersom vi med hjälp av vår valda teori 

och genomförda empiri har kunnat modifiera och skapa en egen modell, utifrån de teoretiska 

modellerna, för att kunna förklara hur tillväxten i små byggföretag fungerar (Bryman & Bell, 

2005). Variablerna som vi identifierat tydliggörs mer i vår förklaring av vår analysmodell 

senare.  

Det hermeneutistiska synsättet anser vi också vara lämplig för vår studie då vi även vill kunna 

förstå och tolka hur våra valda organisationer och människorna i dem fungerar. Studien tar 

även upp hur personerna inom organisationerna löser eller har löst olika problem som har 

uppstått under tillväxt. Därför behöver vi ha en öppenhet gentemot hur olika individer verkar 

med varandra. Det är även av stor vikt för oss att ta reda på hur våra respondenter i 

fallföretagen känner och koppla det till deras handlingar. 

En ökad förståelse för människor och institutioner fås enklast genom att se på situationen 

utifrån undersökningspersonernas synvinkel (Bryman & Bell, 2005), vilket vi har lyckats göra 

genom våra genomförda intervjuer. Enligt Denzin och Lincoln (2000) tror de flesta kvalitativa 

undersökare att de kan komma närmare inpå de personer som de fokuserar på i 

undersökningen genom detaljerade intervjuer och observationer, samtidigt som kvantitativa 
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undersökare anses ha svårare för detta då de måste ta hänsyn till mer avlägsna metoder och 

material.  

2.3 Val av undersökningsdesign 

Ett syfte med undersökningsdesignen är att bevisa att undersökaren är kapabel att utföra en 

kvalitativ undersökning. (Marshall & Rossman, 2006) Enligt Bryman & Bell (2005) finns det 

fem olika undersökningsdesigner att använda sig av: experimentell design, surveystudier, 

longitudinella undersökningar, fallstudier och komparativa undersökningar. I vår studie har vi 

använt oss av fallstudier för att på ett induktivt och ingående sätt belysa vårt problem, samt av 

en komparativ design vid analysen av fallföretagen för att få bättre förståelse för och öka 

generaliserbarheten av våra resultat. 

2.3.1 Fallstudie som design och metod 

En fallstudie görs vanligtvis på en särskild arbetsplats eller organisation, där undersökaren 

intensivt undersöker dess miljö eller situation. Det som skiljer fallstudier från andra 

undersökningsdesigner är att forskaren, inom fallstudier, är intresserad av att belysa unika 

drag för ett specifikt fall, ett så kallat idiografiskt synsätt. Inom fallstudier är det vanligt att 

använda sig av fler än en undersökningsmetod, vilket leder till att det går att förlita sig mer på 

fallstudien då än om bara en metod använts. (Bryman & Bell, 2005) 

2.3.2 Komparativ design 

Syftet med komparativa studier kan vara att beskriva, förklara eller förutsäga vissa utfall 

(Denk, 2002). Utifrån en komparativ design tillämpas mer eller mindre identiska metoder för 

en studie av två eller fler olika fall. Genom denna design kan undersökaren få en bättre 

förståelse av en viss social företeelse genom jämförandet av två eller fler fall. (Bryman & 

Bell, 2005) I vår studie har vi valt att både göra en beskrivande studie som förklarar vad som 

skiljer våra fallföretag emellan, samt en förklarande studie som ska svara på frågorna ”varför” 

och ”hur” dessa skillnader har uppstått för att få en förståelse över orsakerna. (Denk, 2002) Vi 

har därmed valt att jämföra våra fallföretag med olika tillväxtfaser och därefter har vi jämfört 

fallföretagen med varandra samt våra empiriska resultat med vad vår valda teori anser. Vid 

användandet av en kvalitativ undersökningsstrategi brukar denna komparativa metod anta 

formen av en flerfallsstudie. En flerfallsstudie uppstår så fort antalet fall är fler än ett och är 

mycket vanligt inom företagsekonomisk forskning. Den största anledningen till att en 

flerfallsstudie används är att det underlättar teoriutvecklingen eftersom undersökaren får en 
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bättre utgångspunkt för att bestämma under vilka förhållanden en teori håller eller ej. 

(Bryman & Bell, 2005)  

2.3.3 Empiriskt urval 

När vi beslutade hur vi skulle utföra vårt empiriska urval för vilken målgrupp vi skulle 

fokusera vår studie och undersökning på följde vi vår urvalsmodell ovan, figur 3. Vi utgick 

först från alla företag i Sverige och därefter gjorde vi tre urval. Det ena urvalet gjorde vi efter 

företagens storlek och valde att fokusera på små företag, vilket är företag med maximalt 50 

anställda och har en årlig omsättning som understiger 10 miljoner euro (Tillväxtverket, 

2011:A). Det andra urvalet bestod av alla tjänsteföretag, vilket är en stor andel av alla företag 

i Sverige idag (Tillväxtverket och Tillväxtanalys, 2011). Inom tjänsteföretagsurvalet 

fokuserade vi sedan ytterligare och gjorde en avgränsning till tjänsteföretag inom 

byggbranschen. Resultatet, som beskrivs i urvalsmodellen ovan, visar att vårt empiriska urval 

av företag fokuserar på små byggföretag i Sverige. Det bör observeras att vår urvalsmodell 

inte är skalenlig. 

Anledningarna till att vi valde att fokusera vår studie mot små företag inom byggbranschen 

var dels att en stor del av byggföretagen är av liten storlek och dels att byggföretagens 

organisationsstruktur är speciell med flertalet självständiga anställda som kan vara svåra att 

kontrollera och styra, samt att de anställda hantverkarna ofta har bristande kunskaper i 

    

Alla företag 

Små företag 

Tjänsteföretag 

Bygg-

företag Vårt  

urval 

Figur 3: Empiriurvalsmodell. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) 
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entreprenörskap och ledarskap (Sveriges Byggindustrier, 2011). Därför anser vi att det är en 

målgrupp som är intressant att undersöka och jämföra med tillväxtmodeller som är generellt 

skapade för företag av olika storlek i varierande branscher.  

2.3.4 Val av fallföretag 

Det mest grundläggande vid komparativa studier är valet av fall. Undersökaren måste göra ett 

val av hur många samt vilka företag som ska studeras. Valen ska motiveras utifrån studiens 

problem och syfte eftersom valet kommer påverka analysens utformning och möjligheter. 

(Denk, 2002) I vår studie har vi valt att undersöka tre fallföretag inom byggbranschen. 

Anledningen till att vi inte valt fler företag är att vi vill kunna undersöka fallföretagen mer 

ingående och skulle vi inkludera fler fall skulle vi riskera att inte ha tid eller resurser till att 

göra några djupa undersökningar och därmed skulle vi misslyckas med att besvara våra 

frågeställningar. Vi har valt att göra en pilotundersökning i det lilla tillväxtföretaget ALFA 

Bygg, för att därifrån kunna utveckla vår problemdiskussion, vårt syfte med studien samt 

arbeta fram relevanta intervjufrågor. Eftersom ALFA Bygg är ett ungt företag som befinner 

sig i ett tidigt skede i sin tillväxt såg vi det relevant att genomföra pilotundersökningen där. 

ALFA Bygg: Företaget är ett litet fönsterrenoveringsföretag med åtta anställda 

och sju miljoner i omsättning samt har god tillväxtpotential. Företaget har dock 

interna organisationsrelaterade styrningsproblem som hindrar deras fortsatta 

tillväxt.  

Pilotundersökningen genomfördes i tidigt skede av vårt arbete. Vi valde då att åka till ALFA 

Byggs kontor och delta under ett av deras styrelsemöten för att få en uppfattning om företaget 

och hur dess organisation fungerar. Det var totalt fem styrelsemedlemmar som deltog varav 

tre stycken bestod av företagsägarna. Under mötet fick vi dessutom ta del av flera av 

företagets dokument såsom budgetplan, projektplan och tidigare styrelseprotokoll. Efter 

styrelsemötet fick vi chans att genomföra en intervju med företagets före detta VD för att 

kunna klargöra vissa frågetecken som dykt upp under mötet, samt för att VD:n skulle kunna 

förklara organisationens verksamhet och produkter mer detaljerat. Med hjälp av 

informationen vi samlat in från denna första pilotundersökning kunde vi få en förståelse för 

problematiken, specificera vårt undersökningssyfte samt formulera våra frågeställningar. 

Vi har även undersökt två andra fallföretag för att kunna stärka våra resultat, jämföra 

resultaten och tillsammans med vår valda litteratur uppnå en teoretisk generaliserbarhet. Dock 

kan det vara svårt att dra generaliserade slutsatser utifrån att endast undersöka tre fallföretag. 
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Men då vi har tagit hänsyn till byggbranschens särskilda egenskaper, vid vår analys, kan 

resultatet av vår analys ändå ses vara generaliserbart och vi har valt att stå fast vid vårt val av 

fallföretag. Eftersom vi medvetet valde fallföretag som befann sig i olika tillväxtfaser, anser 

vi ändå att våra resultat kommer kunna användas vid andra byggföretag i liknande situationer 

som våra fallföretag.  

Då vi i vårt syfte valt att fokusera på små tillväxtföretag i byggbranschen har våra val av 

fallstudier grundats utifrån detta och vi har valt ut företag inom samma bransch som ALFA 

Bygg. De jämförande fallföretagen har dock varit större i storlek än ALFA Bygg för att vi ska 

kunna identifiera dem med andra tillväxtfaser, men fortfarande klassas företagen som små 

företag. Syftet var att med hjälp av de andra fallföretagen ta reda på vilka 

organisationsrelaterade styrningsproblem som de har stött på under sin tillväxt, samt hur de 

löste dessa, för att kunna göra en komparativ studie. Vi har valt företag som har blivit 

utnämnda till Gaseller av Dagens Industri
3
, då kriterierna för denna utmärkelse visar på snabb 

och hälsosam tillväxt. För att även spara tid och resurser har vi valt ut två företag inom 

byggbranschen som verkar i Östergötland och är av mindre storlek gällande antalet anställda, 

förutsättningsvis att omsättningsmålen och kraven på antalet anställda för Gasellutmärkelsen 

uppfyllts.  

BETA Snickeri: Ett litet byggföretag med 25 anställda och en årlig omsättning 

på 25 miljoner kronor. Företaget har tre huvudarbetsområden: fönstermontering, 

husbyggnationer och lantbruksbyggnationer. BETA Snickeri fick Gasell-

utmärkelse tre år i rad, med första utmärkelsen 2009. 

GAMMA Entreprenad Ett byggföretag med 27 anställda och en årlig omsättning 

på 60 miljoner kronor. Företaget har tre arbetsområden: traditionell 

byggverksamhet, restauration och förädling av kulturbyggnader samt ekologiskt 

bygge i massivt trä. Företaget fick sin första Gasell-utmärkelse under 2006, men 

                                                             
3 Tidningen Dagens Industri belönar varje år de snabbast växande företagen i Sverige med en utmärkelse vid 

namn Gasell. Det företag som har varit allra bäst och vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren utnämns 

dessutom till Supergasell. För att få utmärkelsen måste företaget ha uppnått vissa kriterier som grundar sig på 

företagets fyra senaste årsredovisningar. Kriterierna gäller bland annat att företaget måste ha en omsättning 

som överstiger 10 miljoner kronor, minst 10 anställda, ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, växt 

organisatoriskt, samt minst fördubblat sin omsättning om man jämför det senaste räkenskapsåret med det 

första. (Dagens Industri, 2012:A) 
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förväntas få ytterligare en utmärkelse 2012 då de har en förväntad omsättning 

för 2012 på 140 miljoner kronor. 

Med hjälp av ALFA Bygg, BETA Snickeri och GAMMA Entreprenad har vi kunnat göra en 

komparativ studie av skillnader och likheter i tillväxten i de tre företagen. Företagens namn är 

figurerade och de heter egentligen något annat. 

2.3.5 Teoretiskt urval 

Teorierna som vi har använt oss av vid analysen av vår empiri valdes efter att vi varit ute på 

fältet och funnit vår problematik i ett specifikt pilotföretag, vilket är relevant utifrån ett 

induktivt synsätt. Då vi länkade vår problematik till tillväxthinder och organisationsrelaterade 

styrningsproblem i små byggföretag valde vi att arbeta med att hitta relevant teori och 

litteratur inom dessa områden. Vårt mål var att finna två till tre relevanta teorier eller 

tolkningar om tillväxt respektive styrning. Båda områdena är mycket breda och det finns gott 

om litteratur angående olika teorier och tolkningar inom respektive område. Vi fann dock två 

tillväxtteorier som vi såg var relevanta för vårt syfte med studien, att identifiera olika 

tillväxtfaser som ett litet företag kan befinna sig i. Både Larry Greiners (1998) teori om fem 

olika tillväxtfaser samt Ichak Adizes (1988) beskrivning av organisationers livscyklar är 

noggrant beskrivna och därmed väl användbara vid vår analys och gjorde även att vi kunde 

återgå till fältet för att samla in mer relevant information från våra fallföretag. Greiners (1998) 

och Adizes (1988) teorier ansåg vi relevanta till vår studie eftersom båda fokuserar på ett 

företags olika tillväxtfaser och beskriver dem på ett sätt som är lätt att förstå och som går att 

applicera till våra fallföretag. Dock skiljer sig teorierna något och därför tyckte vi att de vore 

intressant att använda oss av de båda teorierna för att dels identifiera våra företag med 

författarnas respektive tillväxtfaser och kriser, men även för att diskutera skillnader och 

likheter mellan modellerna samt se vilken betydelse de kan ha för våra resultat. 

Det finns även flertalet författare som har behandlat och tolkat styrning och 

organisationsrelaterade styrningsproblem i sina böcker. Vi fann två författare som beskriver 

fyra styrningsmetoder vardera som liknar varandra på ett pedagogiskt sätt, samt kopplar ihop 

metoderna med olika styrningsproblem som de kan bidra till att lösa. Det ena författarparet, 

Kenneth A. Merchant och Wim A. Van der Stede (2011), beskriver i en av sina böcker om 

Management Control Systems fyra vanliga styrningsmetoder som används av företag runt om 

i världen och som är vanligt förekommande inom styrning. Även vår andra författare, Norman 

B. Macintosh (1994), beskriver och tolkar fyra olika styrningsmetoder som ursprungligen 
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myntats av Max Weber (1947) och som har flera likheter och skillnader med de metoder som 

Merchant & Van der Stede (2011) beskriver. Därför såg vi det intressant att använda de två 

olika beskrivningarna av styrningsmetoder när vi diskuterar tillväxt och de 

organisationsrelaterade styrningsproblemen som kan uppstå, samt för att även här kunna 

applicera metoderna till våra identifierade problem men även kunna diskutera och jämföra de 

olika metoderna. Det bör dock poängteras att det finns mycket litteratur av andra författare 

angående vilka styrningsmetoder som bör användas vid olika typer av problem, men vi valde 

att begränsa oss till Merchant & Van der Stedes (2011) samt Macintosh (1994) beskrivningar. 

Dessutom är området som behandlar styrning och ekonomisk styrning väldigt brett, därför har 

vi valt att fokusera på den organisationsrelaterade styrningen och i studien har vi benämnt den 

vid endast styrning. 

2.4 Metoder för datainsamling 

Vi har valt att använda oss av intervjuer, observationer och insamlade dokument från de tre 

fallföretagen för att samla in relevant data till vår empiri. Att kombinera flera olika metoder 

vid en undersökning kallas för triangulering (Silverman, 2005). Intervjuerna och 

observationerna hör till vår primära datakälla, och de insamlade dokumenten har varit vår 

sekundära datakälla. 

2.4.1 Intervjuer 

Intervjuer är en vanlig metod i en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2005). Innan 

arbetet med intervjuprocessen börjar är det viktigt att formulera syftet med intervjun, det vill 

säga förklara vad som avses undersökas samt varför. Det är också viktigt att undersökaren 

förhåller sig ifrågasättande till sina idéer och är öppen för att göra vissa avvägningar, 

åtminstone i början. En bra princip är att börja öppet och brett för att sedan minska ner och 

precisera syftet, samtidigt som det är viktigt att inte låsa sig fast vid en riktning alltför tidigt. 

Att vara flexibel är en av styrkorna med att arbeta med kvalitativa metoder. (Alvesson, 2011)  

Vilka personer som ska intervjuas är ett annat viktigt val vid användning av intervjuer. Valet 

av intervjuperson kan i vissa fall vara självklart och hänger nära ihop med intervjuns syfte. 

Det finns två huvudprinciper som kan användas vid valet av intervjupersoner. Den ena är 

representativitet, det vill säga det handlar om att få bredd och variation i valet av 

intervjupersoner. Syftet är att med hjälp av denna princip få en så heltäckande bild som 

möjligt och undvika brister i beskrivningarna. Den andra principen handlar om kvalitetsurval, 
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vilket betyder att vikt läggs vid valet av intervjupersoner efter deras egenskaper. Vissa 

egenskaper gör dem extra relevanta som informanter. Exempelvis kan de ha särskild 

erfarenhet, överblick, begåvning, intresse för studien eller vara särskilt öppen vilket gör att 

värdet av deras intervjusvar blir stort. Det brukar vara klokt att försöka få en balans mellan en 

bredare representativitet, där lite olika röster får komma till tals och påverka resultatet, och 

skälen att sätta tilltro till de intervjuades utsagor. (Alvesson, 2011) Syftet med våra intervjuer 

var att få ställa frågor till personer som varit med under företagens tillväxtperioder, och som 

idag är med och leder företagen, angående hur organisationen fungerar eller har fungerat för 

tillväxt. Genom detta har vi kunnat identifiera de huvudsakliga problemen som vanligtvis 

uppstår i små tillväxtföretag i byggbranschen. Fokus har legat på att den vi har intervjuat 

främst ska få berätta om företagets situation ur sin synvinkel, istället för att behöva svara så 

korrekt som möjligt på våra förutbestämda frågor. 

Syftet med våra intervjuer har även varit att utöver information om företagen även lyckas 

samla in reaktioner och åsikter från de berörda företagen. I vårt fall har vi valt att göra en 

pilotundersökning i ALFA Bygg, där vår problemdiskussion har fått sin grund. Vi ansåg detta 

lämpligt eftersom ALFA Bygg är ett nytt och litet företag, och det är det företaget som står 

inför flest kommande och tydliga problem som hindrar dess tillväxt. Vi valde att intervjua de 

tre ägarna av företaget, som vi anser har hög representativitet för företaget, för att få höra 

deras olika synvinklar och åsikter om hur organisationen fungerar. Detta för att få en så 

heltäckande översikt som möjligt över företaget, och för att snabbt och enkelt upptäcka de 

mest väsentliga problemen och även orsakerna till dessa. I de två andra fallföretagen, BETA 

Snickeri och GAMMA Entreprenad, har vi valt att intervjua företagens respektive VD 

eftersom de har bred överblick över företaget och båda två har varit delaktiga i ledarskapet 

under företagens tillväxtår. Då vi gjort valet att endast intervjua personer i ägarposition och 

ledningsposition i respektive företag kan det dock ha lett till att deras beskrivningar av 

verksamheterna blivit förskönade eller snedvridna, vilket kan ha inverkan på vår analys. Men 

vi valde ändå att hålla intervjuerna med företagens VD och ägare för att vi anser att de har 

hög grad av representativitet och kvalitet samt bred överblick över sina verksamheter. 

Vanligtvis brukar intervjuer avgränsas i fyra delar för att få så bra ordning som möjligt. Först 

delas intervjuerna in beroende på struktur, det vill säga hur detaljerade de förutbestämda 

frågorna är. Det finns strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer. I den 

strukturerade intervjun ska hela intervjuprocessen göras enligt en tydlig plan och levererandet 

av intervjuuttalanden ska prydligt följa denna plan. Motsatt situation är det i den 
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ostrukturerade intervjun där temat är brett och intervjuaren är beredd att låta intervjun ta 

oväntade vändningar. Dock vill intervjuaren alltid hålla sig inom det förutbestämda 

forskningstemat, vilket leder till att vi snarare kan kalla intervjuerna för löst strukturerade 

istället för ostrukturerade, då vissa frågor ändå ska ställas och vissa teman måste täckas. 

Halvstrukturerade intervjuer är en blandning av dessa två strukturer. (Alvesson, 2011) Löst 

strukturerade intervjuer är vanligast vid kvalitativ forskning och är väldigt flexibla och består 

mest av aktivt lyssnande från intervjuarens sida (Silverman, 2006; Bryman & Bell, 2005).  

Den andra indelningen görs beroende på storlek. Då görs ett val mellan en ensam 

intervjuperson och en grupp av människor. Som tredje indelning, sorteras intervjuerna efter 

kommunikationsmedium, det vill säga mötesformen för intervjun. Det kan variera mellan 

intervjuer ansikte mot ansikte, telefonintervju eller elektronisk intervju. Majoriteten av 

intervjuerna vid kvalitativ undersökning sker ansikte mot ansikte. Till sist kan intervjuerna 

delas upp efter kategori, det vill säga olika grupper av människor. Dessa grupper av 

människor kan bland annat bestå av barn, gamla, eliter, etniska minoriteter, människor från 

andra kulturer, män eller kvinnor. Denna indelning görs då olika grupper av människor ibland 

kan kräva särskild hänsyn när det gäller intervjumetod. (Alvesson, 2011) Vi har dock inte 

behövt göra någon större kategoriindelning eftersom alla personer vi intervjuat har varit män 

som har arbetat inom de berörda företagen. 

Vi har valt att hålla våra intervjuer löst strukturerade för att få en rättvis bild av varje situation 

och för att inte påverka vad den intervjuade personen anser är problematiskt inom företaget. 

Vid våra intervjuer har vi använt oss av en färdig intervjuguide där vi skrivit upp de 

huvudsakliga frågorna som vi har haft som syfte att få svar på och som formulerats med hjälp 

av vårt syfte. Dessa frågor har varit öppet formulerade startfrågor för att på ett mjukt sätt driva 

intervjupersonen till att ge svar som håller sig inom ramen för vår problematisering. Vi har 

efter hand ställt mer riktade följdfrågor till intervjupersonerna, beroende på deras svar, för att 

kunna hitta relevanta och intressanta problembeskrivningar. Därför har varje intervju sett 

olika ut med varierande följdfrågor och vi har bifogat alla intervjufrågorna som bilagor i 

Appendix.  

En löst strukturerad intervju passar även bra då intervjuerna behandlar en livshistoria 

(Silverman, 2006), som i vårt fall då vi har velat samla information om hur fallföretagen har 

bildats och hur de två företagen som har lyckats växa har betett sig då olika problem har 

uppstått. Vi har även valt att, för att få så relevanta och rättvisa svar på våra frågor som 
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möjligt, utföra intervjuerna med en ensam intervjuperson ansikte mot ansikte vid varje 

tillfälle. Detta för att inte riskera att slutsatsen blir snedvriden då mer än en intervjuperson åt 

gången skulle kunna leda till att deltagarna inte är helt ärliga i sina svar och därmed ger en 

felaktig bild av organisationen. Anledningen till att vi har velat möta personerna vi intervjuat 

ansikte mot ansikte är för att kunna få en helhetsuppfattning med hjälp av att även fånga in 

kroppsspråket hos den vi intervjuar. Vi tror att kroppsspråket många gånger kan förstärka 

eller försämra den intervjuades utsaga, vilket kan ge en felaktig slutsats när vi sedan 

analyserar vår data. Eftersom vi även har hållit oss till endast sammanlagt fem intervjuer så 

har det varit lämpligt att intervjua en person åt gången. 

Samtliga intervjuer har gjorts på respondenternas respektive arbetsplatser. Vi har valt att spela 

in intervjun, samt göra anteckningar, för att säkerställa att vi fångar upp allt som respondenten 

säger. För säkerhets skull har vi alltid frågat respondenterna om de accepterar att vi spelar in 

samtalet, vilket har godkänts av alla fem respondenter. Varje intervju har pågått i ungefär en 

timme vardera. Efter intervjuerna har vi transkriberat ljudinspelningarna till text och skickat 

till respondenterna för att kvalitetssäkra att vi uppfattat deras svar korrekt. De har då fått 

möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter och missförstånd. 

2.4.2 Observationer  

För att öka vår validitet i studien valde vi att utöver intervjuer även använda oss av 

observationer och insamlande dokument vid vårt empiriska arbete. Observationerna gjorde vi 

då vi besökte ALFA Bygg och fick följa med en av hantverkarna till en lägenhetsbyggnad för 

att se hur arbetet där gick till. Hantverkaren förklarade flera av arbetsmomenten för oss och 

lät oss även träffa några av de andra hantverkarna, därefter fick vi även följa med till 

företagets verkstad och se hur arbetet gick till där. Dessa observationer gav oss en god inblick 

i hur hantverkarnas arbete inom byggbranschen kan se ut, dock behöver det inte gå till på 

precis samma sätt vid andra byggföretag och för att få en mer rättvis bild kunde vi ha 

observerat de andra fallföretagen. Men vi ansåg ändå att vi endast behövde en överblick över 

hur en hantverkares arbete kan se ut samt hur klimatet på arbetsplatsen verkar. Anledningen 

till att vi valde att göra vår observation på ALFA Bygg var att vi tidigare gjort vår 

pilotundersökning där och ville genom observationen få möjlighet att identifiera ytterligare 

problem som kunde vara av betydelse för vår problematisering, vilket vi tidigare har förklarat 

grundar sig i vår pilotundersökning. 
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2.4.3 Insamlade dokument 

De insamlade dokument som vi har använt oss av är bland annat de årsredovisningar som 

finns offentliga på internet, för att få fram mer exakt information om hur snabbt och hur 

mycket varje företag har växt, samt om företaget har växt lönsamt. Utöver detta har vi även 

vid vårt första besök på pilotföretaget ALFA Bygg fått ta del av företagets styrelseprotokoll 

från flera av deras styrelsemöten. Protokollen har varit relevanta för oss att använda då vi 

velat belysa några av de organisatoriska styrningsproblem som kan uppstå i ett tidigt skede i 

ett litet byggföretags tillväxt samt för att precisera vår problemformulering och vårt syfte med 

studien. 

2.5 Analys av data 

Det kan vara svårare att koda och analysera den data som samlats in då undersökaren väljer 

att genomföra en kvalitativ forskning. Anledningen till det är att data och information 

vanligtvis samlas in i olika former av fältanteckningar, intervjuutskrifter och andra dokument. 

(Bryman & Bell, 2005) När vi har analyserat vår insamlade empiriska data har vi kunnat 

sammanställa problem som är vanliga i branschen och som våra tre företag varit i kontakt 

med. Vi har även gjort en jämförelse mellan företagen och utifrån deras skillnader i tillväxt 

har vi kunnat placera och identifiera dem i olika tillväxtfaser i våra teoretiska modeller.  

2.5.1 Analysmodell 

För att underlätta förståelsen av teorier kan modeller utvecklas. Då teorier kräver omfattande 

och komplexa resonemang är det vanligt att komparativa analyser utgår ifrån modeller, därför 

är det viktigt att använda analysmodeller i sådana analyser. (Denk, 2002)  

Vår analys är illustrerad i figur 4 nedan och är uppdelad i tre delar. En del av vår 

analysmodell beskrivs i en tabell och ger först en översikt över varje fallföretags lösta och 

olösta problem, samt andra viktiga faktorer och situationer som uppstått under företagens 

tillväxt som gör att vi kan koppla ihop dem med olika tillväxtfaser.  

Fallföretagen 

Tillväxtfaser Styrmetoder 

Figur 4: Studiens analysmodell. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) 
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En annan del av vår analysmodell kopplar ihop tillväxtfaserna med de styrningsmetoder som 

vi anser, utifrån teorin, är generellt lämpliga att använda i varje fas. I den sista delen av vår 

analysmodell identifierar vi vilka styrningsmetoder som kan ses lämpliga för våra specifika 

fallföretag och kommer därefter fram till huruvida vi ser att den generella styrningen är 

relevant och lämplig även till små företag i byggbranschen.  

2.5.2 Uppfyllelse av kriterier 

Designkriterier kan verka som vägledare för utformningen av studien och kan i längden 

påverka hur forskningsprocessen genomförs. Det finns flera olika kriterier att använda vid 

bedömning och vägledning av studien. Denk (2002) och Bryman & Bell (2005) nämner bland 

annat validitet och reliabilitet som några av de grundläggande kriterierna för 

undersökningsdesignen och bedömningen av genomförda komparativa studier av fallföretag.  

Validitet, som av många författare anses som det viktigaste forskningskriteriet, mäter 

huruvida de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller ej (Bryman & 

Bell, 2005) samt hur giltiga slutsatserna är utifrån undersökningens upplägg, 

datainsamlingsmetodik, analys av data och resultat (Svensson, 1996). Vid kvalitativa 

undersökningar finns det olika synsätt på innebörden av validitet, medan validitet inom en 

kvantitativ undersökning har en mer bestämd innebörd (Svensson, 1996). Extern validitet är 

ett vanligt mått vid kvalitativa studier och syftar till huruvida slutsatserna som görs i studien 

kan generaliseras till externa enheter och kontexter. Med andra ord huruvida vi kan anta att de 

slutsatser som vi kommer fram till för vårt problem går att generalisera till andra företag. 

(Denk, 2002) Den externa validiteten inom kvalitativa undersökningar påverkas av flera 

faktorer, bland annat av valet av intervjupersoner samt valet av metod för datainsamling. 

(Bryman & Bell, 2005) Vår studie bygger på informationen som vi samlat in från tre 

fallföretag, vilket kan ses som ett svagt urval då det kan vara svårt att generalisera resultaten 

till andra byggföretag vid undersökandet av endast tre företag. Men vi har istället fokuserat på 

att intervjua personer med hög representativitet och hög kvalitet i företagen och det kan öka 

studiens externa validitet.  

Bryman & Bell (2005) anser även att intern validitet är ett viktigt mått vid 

företagsekonomiska undersökningar. Intern validitet syftar till om det finns ett kausalt 

samband i studien, det vill säga vad och om den oberoende variabeln har någon effekt på den 

beroende variabeln (Bryman & Bell, 2005). Med andra ord handlar intern validitet om 

huruvida studien och dess resultat är rimliga (Svensson, 1996)  
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Triangulering av metoder innebär att undersökaren använder sig av flera metoder vid 

datainsamling och kan bidra till att ge studien en hög grad av extern och intern validitet, då 

undersökaren kombinerat exempelvis intervjuer, observationer och insamlade dokument för 

att försöka få med så många olika synvinklar på problemet som möjligt. Detta är dock inte 

alltid det bästa sättet att uppnå hög validitet på. Silverman (2005) anser att det även kan vara 

bra att använda sig av en komparativ metod där undersökaren arbetar med att hitta fall med 

samma problem som det ursprungliga fallet. Därmed kan vår studie ses ha en hög grad av 

extern och intern validitet eftersom vi både har använt oss av triangulering där vi har samlat in 

flera olika sorters data från våra fall, samtidigt som vi har grundat våra slutsatser från hur 

situationen ser ut i de tre fallföretagen och jämfört gemensamma problem som finns idag eller 

som har funnits tidigare i företagen.  

Som vi beskrivit tidigare har vi beskrivit de olika tillväxtfaserna i vår analys som oberoende 

variabler och vi har upptäckt ett samband att de olika tillväxtfaserna påverkat valet av 

styrningsmetod, som vi angett som vår beroende variabel i analysen. Detta har vi påvisat med 

hjälp av den teori vi har valt, samt styrkt våra resultat med hjälp av informationen från våra 

tre fallföretag som visar på att sambandet existerar. Även därför kan det ses som att vår 

studie, tillsammans med användandet av triangulering, har hög grad av intern validitet. 

Reliabilitet handlar om huruvida de valda metoderna är tillförlitliga (Denk, 2002). Är 

metoden tillförlitlig ger den samma resultat om undersökningen skulle genomföras på nytt 

(Silverman, 2005). Om resultatet skulle bli annorlunda visar metoden på påverkan av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell, 2005). För att kunna testa 

reliabiliteten är det viktigt att undersökaren tydligt dokumenterar sin arbetsprocess för att 

nästa undersökare ska kunna göra proceduren exakt likadan vid ett senare tillfälle. (Silverman, 

2005) Därför kan reliabiliteten vara svår att mäta vid en kvalitativ studie då det är omöjligt att 

frysa en social miljö och sociala handlingar som uppstår vid inledningen av en studie 

(Bryman & Bell, 2005). Även om intervjufrågorna vid två skilda intervjutillfällen är identiska 

vid varje tillfälle och samma person intervjuas, kan det även vara svårt inom kvalitativa 

studier att bedöma graden av reliabilitet eftersom svaren fortfarande kan variera beroende på 

intervjupersonens humör och sinnesstämning. Därför kan inte endast svaren från intervjuerna 

jämföras, vilket skulle vara möjligt vid en kvantitativ studie, utan hänsyn måste även tas till 

intervjufrågornas bedömda giltighet vid båda tillfällena. (Svensson, 1996) Det kan ses som att 

vår studie har hög grad av reliabilitet då vi redogjort för hur vi har gått tillväga med vår 

undersökning och vi anser att våra valda datainsamlingsmetoder har varit relevanta för vår 
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studie och för det vi har haft som syfte att ta reda på. Enligt Silverman (2005) måste data 

analyseras för att se om den uppfyller kriterierna om valididet och reliabilitet, samt för att se 

om den är lämplig för den valda teoretiska referensramen. Därför presenterar vi vår analys av 

vår valda teori och insamlade empiri i kapitel 5. 

2.6 Metodkritik och källkritik 

En kvalitativ undersökare startar vanligtvis sin undersökning på ett öppet sätt med öppna 

frågor i början av sina intervjuer och preciserar efter hand. Därför kan läsaren av en kvalitativ 

studie få för lite information om vad orsaken varit till att ett visst studieområde valts. Därmed 

kan kritik riktas mot att kvalitativa undersökningar kan bli för övergripande i sin 

metodbeskrivning. Det kan även bli svårt för läsaren att koppla ihop existerande litteratur med 

empirin. Dessutom kan det, som tidigare nämnt, uppstå svårigheter då den empiriska data ska 

analyseras och risken är stor att undersökaren blir för övergripande även vid sådana tillfällen. 

(Bryman & Bell, 2005) 

Det finns även kritik gällande att det är undersökaren som är det viktigaste redskapet vid 

kvalitativ forskning och därmed är det endast det som undersökaren själv väljer att inrikta sig 

på som observeras och behandlas. Därmed kan forskningen styras mer av undersökarens 

privata intressen än av syftet med och kunskapsnyttan av undersökningen. Olika undersökare 

kan även ha olika uppfattningar om vad som är viktigt att ta upp vid en undersökning, vilket 

också kan påverka slutresultatet. Varje undersökare tolkar även insamlad data på olika sätt. På 

grund av dessa nämnda brister skulle resultatet av studien inte bli likadant om det utfördes av 

en annan undersökare under samma period. (Bryman & Bell, 2005) Eftersom vi har varit två 

personer som tillsammans har genomfört studien så har fler områden automatiskt behandlats 

eftersom våra intressen ej är identiska och vi har därmed funnit olika aspekter vara av 

varierande vikt vilket har lett till att vi sett på problematiken från fler synvinklar och gett 

studieresultatet en ökad bredd. 

Då de gjorda urvalen, både empiriskt och teoretiskt, varierar beroende på undersökarens 

intressen, kan även kritik riktas mot våra empiriska och teoretiska urval. Det empiriska urvalet 

skulle kunna göras mer annorlunda genom att välja att undersöka fler fallföretag för att stärka 

studiens validitet. Att vi valde att endast behandla tre små byggföretag kan ha begränsat 

resultatet av studien och skulle fler företag undersökas skulle resultatet ha kunnat bli 

annorlunda och mer generaliserbart. Men på grund av viss tidspress och begränsade resurser, 
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samt att vi valt att göra en kvalitativ undersökning, valde vi istället att djupare undersöka tre 

företag och därmed genomföra undersökningar av god kvalitet framför hög kvantitet. 

All källkritik har att göra med huruvida den informationen som har använts i studien kan vara 

förvrängd (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det teoretiska urvalet som gjordes efter att vi funnit 

vår problemformulering i pilotföretaget hade kunnat varieras på flera sätt eftersom det finns 

mycket litteratur som behandlar både tillväxtteorier och styrning. Därför bör läsaren av 

studien ha i åtanke att det finns flera ytterligare tillväxtteorier och styrningsmetoder som kan 

användas utöver de som vi har tagit upp och undersökt. De tillväxtteorier vi valde att använda 

ansåg vi var relevanta för vårt syfte med studien och vi ansåg att teorierna ännu är aktuella. 

Larry Greiners tillväxtteori publicerades 1972, men artikeln som vi använde har omarbetats 

sedan dess och publicerades återigen av Greiner 1998. Ichak Adizes bok om Organisationens 

livscykler är från 1988 och därmed ansåg vi att även den var aktuell att använda även idag. 

Eftersom vi har använt originalkällorna till våra tillväxtteorier kan det ses som bra val av teori 

till vår litteraturöversikt. Dock skulle kritik kunna riktas mot vårt val av litteratur som 

behandlar styrning. Ju längre avstånd det är mellan originalförfattaren och läsaren, det vill 

säga ju fler aktörer som har omarbetat och förklarat området, desto större är risken att 

ändringar gjorts på vägen och därmed att informationen förvrängts något. Därför ska 

undersökaren i så stor utsträckning som möjligt använda sig av främst förstahandskällor. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008) Merchant & Van der Stedes styrningsmetoder som vi valt att 

använda i vår analys är läroboksgrundade men existerar i flera böcker om styrning och 

därmed ansåg vi dem ändå lämpliga för vår studie. De styrningsmetoder som Norman B. 

Macintosh beskriver kommer ursprungligen från Max Webers organisationsteori från 1947. 

Eftersom förstahandskällan Weber detta fall är såpass gammalt valde vi att använda oss av 

Macintosh tolkningar av Webers styrningsmetoder från 1994, eftersom vi funnit flera likheter 

och skillnader med Merchant & Van der Stedes styrningsmetoder som vi funnit relevanta för 

vår analys. Vi fann även begränsat med teori som behandlade tillväxt och styrning i företag av 

liten storlek, utan den större delen av litteraturen förklarar tillväxt och styrning i större 

företag. Detta har vi fått ha i åtanke under vår undersökning för att analysen inte ska resultera 

i ett för snedvridet eller felaktigt resultat. 

Viss kritik kan även riktas mot vårt genomförande av intervju, samt val av intervjupersoner. 

Då vi valt att intervjua fler personer i ALFA Bygg än vi gjort i de två övriga fallföretagen, har 

vi därmed kunnat samla in och koda mer utförlig och specifik information från ALFA Bygg. 

Även vårt val att intervjua två hantverkare i ALFA Bygg, som även är två av företagets ägare, 
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kan ha lett till att vår insyn i företaget och förståelse för ALFA Byggs organisation blivit 

djupare än vår insyn i BETA Snickeri och GAMMA Entreprenad. Då vi endast valde att 

intervjua BETA Snickeris och GAMMA Entreprenads respektive VD, och inte någon annan 

aktör i företagen, finns risk för att vår insamlade information blivit en aning snedvriden 

eftersom vi endast uppfattat VD:ns synvinkel på företaget och dess organisation. Vi tror dock 

att vårt val av intervjupersoner varit relevanta för studien eftersom det är företagens 

respektive VD och ägare som är de personer som har störst överblick och inblick i sina 

företag. 

2.7 Etikfrågor 

Inför en vetenskaplig undersökning måste alltid den ansvariga undersökaren göra en vägning 

av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa 

konsekvenser för undersökningsdeltagarna, i vårt fall respondenterna i våra intervjuer. Med 

negativa konsekvenser menar vi till exempel psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Kravet på att skydda undersökningsdeltagarna mot dessa konsekvenser kallas 

individskyddskravet och är en utgångspunkt vid forskningsetiska överväganden. 

Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav för undersökningen. Det första 

huvudkravet är informationskravet som innebär att undersökaren måste informera om syftet 

med undersökningen till de berörda undersökningspersonerna. Det måste framgå vilka villkor 

som gäller för undersökningspersonerna och vad deras uppgift till undersökningen kommer 

vara. Det är viktigt att upplysa alla faktorer som kan ha betydelse för undersökningspersonens 

villighet att delta i undersökningen. Informationen som ges kan vara mer eller mindre 

detaljerad.  

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet, vilket innebär att varje deltagare i en 

undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan. De ska ha rätt att själva 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta i undersökningen. Om en 

undersökningsperson väljer att avstå från undersökningen, ska inte detta medföra några 

negativa följder för denne. Då undersökningspersonen ber om att få bli struken i allt 

undersökningsmaterial måste detta tillgodoses i bästa möjliga mån. 

Konfidentialitetskravet är namnet på det tredje huvudkravet inom individskyddskravet. Det 

innebär att uppgifter om alla deltagande personer i undersökningen måste ges största möjliga 

konfidentialitet. Det är även viktigt att behandla personuppgifter så att obehöriga inte kan ta 
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del av dem, samt på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera 

undersökningspersonerna. Vad som är etiskt känsligt kan variera från individ till individ, och 

för att säkerställa att inte känslig information sprids ut sluts avtal om tystnadsplikt.  

Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade 

materialet endast får användas i forskningssyfte. Det betyder att materialet inte får användas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål. Det är även förbjudet att sälja 

företags personliga material till andra företag som kan använda det till sin fördel vid till 

exempel marknadsföring. (Vetenskapsrådet, 1990) 

I vår studie har vi tagit hänsyn till alla fyra krav inom individskyddskravet. För att uppfylla 

informationskravet har vi vid våra intervjuer valt att vid första kontakt med 

intervjupersonerna informera om syftet med vår studie, vilka vi är och vad vi kommer vilja ta 

reda på genom intervjun, samt vad informationen kommer användas till. Intervjupersonen har 

redan då fått en förberedande uppfattning om vad intervjun kommer att behandla, vilka frågor 

vi kommer ställa, samt även fått chansen att tacka nej till att delta för att vi ska kunna uppfylla 

samtyckeskravet. Vi har även skickat våra transkriberingar av intervjuerna till våra 

intervjupersoner för att de ska kunna granska och godkänna att de publiceras, eller göra 

justeringar om det är några missförstånd eller felaktigheter som uppstått. När vi sedan har 

träffat våra intervjupersoner för att genomgå en intervju har vi valt att informera personerna 

om att de kommer behandlas anonymt och att alla namn på både företag och privatpersoner 

kommer att figureras i studien. Därmed har vi även visat hänsyn till individskyddskravets 

tredje krav, konfidentialitetskravet. Slutligen har vi valt att själva tillhandahålla och spara den 

insamlade informationen och data från intervjupersonerna för att hindra att obehöriga 

personer får tillgång till den. Därmed har vi även lyckats uppfylla nyttjandekravet inom 

individskyddskravet.  
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Kapitel 3: Litteraturöversikt 

I detta kapitel kommer vi först förklara och undersöka vilka styrningsproblem som kan uppstå 

vid tillväxt med hjälp av två modeller utformade av Larry Greiner (1998) respektive Ichak 

Adizes (1988). Vi kommer även fläta samman dessa tillväxtmodeller för att se var de skiljer 

sig från varandra och vilka likheter vi hittar mellan dem. För att ta reda på hur 

tillväxtrelaterade styrningsproblem ska kunna lösas kommer vi förklara vad styrning innebär 

och beskriva olika styrningsmetoder med hjälp av författarna Kenneth A. Merchant och Wim 

A. Van der Stede (2011) samt Norman B. Macintosh (1994) och därefter se vilka likheter och 

skillnader som finns i författarnas olika tolkningar.  

3.1 Organisationens livscykler 

 

Ichak Adizes (1988) teori och modell om Organisationens livscykler, figur 5 ovan, beskiver 

de tillväxtstadier som företag i tillväxt kan stöta på. Stadierna liknas vid ett barn som växer 

och Adizes (1988)  menar att när en organisation är ung är den flexibel och precis som hos ett 

barn är beteendet svårt att kontrollera. Men i takt med att organisationen växer kommer den 

kräva mer kontroll tills den senare, likt en äldre människa, börjar förlora kontrollen igen. 

Hemligheten för att uppnå det optimala stadiet Blomstring ligger alltså i att skapa den ultimata 

Figur 5: Organisationens livscykler - modifierad av uppsatsförfattarna. Källa: Adizes I. (2000) 



28 
 

balansen mellan flexibilitet och kontroll. Adizes (1988) förklarar att det behövs en speciell typ 

av ledarskap för att lyckas i varje fas. De fyra olika ledarskapsrollerna han diskuterar är 

producerare, administratör, entreprenör och integrerare.   

En producerare är den typ av person som får saker gjorda. Han är resultatinriktad och arbetar 

långa dagar samtidigt som han är otålig och tycker att administrativt arbete är onödigt. 

Administratören däremot gillar ordning och reda samt är mer analytiskt lagd. En administratör 

följer regler till punkt och pricka och gillar inte förändringar som stör deras dagliga rutiner. 

Entreprenören är en fritänkare som är kreativ och aktiv samt gillar snabba förändringar. Det 

ska ofta hända mycket på arbetsplatsen och entreprenören har ett positivt tänk om framtiden 

vilket får honom att verka lite väl spontan och naiv. Integreraren är den som ofta diskuterar 

fram en lösning på problem och vill oftast inte genomföra något förrän alla är överrens. Han 

gillar att samordna och kompromissa men är inte särskilt förtjust i administration. 

 

Dessa fyra roller har Adizes (1988) kombinerat och anpassat till modellen om 

Organisationens livscykler och döpt den utvecklade modellen till PAEI-modellen, figur 6 

ovan. Om en ledare bedöms som paEi betyder det att han har dominanta egenskaper av 

entreprenörsgestalten medan han besitter mindre av de andra rollerna. En ledare måste ha drag 

av de andra ledarrollerna också då kombinationen gör att företaget kan fortsätta att utvecklas. 

Figur 6: PAEI-modellen - modifierad av uppsatsförfattarna. Källa: Adizes I. (1988, 2000) 
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Om han endast kan ta, till exempel, en entreprenörsroll kommer företaget inte att vara 

speciellt produktivt eller organiserat. Detta skulle göra det svårt för företaget att fortsätta 

växa. Denna modell kopplas ihop med Organisationens livscykler för att kunna avgöra vilken 

typ av ledarroll som lämpar sig bäst i de olika tillväxtstadierna. 

Den första fasen, Idé, som beskrivs innefattar den dröm eller den affärsidé som grundar sig i 

att vilja starta ett företag. Företaget är alltså inte fött än utan existerar endast i den framtida 

grundarens tankar. Risken vid den här fasen är att grundaren ger upp vid minsta tendens till 

motstånd och drömmen upphör att existera. Adizes (1988) beskiver detta upphörande som en 

Affär. Grundaren måste vara djupt engagerad och vara beredd på att göra vad som helst för att 

drömmen ska väckas till liv. Det är dock vanligt att grundaren känner tvivel och osäkerhet 

gällande hur hans affärsidé kommer att fungera i verkligheten. Grundaren bör ta en 

dominerande entreprenörsroll (paEi) då ett driv och kreativitet krävs för att sätta drömmarna 

till liv och få med fler medarbetare. 

Fas två, Baby, ingås så snart grundaren har tagit en finansiell risk, i form av till exempel ett 

banklån, för att starta upp sin verksamhet. Här ligger fokus främst på att producera resultat 

och få upp försäljningen. Adizes (1988) förklarar att företaget är i behov av främst två saker, 

ett starkt rörelsekapital som klarar av att finansiera den löpande verksamheten samt att de 

anställda känner en tillgivenhet från sin grundare. Vad som kännetecknar denna fas är att 

organisationen saknar system och regler påföljande att oväntade problem snabbt kan uppstå. 

Det är vanligt att de anställda, likt ett småbarn, testar varandras gränser gällande uthållighet i 

arbetet, stress och förvirring. De anställda är ofta ivriga och arbetar gärna och ofta för att få 

verksamheten att gå ihop. Grundaren har ofta problem att delegera uppgifter då avsaknaden 

av system gör att lättaste sättet att kontrollera att det blir gjort är att utföra arbetet själv. Andra 

vanliga problem för företag i Babystadiet är missnöjda kunder då produkten eller tjänsten inte 

håller vad den lovar, att de tappar fokus från sin huvudsakliga affärsidé, grundarens brister i 

ledarskap eller negativt kassaflöde. 

Ifall organisationen inte lyckas lösa dessa problem inträffar Barnadödlighet enligt Adizes 

(1988). Men för att undvika detta och istället ta sig vidare till nästa fas bör ledaren utstråla 

säkerhet, klarhet och trygghet samtidigt som fokus bör ligga på att förbättra försäljning så att 

de inte får likviditetsproblem. I Babyfasen bör ledaren därför ta en dominerande producentroll 

(Paei) då det är viktigt att ledaren fokuserar på att utveckla de produkter och tjänster som 

företaget erbjuder för att förbättra den finansiella prestationen. Produktiviteten måste öka och 
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därmed är det viktigt att ledaren förmedlar att det krävs hårt arbete och effektivitet för att 

uppnå de mål organisationen har. 

Under Barndomsstadiet har företaget löst eventuella likviditetsproblem och kunderna 

efterfrågar mer och mer. I den här fasen riskerar ledaren att drabbas av övermod och arrogans. 

Tidigare framgångar har skapat iver att uppnå mer och mer och risken blir att ledningen tar 

sig vatten över huvudet och tackar ja till arbeten de egentligen inte har kompetens eller tid att 

utföra. De ökade försäljningssiffrorna gör att företaget tar sig framåt och stort fokus ligger på 

tillväxt. Ledningen har dock ofta svårt att lyssna på andra och ta till sig kritik vilket orsakar 

frustration både hos ledningen och hos de anställda. Chefen har mindre tid över till att leda 

och gör hellre jobbet själv än att delegera. Informations- och redovisningssystem är 

fortfarande svagt utformade och det finns oftast inte någon tydlig organisationsstruktur. 

Kommunikationen är dålig och när krisen till slut slår till inser ledningen att det är dags att 

strukturera upp verksamheten.  

Ifall detta inte lyckas kommer företaget, enligt Adizes (1988), att antingen fastna i 

Grundarens fälla eller Familjefällan. Grundarens fälla innebär att företaget är så starkt 

förknippat med grundaren att det inte kommer att överleva ifall han försvinner. Detta är en 

konsekvens av att ledaren inte lärt sig att lita på sina medarbetare. Delegering och 

decentralisering av vissa beslut skulle kunna underlätta. Familjefällan är ofta förknippad med 

familjeföretag då en inkompetent arvinge tar över företaget. 

För att ett företag ska överleva denna kris är det väsentligt att införa disciplin och kontroll 

men samtidigt ha kvar en viss flexibilitet. Det första steget är att ledaren måste ändra 

inställning och attityd. Genom att försöka och sedan misslyckas kommer ledaren att inse att 

utan system, styrning och struktur kommer inte den övriga verksamheten att fungera. Ledaren 

måste inta en entreprenörsroll samtidigt som han måste behålla producentrollen (PaEi) för att 

kunna föra företaget vidare. I och med behovet av decentralisering är det viktigt att han 

förmedlar entreprenörskapet ner till nästa led samtidigt som han måste förmedla produktivitet 

så företaget inte fastnar och tar sina tidigare framgångar för givet. Ett företag som befinner sig 

i Barndomsstadiet är som ett barn som växer ur sina kläder, förklarar Adizes (1988), de måste 

hela tiden förnya och uppdatera system, strukturer och processer för att verksamheten ska 

kunna fortsätta att frodas och må bra. När företaget har hittat och utformat system som passar 

organisationen, ledaren har lärt sig att delegera arbetsuppgifter och de anställda har mer 

befogenhet att fatta beslut kan nästa fas intas. 
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Ungdomsåren, som kommer näst, är den fas då företaget måste inse sin självständighet utan 

sin ledare. Företaget föds på nytt och Adizes (1988) jämför denna fas med en ungdom som 

försöker slå sig fri från sina föräldrar. Ledaren har fått en mer känslig position då han höjs till 

skyarna ifall företaget är framgångsrikt medan han lätt blir utpekad ifall något går fel. Den här 

fasen kännetecknas ofta av interna konflikter där de anställda lägger mer tid på att försvara sitt 

revir än att fokusera på dalande försäljning eller missnöjda kunder. Tre orsaker nämns 

huvudsakligen vara anledningen till att dessa problem uppstår; decentraliseringen av beslut, 

ledarskapet blir mer formellt och professionellt samt att målen förskjuts. 

Problemet med att decentralisera beslut inom en organisation i Ungdomsåren är att ledaren 

sällan känner sig bekväm med att lämna ifrån sig kontrollen. Den underordnade kan också 

sakna den kunskap och färdighet som egentligen krävs och därmed är det lätt att missförstånd 

och konflikter uppstår. Den underordnade måste i maklig takt få chansen att lära sig samtidigt 

som ledaren stegvis släpper ifrån sig kontrollen. Det är också vanligt att företaget tar in en 

utomstående mer professionell ledare då de själva anser att de inte längre har kompetens eller 

känner sig obekväma med de nya arbetsuppgifterna. Detta leder till att hela ledarskapet ändras 

i företaget och därmed karaktären av företagets kultur. Detta kan leda till att konflikter uppstår 

mellan den nya ledningen och de gamla anställda tillsammans med den gamla ledaren. I vissa 

fall leder det även till att den nya ledaren avskedas då grundaren anser att för stor förändring 

sker. Vad grundaren inte inser är att detta behövs för att föra företaget vidare till nästa fas. 

Målen har också en tendens att förändras när en ny ledning tas in, ofta saktas företagets mål 

ner och istället för att ha ”more-is-better” mål vill ledningen nu fokusera på att göra allting 

rätt och ha ”better-is-more” mål istället. Detta anses ofta krångligt av de anställda då alla 

måste involveras. 

Dessa interna konflikter mellan det nya ledarskapet, grundaren och de anställda kan orsaka en 

Skilsmässa. Skilsmässan innebär antingen att företaget tvingar grundaren att bli en 

Ofullständig entreprenör, där han måste lämna företaget utan att uppfylla sina ursprungliga 

mål med företaget eller så stannar grundaren kvar och går tillbaka till Barndomsstadiet där de 

fastnar i Grundarens fälla. Om det slutar i att grundaren drar sig ur kommer företaget 

förmodligen att vara mer effektivt men mindre produktivt. Detta leder till att tillväxten avtar 

och företaget utsätts för För tidigt åldrande. 

För att undvika dessa utgångar och överleva Ungdomsfasen måste styrningen förbättras och 

kontrollen öka inom företaget och Adizes (1988) nämner att detta måste ske i en takt som inte 
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riskerar entreprenörsandan i företaget. För mycket kontroll kan skada entreprenörskapet 

medan för lite kontroll inte kommer att ta företaget vidare till nästa fas. En optimal balans är 

därför avgörande. Om företaget trots allt bestämmer sig för att ta in en ny ledning är det 

viktigt att detta sker i rättan tid, det vill säga när företaget går bra och inte när krisen redan är 

framme. Det är även viktigt att inse att det tar tid att etablera ett nytt ledarskap och är 

ingenting som sker över en natt. Slutligen är det väsentligt för ledningen, framförallt för 

grundaren, att förmedla företagets mål. När målen ändras, hur de ändras och varför de ändras 

är intressant för alla i företaget och avgörande för företagets framtid. Detta innebär att ledaren 

återigen måste inta en entreprenörsroll för att få alla med sig så den positiva framåtandan 

behålls och onödiga konflikter undviks. I den här fasen är det dock dags för administrativt 

arbete då kontroll och disciplin måste införas. Därmed är det även viktigt att ledaren axlar en 

administratörroll (pAEi). 

Den sista växande fasen på Adizes (1988) cykel kallas Blomstring, där en optimal balans 

mellan kontroll och flexibilitet har uppfyllts. Organisationen karakteriseras av att de anställda 

vet vad de ska göra och agerar därefter. De uppträder fokuserat, energiskt och på ett 

förutsägbart sätt. Organisationen har hög kundlojalitet men vet vad de ska prioritera och kan 

därmed säga nej till marknader eller projekt som inte gynnar dem. De anställda trivs, 

entreprenörandan genomsyrar organisationen och den organisatoriska strukturen fungerar bra. 

De enda stora problemen som ett företag i Blomstring ställs inför är hur de ska stanna kvar i 

den fasen. Fortfarande är balansen mellan kontroll och flexibilitet mycket lätt att rubba och 

detta medför stora konsekvenser. När företaget väl nått denna fas är det viktigt att inte sluta 

kämpa utan jobba hårt för att behålla den unga statusen. Om ledningen börjar slappna av 

kommer företaget direkt att börja åldras och så småningom dö ut. För att lyckas i denna fas 

gäller det att vara dynamisk och beredd på förändring när marknaden kräver detta. Därmed 

behövs alla de fyra olika ledarrollerna (PAEi) för att företaget ska lyckas i denna fas. 

Integrerarrollen behöver däremot inte vara dominerande men behöver ändå finnas närvarande. 

Detta innebär inte att en enskild person måste vara alla dessa roller utan på denna nivå består 

ledarskapet ofta av flera personer som tillsammans kan åstadkomma denna kombination. 

I Mognadsfasen som kommer näst har verksamheten stannat upp och företaget har råkat ut för 

de problem som tas upp i Blomstringsfasen, det vill säga verksamheten var inte tillräckligt 

uppmärksam på att förändras, utveckla nya produkter eller anpassa sig till marknaden och 

kundernas behov. Försäljningen fortsätter ofta att öka och vinsten ser bra ut men problemen 
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uppstår sällan i de finansiella rapporterna utan syndromen för åldrande märks snarare i 

attityden hos de anställda. De börjar bli motvilliga till förändring, ändrar målsättning och 

börjar kännas utarbetade. De första tecknen visas ofta hos ledaren, som omedvetet låter 

företagskulturen genomsyras av nonchalans och likgiltighet.  

Om företaget därefter börjar producera dåliga siffror har företaget oftast redan passerat 

Mognadsfasen och fortsatt ner till Aristokratifasen där företagets nedgång är svår att hejda. 

Faserna Tidig byråkrati och Byråkrati, som följer sedan, är mest ett uppvaknande på att 

företaget har åldrats så pass mycket att de löper stor risk att försvinna. (Adizes, 1988) 

3.2 De fem tillväxtfaserna 

Tillväxtproblem inom organisationen kan uppstå vid olika tidpunkter och med olika 

tidsintervaller beroende på organisationens storlek, organisationens ålder och branschens 

tillväxttakt. Larry Greiner (1998) har skapat en modell, figur 7 ovan, som visar vilka olika 

faser han anser att ett företag kan möta under sin tillväxt. Där skiljer han på faser av 

revolution och evolution. Under evolutionsfaserna är det lugnt och det görs endast små 

justeringar inom organisationen för att bibehålla företagets tillväxt. Däremot blir det mer 

turbulent under revolutionsfaserna då företaget stöter på nya situationer som utmanar 

organisationens styrning och uppbyggnad. Det är lösningen på revolutionsfaserna som 

Figur 7: De fem tillväxtfaserna, modifierad av uppsatsförfattarna. Källa: Greiner L.E. (1998) 
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bestämmer hur företaget fortsätter, om det ökar sin tillväxt och går framåt eller om det går 

tillbaka ett steg och stannar i sin tillväxt. Utmaningen i varje revolutionsfas blir att hitta nya 

organisatoriska lösningar som passar den nästkommande fasen av evolutionär och stabil 

tillväxt. De revolutionära faserna har en förmåga att uppstå oftare i unga företag i 

snabbväxande branscher än i mer mogna företag i branscher med långsammare tillväxttakt. 

Den stabila evolutionsfasen har en förmåga att bli mer långvarig och den turbulenta 

revolutionsfasen försenad, när vinster är lättåtkomliga. Det motsatta uppstår vid dåliga 

marknadsförhållanden, då revolutionsfaserna tenderar att bli mer allvarliga och svårlösta. De 

huvudsakliga tillväxthinder som ett tillväxtföretag stöter på är enligt Greiner (1998): 

Ledarskapskrisen, Självständighetskrisen, Kontrollkrisen och Byråkratikrisen. 

Varje nystartat företag startar sin tillväxt i den första av Greiners (1998) evolutionsfaser, 

vilken är företagets födelsefas som kallas Kreativitet då de flesta aktiviteterna under denna 

period är viktiga för att för att få ut företaget på marknaden. Denna fas karakteriseras oftast av 

att grundarna i företaget är tekniskt eller entreprenöriellt inriktade och fokuserar mer på att 

producera varor och tjänster än att faktiskt leda företaget. Kommunikationen är informell men 

frekvent och motivationen speglas direkt av feedback från marknaden. 

I takt med att företaget börjar växa och antalet anställda ökar, blir kraven på ledarskap allt mer 

väsentliga. Första revolutionsfasen som företaget stöter på har Greiner (1998) därför döpt till 

Ledarskapskrisen. Orsaken till krisen beror oftast på att grundarnas åsikter börjar skilja sig åt. 

Någon anser att de får ta för mycket ansvar medan andra inte vill stiga åt sidan och lita på 

någon annan. Konflikter är inte ovanligt och därför är det viktigt att företaget hittar en stark 

ledare som är accepterad av den resterande organisationen och som kan leda företaget framåt. 

Eftersom företaget växt och de anställda blivit fler krävs mer formella system för att 

kommunikationen ska fungera.  

Klarar företaget av denna utmaning och lyckas gå vidare i sin tillväxt går företaget vidare till 

nästa lugna evolutionsfas som kallas Självstyrning, då regler och principer formaliseras för att 

så tydligt som möjligt visa i vilken riktning företaget ska drivas. System och procedurer har 

införts för att stärka den förändrade organisationsstrukturen och den nya ledaren använder sig 

av en mera direktiv ledarstil. Denna formalisering leder senare till att anställda i de lägre 

nivåerna känner sig förvirrade av att både behöva följa dessa riktlinjer samtidigt som de ska ta 

vissa egna initiativ. Därför uppstår senare nästa problem i revolutionsfasen som Greiner 

(1998) har döpt till Självständighetskrisen. Lösningen på denna kris är vanligtvis att införa 
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mer delegering i arbetet, vilket till en början kan vara svårt för företagsledarna då de är vana 

att ansvara för hela företaget och ge direktiv till de anställda längre ner. I denna fas är det 

vanligt att företagen går in i en mer decentraliserad organisationsstruktur för att hantera denna 

typ av problem.  

För större företag som kan implementera en decentraliserad organisationsstruktur väntar fler 

problem och kriser som uppstår under tillväxten. Den nästkommande evolutionsfasen 

karaktäriseras av Delegation och uppstår från hur framgångsrikt den nya decentraliserade 

organisationsstrukturen hanteras. Fasen karakteriseras ofta av att ledningen använder bonus 

och liknande incitament för att motivera de anställda, ledningen har även mindre och mindre 

kontakt med de som arbetar längst ner i företaget och de koncentrerar sig mer på att leda 

företaget och delegerar övriga arbetsuppgifter till underordnade. Som följd till att 

företagsledningen delegerar ner ansvaret och därmed inte får lika stor makt och kontroll över 

hela organisationen, hamnar företaget senare i en Kontrollkris. Lyckas företaget lösa 

Kontrollkrisen med exempelvis koordinationstekniker, som decentraliserade produktgrupper 

och centraliserade supportfunktioner, går det vidare till Koordinationsfasen där företaget är 

tillräckligt stort att företaget är uppdelat i självständiga produktenheter, har ett huvudkontor 

och är listade på börsen.  

Den kvarstående krisen som väntar företagen senare i tillväxten är Byråkratikrisen, som 

uppstår då företaget blivit så stort och komplext att det blivit svårt att styra genom formella 

program och system. Sista tillväxtfasen, Samarbetsfasen, uppkommer som en följd av 

lösningen på byråkratikrisen och betonar vikten av mer lagarbete i företaget, där olika 

kompetenser och skickligheter har möjlighet att mötas. Den formella kontrollen ersätts med 

social kontroll och självdisciplin för att öka spontaniteten och flexibiliteten i styrningen av 

företaget. (Greiner, 1998)  

Greiner (1998) nämner att denna modell vänder sig främst till industri och produktionsföretag, 

men att han under senare år även undersökt egenskaper hos tjänsteföretag och sett att även de 

upplever evolutionsfaser och revolutionsfaser.  Därmed är denna modell även applicerbar på 

tjänsteföretag med några modifikationer. Han beskriver den första fasen som en 

entreprenöriell fas där företaget testar på olika marknader. Fasen slutar oftast med, likt 

Kreativitetsfasen, osämja bland ledarna då deras åsikter skiljer sig åt angående målen hos 

företaget. I den andra fasen prövar de sig fram och testar vilka tjänster företaget ska 

specialisera sig på och i den tredje fasen diskuterar de nya och gamla ledarna hur ägandet ser 
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ut i företaget och vem som äger vad. I den fjärde fasen institutionaliseras företagets namn, 

rykte och standardprocesser men fasen slutar oftast i en kris där kulturen i längre stämmer 

överrens med företagens ursprungliga mål. 

3.3 En kombination av modellerna 

Under Greiners (1998) turbulenta revolutionsfaser, som uppstår under varje tillväxtfas, stöter 

organisationen på nya situationer och problem som belastar den nuvarande styrningen av 

organisationen. I revolutionsfaserna måste företaget vanligtvis ändra sin styrning av 

organisationen för att kunna gå vidare eftersom det inte går att använda sig av samma 

styrningsmetoder som tidigare. Många företag klarar inte av att gå igenom dessa faser utan 

behåller antingen sina nuvarande gamla styrningsmetoder och stannar upp i tillväxten, eller 

misslyckas med att implementera nya styrsystem och går under. Varje evolutionsfas 

karaktäriseras av den ledande styrningsmetoden som används för att uppnå tillväxt och varje 

revolutionsfas karaktäriseras av det ledande organisationsproblem som måste lösas innan 

företaget kan fortsätta växa. (Greiner, 1998) Som Dalton (1971) hävdar krävs det att varje 

företag finner en balans mellan kontroll och flexibilitet som passar just den fas i 

tillväxtutvecklingen som företaget befinner sig i. Det är här vi kan se sambandet mellan de två 

tillväxtmodellerna De fem tillväxtfaserna av Greiner (1998) och Organisationens livscykler av 

Adizes (1988), se figur 8 nedan. 

Figur 8: Kombinerad och modifierad tillväxtmodell av uppsatsförfattarna. Källa: Greiner L. (1998), Adizes I. (1988) 
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Både Greiners (1998) evolutionsfas Kreativitet och Adizes (1988) första faser Idé, Baby och 

Barndom präglas av att ledningen måste använda sig av en hög grad av entreprenörskap för att 

skapa driv och kreativitet i organisationen. Vid dessa faser är kommunikationen inom 

organisationen informell och fokus ligger mer på att producera och skapa goda 

försäljningssiffror än på hur företaget ska styras. Författarna är även överens när det gäller 

den kris som företaget kan möta i slutet av dessa faser. Då ligger fokus på brister i ledarskapet 

och brist på ordning. Enligt Adizes (1988) uppstår denna kris när företaget nått 

Barndomsfasen och mynnar sedan ut till Grundarens fälla, medan Greiner (1998) benämner 

krisen som Ledarskapskrisen. Problemen uppstår då organisationen saknar formella system 

och regler och därmed blir det svårt för ledaren att delegera ut uppgifter. Därför försöker 

ledaren att sköta alla arbetsuppgifter själv för att ha så god kontroll över dem som möjligt, 

därmed får ledaren för lite tid över till att leda företaget. 

I Ledarskapskrisen och Grundarens Fälla är det viktigt att företaget hittar en tydlig ledare med 

rätt inställning och attityd som är accepterad av den övriga organisationen, eftersom kravet på 

ledarskap ökar då antalet anställda ökar i takt med att företaget växer. Det är bra om ledaren 

kombinerar en entreprenörsroll med en producentroll. Företaget behöver även införa mer 

disciplin och kontroll i form av mer formella system för att ledarskapet ska fungera och för att 

ledningen ska klara av att delegera ut vissa arbetsuppgifter. Om företaget misslyckas med att 

exempelvis delegera och decentralisera vissa beslut finns en risk att företaget fastnar i 

Ledarskapskrisen eller Grundarens Fälla. Då finns det även risk att företaget blir helt bundet 

till ledaren vilket kan förhindra fortsatt tillväxt. Lyckas företaget med att få ledaren att 

delegera ut arbetsuppgifter så att de anställda får mer befogenhet att ta egna beslut kan 

företaget gå vidare in i Greiners (1998) evolutionsfas Självstyrning där regler och system 

formaliseras och ledningen börjar använda sig av en mer direktiv ledarstil. De anställda börjar 

bli mer och mer självständiga i sina arbetsuppgifter och företaget fortsätter att decentralisera 

beslutsprocesserna. Företaget kan börja sträva mot att uppnå Adizes (1988) Ungdomsfas som 

uppkommer i slutet av Självstyrningen.  

Då ledarskapet blir mer formellt kan det leda till att de anställda blir mer förvirrade över vilka 

beslut som ska tas på en högre nivå och vilka beslut de själva har befogenhet att ta. Därmed 

kan vissa problem med delegering av arbete ut till resten av organisationen börja gro eftersom 

organisationen inte längre är lika bunden till sin grundare. Det kan även uppstå problem med 

att ledningen inte till fullo vill lämna ifrån sig specifika ansvarsuppgifter, samtidigt som inte 

alla anställda har kunskaperna och kompetenserna som krävs för att utföra dessa. Det är i 
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Ungdomsfasen som företaget kan behöva ta in en ny ledning, och konflikter kan då uppstå 

mellan den gamla och nya ledningen, samt mellan de anställda och den nya ledningen. 

Företagskulturen ändras vanligtvis med införandet av ny ledning och företaget kan byta ut 

sina mål och gå från att ha mer kvantitetsgrundade mål till att fokusera på att uppnå mer 

kvalitetsgrundade mål. Företaget hamnar då i Självständighetskrisen och kan leda till att 

företaget hamnar i Skilsmässa eftersom ledningen inte är van att delegera ut arbetsuppgifterna 

och vissa beslut. Det är i denna kris viktigt att företaget låter alla förändringsprocesser ta sin 

tid, oavsett om det handlar om ledarbyte eller implementering av en mer decentraliserad 

struktur. Det är också viktigt att ledningen fortsätter att öka sin kontroll över företaget för att 

kunna styra delegeringen av arbetet.  

Misslyckas företaget med att ta in en ny ledare kan företaget gå tillbaka i tillväxten och fastna 

i Grundarens fälla. Om företaget får svårt att lösa de konflikter som kan uppstå mellan den 

gamla och nya ledningen och de anställda riskerar företaget att hamna i Skilsmässa, vilket 

innebär att företaget antingen drabbas av För tidigt åldrande eller att den drabbade ledaren 

slutar som Ofullständig entreprenör. Det är också viktigt att om företaget förändrat sina mål, 

måste dessa kommuniceras ut på ett tydligt sätt till hela organisationen och ledningen måste 

återigen gå in i en entreprenörsroll för att sprida detta. Även administrativa system och 

incitament blir mer viktigt för att det ska fungera att behålla en fungerande decentraliserad 

struktur i företaget. Enligt Greiner (1998) kan därför nästa tillväxtfas karaktäriseras av 

Delegation eftersom fokus under denna fas ligger i hur företaget hanterar decentraliseringen 

och delegationen som ökar. Genom att delegera fler arbetsuppgifter får ledningen tid och 

möjlighet att fokusera på hur ledningen av företaget ska gå till.  

Om organisationen, under Delegationsfasen, finner den ultimata balansen mellan kontroll och 

flexibilitet hamnar den till slut i Adizes (1988) Blomstringsfas, som enligt honom är den fas i 

tillväxten där organisationen fungerar bäst och där den vill stanna kvar. I Blomstringsfasen är 

det viktigt att företaget är dynamiskt mot förändringar som sker på marknaden. De anställda 

är självgående och den organisatoriska strukturen fungerar bra. Ledningen behöver i denna fas 

både agera som producerare, entreprenör, administratör och integrerare. Eftersom företaget 

lyckats växa sig större kan vanligtvis dessa fyra roller delas upp på olika personer i ledningen. 

Om balansen mellan flexibilitet och kontroll rubbas kan företaget hamna i Greiners (1998) 

nästkommande revolutionsfas Kontrollkrisen som påminner om Adizes (1988) Mognadsfas. 

Båda författarna hävdar att i detta stadie måste företaget fokusera på att finna passande 

koordinationstekniker för att kunna koordinera arbetet i den decentraliserade organisationen. 
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Därefter skiljer sig de båda författarnas teorier och enligt Greiner (1998) kan företaget växa 

sig ännu större om det lyckas ta sig igenom Kontrollkrisen, men Adizes (1988) hävdar att om 

företaget kommit förbi Blomstringsfasen och in i Mognadsfasen så väntar sannolikt en 

föråldring och inbromsning av företagets tillväxt. Enligt Adizes (1988) är Blomstringsfasen 

den ultimata fasen för ett företags tillväxt och det är där varje företag har som mål att stanna 

kvar. För att lyckas med att stanna kvar i Blomstringsfasen måste företaget arbeta dynamiskt 

och ständigt följa förändringar på marknaden. Men Greiner (1998) däremot anser att  det finns 

ytterligare faser av ökad tillväxt för större företag, där fokus ligger i hur vissa arbetsenheter 

koordineras och hur företaget lyckas bli börsnoterat.  

3.4 Styrning 

3.4.1 Vad är styrning? 

”Styrning handlar om människor; om beslutsfattare och underlydande och deras beteende. 

Det handlar om vilka mått beslutsfattare skaffar sig tillgång till, hur de använder dessa mått 

och vad som då inträffar”  

    (Holmblad Brunsson, 2005, s. 19) 

Styrning av ett företag innefattar alla de medel och instrument som ledningen använder sig av 

i en organisation för att styra de anställda att agera i enlighet med företagets mål, och för att 

lösa de organisationsproblem som organisationen stött på. Olika typer av företag och 

organisationer kräver olika typer av styrning. Styrning handlar bland annat om beteenden 

inom en organisation och en god styrning kännetecknas ofta av rätt typ av metoder som styr 

personalen mot företagets mål så att målkongruens uppstår. (Merchant & Van der Stede, 

2011) Det finns både hårda och mjuka verktyg att använda vid olika styrningsmetoder. De 

hårda verktygen innefattar procedurer, mått och informationssystem. De mjuka verktygen 

behandlar människors beteende, företagskultur, lärande och ledningsstil i organisationen. 

Dessa medel och verktyg innefattar allt ifrån utformade bonussystem som motiverar de 

anställda till kalkyl- och redovisningssystem som mäter och redovisar de uppnådda resultaten. 

(Holmblad Brunsson, 2005) Andra exempel som innefattar olika styrningsverktyg är 

budgetering, resultat- och prestationsmätning, tydlig organisationsstruktur och så vidare 

(Merchant & Van der Stede, 2011). Ledningen har en återkommande roll i diskussionen kring 

motivation och styrning och Dalton (1971) förklarar att ledningen i en organisation behöver 

ha kontroll över de anställda. Problemet är dock att för hög grad av kontroll över de anställdas 
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beteenden kan istället leda till att de anställda blir omotiverade och upprättandet av ordning 

misslyckas. Samtidigt skapar för låg grad av kontroll osäkerhet och hämmar möjligheten för 

de anställda att känna självuppnåelse. Merchant & Van der Stede (2011) diskuterar graden av 

kontroll och skiljer på lös respektive stram styrning. En stramare styrning kan innebära att 

kontrollen är mer detaljerad eller sker mer frekvent för att försäkra att de anställda agerar i 

organisationens intresse. Varje styrningsmetod kan användas på varierande sätt för att öka 

styrningens stramhet. Vissa styrningsverktyg är mer lämpliga än andra att använda för att öka 

graden av kontroll. Används en hög grad av stram resultatstyrning eller kontroll finns även 

risk för att ett kortsiktigt tänkande utvecklas hos de anställda, och de slutar att se långsiktigt 

på sina handlingar. (Merchant & Van der Stede, 2011) 

3.4.2 Varför behövs styrning? 

Holmblad Brunsson (2005) förklarar att om ett företag ska kunna fokusera på de mål det har, 

vilka vanligtvis innefattar diverse lönsamhetsmål, är det viktigt att skapa effektivitet. Men för 

att skapa effektivitet och lönsamhet är det viktigt med ordning i organisationen. Ordning 

uppnås genom att de anställda organiseras på ett bestämt sätt som gynnar organisationen och 

att de följer de procedurer och regler som förutbestämts samt att det finns ett fungerande 

informationsflöde, och dessa förändringar utförs vanligtvis inte problemfritt. 

Merchant & Van der Stede (2011) nämner brist på vägledning, brist på motivation samt 

personliga begränsningar som de vanligaste orsakerna till varför ett effektivt styrsystem 

behövs i en organisation. Författarna förklarar vidare att om de anställda inte är införstådda 

med vilka resultat och handlingar som förväntas av dem har organisationen brist på 

vägledning, men om de anställda är medvetna om vad som förväntas av dem men ändå inte 

vill genomföra handlingarna eller uppnå resultaten kan de anställda lida av brist på 

motivation. Personliga begränsningar innebär istället att de anställda inte har kompetensen 

eller resurserna som krävs för att utföra det som förväntas av dem. Parment (2010) förklarar 

att brist på vägledning kan lösas genom kommunikation och information, medan brist på 

motivation vanligtvis åtgärdas via olika typer av incitamentsystem. Personliga begränsningar 

åtgärdas enklast med utbildning och träning av de anställda. Men åtgärderna som krävs för 

varje organisations problem varierar beroende på vad för typ av organisation det är och vilken 

typ av människor den består av. 
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3.4.3 Olika former av styrningsmetoder 

3.4.3.1 Resultat-, handlings-, personal- och kulturstyrning 

Enligt Merchant & Van der Stede (2011) består de vanligaste styrningsmetoderna av 

resultatstyrning, handlingsstyrning, personalstyrning och kulturstyrning i olika former. Ett 

exempel på en vanlig form av resultatstyrning är prestationsbaserad och består av olika former 

av incitamentsystem som innebär att de anställda belönas om de uppnår uppsatta resultat. 

Belöningen behöver inte endast vara monetär utan det är även vanligt med icke-monetära 

belöningar, som till exempel anställningstrygghet och ökat ansvar. Eftersom de anställda blir 

intresserade av konsekvenserna av sina handlingar, är resultatstyrning ett sätt att influera deras 

handlingar och beslut. Ledningen bestämmer vilka resultat som de anställda ska uppnå, 

därefter är det upp till de anställda att själva besluta om vilka handlingar och beslut som bör 

tas för att uppnå dessa resultat. Därför uppmuntrar resultatstyrningen de anställda till att 

utveckla sina talanger och att bli placerade på arbeten där de har möjlighet att prestera väl. 

Det är även en bra metod för ledningen att kunna mäta hur vissa strategier, organisatoriska 

enheter och anställda presterar. Även de anställda får möjlighet, tack vare resultatstyrningen, 

att mäta sin prestation. Dock skapar resultatstyrning meritokratier som har hög driven 

värdering av utbildningsmeriter och liknande. Det innebär att belöningarna ges till de mest 

talangfulla och hårdast arbetande anställda, istället för att belöna de med längst erfarenhet 

eller de med de rätta sociala kontakterna. Används en hög grad av resultatstyrning finns även 

risk för att ett kortsiktigt tänkande utvecklas hos de anställda, och de slutar att se långsiktigt 

på sina handlingar.  

Merchant & Van der Stede (2011) förklarar implementeringen av resultatstyrning i fyra steg. 

Först måste de önskvärda resultaten definieras, därefter måste prestationen som krävs för att 

uppnå resultaten mätas. I det tredje steget kan de anställdas prestationsmått för att uppnå det 

önskvärda resultatet bestämmas, och prestationsmåtten kan vara både objektiva och 

finansiella mått eller mer subjektiva bedömningar. Till sist bestäms vilka belöningar som ska 

delas ut vid uppnåelse av resultaten.  

Det är vanligt att använda resultatstyrning för att kontrollera och styra anställda med högre 

beslutsrätt, som till exempel ledare av olika rang. Det är även viktigt att använda någon form 

av resultatstyrning om organisationen tänkt införa någon form av decentralisering av ansvar 

till olika enheter. Decentralisering är dock vanligast i större företag där det finns tillräckligt 

med anställda att delegera beslutsrätter till. Merchant & Van der Stede (2011) förklarar att 
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resultatstyrning endast fungerar effektivt om de önskvärda resultaten är väl och tydligt 

formulerade, samt om de anställda har möjlighet att påverka resultaten. Det måste även gå att 

effektivt mäta de uppnådda resultaten för att resultatstyrningen ska vara effektiv. 

Prestationsmåtten som används måste också uppfylla vissa kriterier. De måste bland annat 

vara precisa, objektiva, förståeliga och kostnadseffektiva. Uppfylls inte dessa krav för 

resultatstyrning blir styrningen inte särskilt effektiv. Resultatstyrning är mest vanlig i större 

företag där det är svårare att styra de anställda utan tydliga mål och resultatkrav, och 

styrningen brukar kompletteras med handlingsstyrning och personal- eller kulturstyrning. 

Handlingsstyrning är, enligt Merchant & Van der Stedes (2011) tolkning, den styrningsmetod 

med högst grad av kontroll. Den syftar till att förhindra eller upptäcka oönskade handlingar. 

Med hjälp av beteendebegränsningar, förutsedd granskning, handlingsansvar och överskott av 

personal styrs de anställdas handlingar mot ett önskvärt resultat. Beteendebegränsningar är en 

negativ form av handlingsstyrning och gör det svårare för de anställda att utföra något som 

inte är tillåtet. Dessa begränsningar kan antingen vara fysiska eller administrativa. Vanligast 

är att använda en form av fysisk begränsning som kan innebära datalås, lösenord och 

begränsad tillgänglighet till värdefulla inventarier och känslig information. Viss form av 

fysisk begränsning kan vara mycket kostsam. Till administrativ begränsning räknas verktyg 

som begränsar en anställds beslutsmakt eller separation av arbetsuppgifter. Vid separation av 

arbetsuppgifter delas arbetsuppgifterna upp i flera delmoment och gör det sedan svårt för de 

anställda att avsluta en arbetsuppgift på egen hand. Beteendebegränsningar är effektiva att 

använda för att ta bort motivationsproblem då de anställda har viljan att bete sig på ett 

felaktigt sätt. 

Förutsedd granskning innebär att de anställdas handlingsplaner kontrolleras. Den som 

granskar handlingarna kan godkänna, icke-godkänna, kräva modifieringar eller kräva en mer 

övervägd handlingsplan innan det slutgiltiga godkännandet. Förutsedda granskningar kan vara 

effektiva att använda både vid brist på vägledning, motivationsproblem och personliga 

begränsningar eftersom de vanligtvis handlar om att kommunicera ut till de anställda vad som 

är önskvärt.  

Vid handlingsansvar däremot, hålls de anställda ansvariga för sina handlingar. För att kunna 

implementera styrning genom handlingsansvar krävs att det är tydligt definierat vilka 

handlingar som är accepterade och inte. De accepterade och icke-accepterade handlingarna 

måste därefter kommuniceras ut till de anställda, och därefter kan de anställda granskas och 
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vid önskvärd handling belönas. Handlingarna som de anställda ansvarar för kommuniceras ut 

på ett administrativt eller ett socialt sätt. Vid administrativ kommunikation används 

arbetsregler, policies, tillhandahållande av kontrakt samt uppsatta uppförandekoder. De 

anställda kontrolleras sedan antingen genom kontinuerlig övervakning av ledningen, kan även 

kallas direkt övervakning, eller genom periodisk övervakning som är vanligt förekommande i 

exempelvis butiker där mystery shoppers används för att kontrollera handlingarna hos de 

anställda. Handlingsansvar är vanligtvis implementerat med negativa förstärkningar, det vill 

säga att styrningen är mer kopplad till bestraffningar än till belöningar. Även detta 

styrningsverktyg är, liksom förutsedda granskningar, effektivt att använda vid alla de tre 

tidigare nämnda styrningsproblemen. 

Vid användandet av verktyget överskott väljer ledningen att anställa mer personal än 

nödvändigt, eller upprätta en backup med personal, för att försäkra att arbetsuppgiften blir 

utförd på bästa möjliga sätt. Överskottsanvändandet är inte särskilt vanligt då det är ett dyrt 

sätt att styra arbetet på. Istället är denna metod vanligast inom datautrustning, 

säkerhetsfunktioner och andra mer kritiska verksamheter.  

Merchant & Van der Stedes (2011) tolkning av personalstyrning bygger på de anställdas 

naturliga sätt att styra och motivera sig själva. Förväntningar blir förtydligade genom att 

personalstyrning försäkrar att varje anställd blir införstådd med företagets syfte och önskvärda 

resultat. Viss personalstyrning hjälper även till att försäkra att varje anställd har förmågorna 

och resurserna som krävs för att göra ett bra arbete. Till sist är personalstyrning ett bra 

verktyg att använda då det är önskvärt att få de anställda att styra sig själva mer. 

Vid personalstyrning används främst verktyg som urval och placering, träning samt 

jobbdesign och resurstilldelning. Urval och placering handlar om att hitta rätt person till rätt 

arbete, vilket kan ske genom olika former av rekryteringsmetoder. Vid träning tränas de 

anställda för att försäkra att de anställda utför rätt arbete och uppnår rätt resultat. Träning kan 

även vara ett bra verktyg för att öka motivationen hos de anställda då de får en ökad känsla av 

yrkesmässighet. Det finns olika varianter av träning och många företag använder sig av 

formella träningsprogram för att förbättra sina anställdas färdigheter. Det är även många 

företag som använder sig av mentorskap, som är en mer informell form av träning. Vid 

jobbdesign och resurstilldelning ser företaget till att de anställda tillgodoses med ett bra 

arbetsklimat och nödvändiga resurser för att klara av att utföra sina arbetsuppgifter med goda 
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resultat. Personalstyrning är en styrningsmetod som är som mest effektiv då problem som 

brist på vägledning och personliga begränsningar uppstår. 

Den sista styrningsmetoden enligt Merchant & Van der Stede (2011) är kulturstyrning. 

Kulturstyrning är en metod som är skapad för att uppmuntra en form av ömsesidig 

övervakning av de anställda. Styrningsmetoden bygger främst på företagets normer och 

värderingar, och genom en form av starkt grupptryck får företaget de anställda att agera enligt 

dessa gemensamma normer och värderingar. Kulturstyrningen är mest användbar då de 

anställda har sociala eller känslomässiga band till varandra som i exempelvis familjeföretag 

och olika former av klaner och samfund. Ett företags kultur bygger på traditioner, normer, 

värderingar, ideologier och olika former av uppföranden. Därför passar verktyg som 

exempelvis uppförandekoder, gruppbelöningar, personalrotation, sociala arrangemang och 

ledarskapsattityden. Uppförandekoderna är formella dokument som beskriver företagets 

värderingar, mål, ledningsfilosofi, vision, mission och så vidare. Dokumenten är till för att 

hjälpa de anställda att förstå vilket beteenden och vilken attityd som förväntas av dem. 

Gruppbelöningar innebär att någon form av belöning betalas ut baserat på de anställdas 

grupprestation. Bonus och vinstfördelningsplaner är exempel på olika former av 

gruppbelöningar. Genom gruppbelöningar uppnås en känsla av delaktighet och engagemang 

hos de anställda vilket kan ha en motiverande effekt och en positiv verkan på de anställdas 

attityd till teamwork, träning av nyanställda och skapande av grupptryck för att påverka 

individer att arbeta för gruppens bästa. Vid personalrotation hjälper företaget till att förstärka 

socialiseringen av de anställda och hindrar dem att bli allt för bekväma med vissa 

arbetsuppgifter och kollegor genom att låta dem förflyttas till olika arbetsområden. Exempel 

på sociala arrangemang är beteende, vokabulär, klädkoder och institutionella vanor som alla 

hjälper till att forma företagets kultur. Till sist är attityden hos ledarskap en viktig del av 

kulturstyrning då det handlar om att företagets värderingar och normer även måste 

genomsyras genom ledningens handlingar och uppföranden. Kulturstyrningen är effektiv att 

använda då företaget har problem med brist på vägledning eller personliga begränsningar hos 

de anställda. Både personalstyrning och kulturstyrning räknas till de mjukare 

styrningsmetoderna medan handlingsstyrning ses som en hårdare metod av styrning. 

3.4.3.2 Byråkratisk, karismatisk, marknads- och traditionell styrning 

Norman B. Macintosh (1994) beskriver fyra andra metoder av styrning: byråkratisk, 

karismatisk, marknads och traditionell styrning. Vid byråkratisk styrning används, enligt 

Macintosh (1994), huvudsakligen tre olika verktyg för att styra de anställda och kännetecknas 
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av hög grad av kontroll. Verktygen består av observerande hierarkier, regler och procedurer 

samt skriftliga redogörelser. Med observerande hierarkier menar Macintosh (1994) att 

underordnade övervakas och observeras av personer högre upp i organisationen, till exempel 

avdelningschefer eller distriktschefer. Observationerna görs för att säkerställa att 

underordnade sköter sina arbetsuppgifter och att de genomförs på rätt sätt. Bara för att 

observationerna är strikta behöver det inte betyda att förhållandena mellan underordnade och 

överordnade är kyliga och hårda. Förhållandena har istället en förmåga att vara varma, 

flexibla och hänsynsfulla. Därmed blir det lättare för underordnade att acceptera denna hårda 

övervakning och överge sin självständighet för att mottaga de överordnades order och 

riktlinjer. Byråkratisk styrning kan även bestå av regler och procedurer för att styra de 

anställda. Reglerna beskriver varje anställds rättigheter och skyldigheter.  De kan även bestå 

av uppsatta uppförandekoder eller kriterier som visar vad som måste uppfyllas för att 

utdelning av bonus eller avancemang ska genomföras. Dessa formella regler och procedurer 

kan utveckla opersonliga förhållanden mellan ledning och underordnade samt opersonliggöra 

arbetsmiljön inom organisationen. I byråkratiska organisationer läggs även mycket resurser på 

att hålla fullständiga redogörelser och register. Både resultat av input, output och 

resursanvändning är exempel på register som är vanliga att föra, men även internredovisning, 

kostnadsredovisning och liknande räknas som redogörelser som är vanliga i byråkratier. Vad 

som är mer fördelaktigt med skriftliga redogörelser, än med de andra två styrningsverktygen 

inom byråkratier, är att högsta ledningen inte behöver vara lika övervakande om den har dessa 

redogörelser och register att luta sig tillbaka mot. Ledningen behöver då endast kontrollera att 

siffrorna i dokumenten ser bra ut, utan att behöva bry sig om hur resultaten har uppnåtts. 

Att använda sig av byråkratisk styrning kan, enligt Macintosh (1994), vara kostsamt då alla 

administrativa system, analyser och personal som behövs är dyra. Styrningsmetoden är 

effektiv att använda då syftet med arbetsuppgifterna är väl införstådda hos de anställda och då 

arbetsuppgifterna är standardiserade. Det kräver även att alla anställda är införstådda med 

företagets mål och att de anställda är oberoende av varandra i arbetet. Då arbetsuppgifterna är 

oklara och unika eller när beroendeförhållandena på jobbet är höga blir det svårt att hålla en 

byråkratisk styrning. Om dessutom de standarder och mål som sätts upp inte längre bidrar 

med någon ökad motivation eller tydlig riktning mister redovisningsredogörelserna sin 

effektivitet. 

Motsatsen till den byråkratiska styrningen är den karismatiska styrningen, som har hög grad 

av flexibilitet. Om byråkratisk styrning bygger på regelbundenhet och order, bygger 
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karismatisk styrning på radikala förändringar och löften om frigörelse från det ordinära. Vid 

karismatisk styrning behöver inte ledningen övervaka sina underordnade, eller snarare 

lärjungar, för att se att de sköter sina arbetsuppgifter och följer order. Ledaren behöver endast 

säga till vad och hur en arbetsuppgift ska utföras, därefter vet han eller hon att den kommer 

bli gjord. Inom karismatisk styrning är heller inga formella regler och skyldigheter uppsatta 

mellan anställda och ledningen, istället är det engagemang och personlig lojalitet till 

ledningen som leder till överensstämmelse mellan parterna. Därför karaktäriseras den 

karismatiska styrningen av en dynamisk ledning. Redovisningssystem används inte i samma 

utsträckning som i den byråkratiska styrningen för att kontrollera de anställda. Ledningen 

använder sig istället av sitt egna privata informationsnätverk, som inkluderar informanter och 

spioner, för att hålla koll på sina anställda. 

Den karismatiska styrningen fungerar, enligt Macintosh (1994), bäst under mer omvälvande 

och revolutionära perioder. Om företagets mål under en längre tid förblir ouppnått eller om 

det rinner ut i sanden, kan den karismatiska styrningen förlora sin stabilitet. Men även om 

målen uppfylls kan den karismatiska styrningen förlora sin effektivitet om målen krävt 

införande av byråkratiska procedurer och mer standardiserade order. Karismatisk styrning 

passar sällan bra i stora organisationer, där brukar marknadsstyrning vara mer passande. 

Inom marknadsstyrning är det viktigaste måttet på framgång antal vunna marknadsandelar. 

Informationskapaciteten från marknaden är ett viktigt verktyg för att kommunicera mellan 

individer i ett företag. Åtaganden och skyldigheter är kortsiktiga och pris är den enda 

information som behövs för att styra individernas beteenden mot att effektivt uppnå de 

uppsatta målen. Om organisationen lyckas fånga och koncentrera information från marknaden 

om diverse aktörers efterfrågan och kompetenser, och därefter omvandla dessa till 

marknadspriser, behövs inga övriga komplicerade styrningsprocedurer. Med 

marknadsstyrning kan företaget effektivt kontrollera sina leverantörer och sina inköpsagenter. 

Det är vanligt att företag som använder sig av marknadsstyrning är vana att använda sig av 

självständiga resultatenheter. Vinstmått används för att reflektera priset som mottagits av 

kunden, för köpet av produkterna eller tjänsterna, med priset för kostnader och utgifter som 

varit nödvändiga för att intjäna dessa intäkter. Därmed är den intjänade vinsten ett mått på hur 

väl företaget har konkurrerat på marknaden, och antalet marknadsandelar indikerar på 

möjligheterna för framtida vinster. Vinstmåtten är dock endast användbara om priserna som 

sätts är konkurrenskraftiga och om de uppsatta målen är realistiska. Vanligtvis kompletteras 

marknadsstyrningen med någon form av byråkratisk styrning från aktörer vid företagets 
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huvudkontor. Men ledningen behöver inte övervaka de anställda dagligen, utan kan få 

information om företagsläget genom att ta del av informationen om nuvarande lönsamhet och 

antalet marknadsandelar. Motivationen hos de anställda sköts av en osynlig hand så länge som 

ledningen agerar som egenintresserade entreprenörer som konkurrerar på en särskilt utvald 

marknad. Marknadsstyrning fungerar bäst då vinst är det entydiga målet, men förlorar sin 

effektivitet då mål och mission ej är rationella. Då passar det bättre för företagen att använda 

sig av traditionell styrning. 

Enligt Macintosh (1994) är en extrem form av traditionell styrning mer känd som 

klanstyrning. Klaner är isolerade och medlemmarna i dessa har starka känslor av stolthet och 

lojalitet mot sin klan. Medlemmarna är även övertygade om att deras intressen bäst blir 

tillfredsställda om varje medlem går samman och engagerar sig i hela organisationens 

intresse. En stark känsla av solidaritet dominerar och alla är starkt engagerade i företagets 

mål. Därmed existerar knappt några problem med målinkongruens. Det tar lång tid att lära sig 

organisationens uppförandekod och nya medlemmar fungerar inte effektivt förrän de har 

absorberat uppförandekoden väl. Traditionella styrningsverktyg består av exempelvis ritualer, 

ceremonier, exklusiva medlemskap, avtal om korrekt uppförande och hängivenhet till 

företagets syfte. Övervakning, produktionsmått och olika redovisningssystem används sällan 

inom denna styrningsmetod. Förr i tiden var traditionell styrning mer extrem då det var 

vanligare med klaner, men idag används styrningsmetodiken mer eller mindre i nästan alla 

våra olika former av organisationer tillsammans med någon annan form av styrning. 

Bevisligen är traditionell styrning en kraftfull metod att använda för att motivera individer 

mot gemensamma mål. 

3.4.3.3 En jämförelse mellan de olika tolkningarna 

Ovan har vi beskrivit olika författares tolkningar av styrningsmetoder och vilka problem de 

kan lösa. Vi har funnit både likheter och skillnader mellan flera av metoderna och vi tänkte nu 

redogöra för vilka dessa likheter och skillnader är. 

Merchant & Van der Stede (2011) beskriver resultatstyrning som en styrningsmetod med hög 

grad av kontroll som kan vara lämplig att använda om företaget tänkt implementera någon 

form av decentralisering där ett stort antal människor behöver styras. Även den byråkratiska 

styrningen som Macintosch (1994) beskriver karaktäriseras av hög grad av kontroll och anses 

vara lämplig i en organisation som växt sig större. I båda styrningsmetoderna används flera 

formella procedurer för att styrningen ska underlättas och för att de anställda ska kunna 

kontrolleras. Resultatstyrningen är dock mer fokuserad på resultaten som uppnås av de 
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anställda och inte så mycket på vilka handlingar som utförs för att uppnå resultaten.  Vid 

byråkratisk styrning ligger fokus även på handlingarna som de anställda utför för att uppnå de 

önskvärda resultaten och därför består styrningen av mer övervakning av handlingarna än vad 

resultatstyrningen gör. Ledningen använder sig av observerande hierarkier, skriftliga 

redogörelser samt olika regler och procedurer för att styra de anställda att generera de 

önskvärda resultaten. Dock kan ändå förhållandena mellan ledningen och de anställda vara 

varma och flexibla, trots den höga grad av kontroll som genomsyrar organisationen. Både 

resultatstyrningen och den byråkratiska styrningen kräver dessutom att de anställda måste 

vara införstådda med företagets mål och syfte för att styrningen ska fungera effektivt. På 

grund av de många likheter som vi funnit i författarnas beskrivningar av resultatstyrning 

respektive byråkratisk styrning, ser vi att båda styrningsmetoderna passar bra att använda vid 

styrningen av större organisationer med ett stort antal anställda. 

Även handlingsstyrning beskriver Merchant & Van der Stede (2011) som en styrningsmetod 

med hög grad av kontroll och som fokuserar på att styra de anställdas handlingar. Därför kan 

handlingsstyrning även liknas vid den byråkratiska styrningen som nyligen beskrevs. Dock 

anser inte författarparet att handlingsstyrning endast är tillämpbart på stora organisationer 

utan passar bra i företag där de anställda inte är helt införstådda med företagets mål och syfte 

utan lider av brist på vägledning. Handlingsstyrningen används på liknande sätt som 

byråkratisk styrning för att förhindra samt upptäcka oönskade handlingar och för att styra de 

anställda mot företagets mål.  

Ett annat sätt för företag att styra de anställda mot ett gemensamt mål är genom 

marknadsstyrning som Macintosh (1994) beskrivit ovan. Vid marknadsstyrning används, 

liksom vid resultatstyrning, resultatmått som fokuserar på huruvida ett särskilt önskvärt 

resultat har uppnåtts eller ej istället för att övervaka de anställdas handlingar. Resultatmåtten 

grundar sig i marknadsstyrningen i vinstmått och i antalet vunna marknadsandelar. Vinstmått 

kan vara aktuellt även i resultatstyrning men där finns det även möjlighet att mäta andra 

enheter och resultat, vilket Merchant & Van der Stede (2011) tidigare förklarat. Men de 

specifika mått som används vid marknadsstyrning kan företaget effektivt mäta även 

leverantörer och inköpsagenter samt se hur väl företaget har konkurrerat på marknaden, 

medan resultatstyrningens mått främst är till för att styra de anställda i företaget.  

Motsatsen till handlingsstyrning, resultatstyrning, byråkratisk styrning och marknadsstyrning, 

som alla fyra innefattar en relativt hög grad av kontroll, har Merchant & Van der Stede (2011) 



49 
 

och Macintosh (1994) även beskrivit fyra styrningsmetoder med mindre kontroll och högre 

grad av flexibilitet. Karismatisk styrning, personalstyrning, kulturstyrning och traditionell 

styrning är mer flexibla i sina karaktärer och ledningen behöver inte övervaka de anställda 

lika mycket som de behöver vid de styrningsmetoderna med högre grad av kontroll. De fyra 

styrningsmetoderna med högst grad av kontroll är de mest användbara i stora företag där 

kravet på kontroll ökat i takt med att antalet anställda att styra har ökat. 

Den karismatiska styrningen fokuserar enligt Macintosh (1994) på att det ska finnas ett starkt 

ledarskap där de anställda är lojala till företaget och ledningen. Det finns mindre formella 

redovisningssystem och färre regler som ska styra de anställda, det räcker att ledningen säger 

till de anställda vad de ska göra och vet sedan att arbetsuppgifterna blir väl utförda. Även 

personalstyrningen är flexibel och bygger främst på att få de anställda att förstå företagets mål 

och önskvärda resultat. Genom tillämpning av nödvändiga resurser och utbildning av de 

anställda blir företagets förväntningar förtydligade och ledningen kan försäkra sig om att de 

anställda agerar i enlighet med företagets mål. Enligt Merchant & Van der Stedes (2011) 

beskrivning av personalstyrning samt Macintosh (1994) beskrivning av den karismatiska 

styrningen, kan vi se att båda styrningsmetoderna bygger mycket på de anställdas sätt att styra 

sig själva. Detta gäller även för de två kvarvarande styrningsmetoderna som författarna 

beskriver; traditionell styrning och kulturstyrning. Både traditionell styrning och 

kulturstyrning bygger på att de anställda följer företagets gemensamma normer och 

värderingar genom ett starkt grupptryck. Dessa styrningsmetoder grundar sig i de anställdas 

lojalitet till företaget, likt den karismatiska styrningen. Därför behöver inte ledningen använda 

sig av direkt övervakning för att se att de anställda sköter sig, utan istället använder sig 

företaget av olika styrningsverktyg som till exempel olika uppförandekoder och 

gruppbelöningar. Användandet av formella redogörelser och system är sällsynt även inom den 

kulturella och traditionella styrningen. Liksom inom den karismatiska styrningen är 

ledarskapet viktigt även i den traditionella styrningen och kulturstyrningen, eftersom 

företagets gemensamma mål och värderingar måste kommuniceras ut på ett tydligt sätt genom 

hela organisationen. Merchant & Van der Stede (2011) och Macintosh (1994) är överens om 

att både karismatisk styrning, personalstyrning, kulturstyrning och traditionell styrning räknas 

till de mjukare och mer flexibla styrningsmetoderna och passar därför bättre i mindre företag 

där antalet anställda att styra inte är lika många som i större företag. 

Beskrivningen och jämförelsen av de olika styrningsmetoderna har vi främst gjort för att 

underlätta genomförandet av och förståelsen för vår analys i slutet av vår studie. För att 
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komplettera det litteraturunderlag som använts vid vår analys kommer vi härnäst att beskriva 

två författares tillväxtteorier som förklarar olika tillväxtfaser och vilka problem som kan 

uppstå under tillväxt. Det är för att kunna undvika, minimera eller lösa dessa problem som 

företagen bör använda sig av någon form av styrning. 

I vår analys kommer vi tydligare koppla ihop de styrningsmetoderna som Merchant & Van 

der Stede (2011) samt Macintosh (1994) har tolkat med de tillväxtfaser som Adizes (1988) 

och Greiner (1998) beskriver i sina modeller. Men först kommer vi i empirin beskriva våra 

fallföretag och redogöra för hur deras tillväxt har sett ut, med hjälp av vår insamlade 

empiriska data. 
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Kapitel 4: Empiri 

I detta kapitel har vi sammanställt den information som vi samlat in från våra intervjuer, 

insamlade dokument och observationer. Först kommer vi, med hjälp av vad som sagts under 

intervjuerna samt relevant statistik, beskriva särskilda egenskaper inom byggbranschen som 

kan ha betydelse för hur ett byggföretag växer i jämförelse med företag som verkar inom 

andra branscher. Därefter kommer vi presentera varje fallföretag och deras tillväxthistoria 

samt beskriva hur deras situationer ser ut idag. 

4.1 Särskilda egenskaper inom byggbranschen 

Effektiviteten i ett byggföretags verksamhet är som tidigare nämnt direkt relaterad till den 

enskilde hantverkarens arbetsmetoder och skicklighet. Byggbranschen är även 

personalintensiv och hantverkarna är den viktigaste faktorn i ett byggföretag. De främsta och 

viktigaste konkurrensparametrarna inom ett företag i byggbranschen är pris, leveranstid och 

leveranssäkerhet, arbetsproduktivitet, noggrannhet samt kundbemötande och servicenivå. 

(Giertz, 1999) Hantverkarna ska därmed vara duktiga på att arbeta, men det är också viktigt 

att de kan kommunicera bra med sina kunder. Enligt fackförbundet Byggnads är idag ungefär 

10 procent av Sveriges duktigaste hantverkare inflyttade från utlandet (SVD, 2012:A) och 

därmed kan det uppstå vissa språkliga och kulturella skillnader som påverkar arbetet och 

kommunikationen med de anställda och med kunderna.  

Något som representanterna för våra fallföretag är överens om är att byggbranschen är mycket 

konjunkturkänslig och påverkas av flertalet opåverkbara externa faktorer, som exempelvis 

kreditkrisen som hägrat nere i Grekland. Detta påstående stärker även Svenska Dagbladet i en 

artikel som förklarar att den konjunkturavmattningen som pågår i Sverige just nu sätter 

byggbranschens tillväxt i ett tomgångsläge, eftersom kunderna vid lågkonjunkturer inte vågar 

riskera sina pengar genom att investera i nybyggnads- eller tillbyggnadsprojekt (SVD, 

2012:B). En annan opåverkbar faktor, som våra fallföretags VD är överens om, är vädret. 

Enligt dem är branschen mycket beroende av vädret och eftersom det är svårt att förutse så 

kan det ha stor påverkan på företagets årliga resultat. 

Andra svårigheter som byggföretag kan stöta på, som är vanliga i byggbranschen enligt 

representanterna från våra fallföretag, är att det kan uppstå snabba vändningar bland 

projekten. Ibland kan det hända att företagen planerar stora och lönsamma projekt 
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tillsammans med en kund, men när arbetet sedan ska sättas i bruk kan kunden ha dragit sig ur 

och företaget har då förlorat mycket tid och pengar som inte går att ersätta. Detta kan också 

visa sig tydligt i den årliga resultatrapporten. 

Byggbranschen är en konservativ och kortsiktig bransch med många standarder och 

traditioner. Företagen använder sig till exempel helst endast av byggmaterial som de känner 

till och det är svårt att få in kvinnliga arbetare i byggföretagen. På grund av detta konservativa 

tänk är det svårt för företagen att genomföra organisationsförändringar vilket i sin tur krävs 

för att uppnå uppsatta tillväxtmål. (Byggindustrin, 2012A; SVD, 2011:C)  

”För att bli fullbetald hantverkare så måste man ha ett yrkesbevis och för att bli byggmästare 

behövs bara en hammare och en F-skattesedel”. Detta är direkt citerat från VD:n för BETA 

Snickeri och syftar till att det idag är enkelt för personer utan kunskap om företagande att 

starta nya företag. Detta leder till att även oseriösa hantverkare har möjlighet att vara 

verksamma inom branschen. Det är problem som dessa som har skapat TV-program som 

Fuskbyggarna och på senare tid har kunderna därmed blivit mer kritiska till hantverkarnas 

arbete och blir ofta väldigt ifrågasättande till fakturan och är därmed ofta rädda för att betala 

för mycket för arbetet. 

4.2 ALFA Bygg 

ALFA Bygg är ett fönsterrenoveringsföretag som främst servar sina kunder med tre egna 

produkter: sitt egenframkallade montage, fast montage och S-montage. Affärsidén inom 

företaget är att bygga om och renovera fönster istället för att kunden ska byta till nya fönster. 

Ombyggnad innebär byte av glas, bullerdämpning och energiisolering. Vid renovering arbetar 

hantverkarna med att slipa, grunda, kitta och måla fönster. På detta sätt kan kunden 

energispara, minska värmestrålning och kallras samt dämpa buller utifrån. För att kunden inte 

ska behöva vända sig till fler aktörer erbjuder företaget helhetslösningar genom att även utföra 

olika kringtjänster inom bland annat fönstersnickerier och persiennmontering. Varje arbete är 

därmed skräddarsytt till varje enskild kund och företaget har haft svårt att nischa sin 

verksamhet. De huvudsakliga kunderna består av bostadsrättsföreningar och villaägare.  

2007-2008 

År 2007 grundades företaget av tre personer. Grundarna bestod av två montörer, delägarna, 

som sagt upp sig från ett större företag i fönsterbranschen samt en äldre och mer erfaren 

entreprenör med lång erfarenhet av eget företagande men ingen erfarenhet från fönster- eller 
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glasbranschen. Entreprenören fick rollen som ALFA Byggs VD och ingick med ungefär 55 

procent av företagets kapital. Hans uppgifter som VD bestod främst i försäljning, 

kundkontakter och det administrativa arbetet innehållande fakturering, offertskrivande och så 

vidare. De två delägarna gick in i företaget med 20 procent vardera och fick ansvar för 

monterings- och renoveringsarbetet ute på fältet. De återstående fem procenten av företagets 

kapital gick företagets styrelseordförande in med. Trots denna ojämna kapitalfördelning har 

VD och de två delägarna lika stor beslutsrätt inom företaget och ingen har ensam makt. 

ALFA Byggs första årsredovisning publicerades 2008 och visade en omsättning på 2,4 

miljoner kronor.  

2009 

Under 2009 hade företaget lyckats att mer än dubblera sin omsättning till strax över 5 

miljoner kronor. Företaget anställde ytterligare två personer, därefter bestod arbetsstyrkan av 

totalt fyra montörer uppdelade i två produktionsgrupper. Ansvarsfördelningen inom företaget 

blev något tydligare då en av delägarna utsågs till övermontör som agerade som chef över 

produktionsgrupperna och som även tog hand om komplicerade montage och hade 

övergripande teknikansvar. Den andra delägaren fick ansvar över verkstad, lagerhållning och 

beställning samt förteckning av produktionsmaterial och verktyg. 

2010 

I mitten av 2010 hade ALFA Bygg en likviditetskris och det var oklart om företaget skulle 

klara av att betala sina räkningar. Företaget tjänade inga pengar, trots att de anställda arbetade 

hårt och mycket. Inom företaget diskuterades därför hur lönsamheten skulle kunna förbättras 

och det togs upp viktiga punkter bland annat om att rapportera rätt för att kunna veta hur tiden 

används, samt oförmågan att hålla ordning på materialet som förbrukas av företaget och till 

sist oförmågan att avsluta projekt. Alla dessa tre punkter kom ägarna till företaget överens om 

att de måste förbättra för att företaget ska kunna överleva och bli lönsamt. De var även ett 

krav från företagets VD att alla anställda skulle ställa upp på förbättringen av dessa punkter, 

annars skulle han välja att lämna posten som VD. Därför beslutades det inom företaget att 

varje person inom bolaget måste ansvara för att skriva en veckorapport som ska rapportera 

tidsåtgången för varje projekt, mobilisering, inköp och så vidare. Dessutom beslutades att 

inventeringen av lagret för förbrukningsvaror skulle ske oftare, månadsvis, för att underlätta 

översikten över lagerstatusen. 
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Ansvarsfördelningen utvecklades ytterligare sedan föregående år. För varje projekt som 

utfördes utsågs en projektledare som ansvarade för all information, kontakt med kund och 

styrningen av produktionen, samt att följa upp projektet tills kunden var helt nöjd. 

Omsättningen slutade på strax över 6 miljoner kronor för 2010.  

2011-2012 

Inom ALFA Bygg diskuterades det om ett straffsystem skulle införas för att förbättra 

tidsrapporteringen hos de anställda montörerna, då det inte skötts trots beslut från tidigare 

möten. Straffsystemet innebar att om montörerna inte rapporterade i tid, drogs det av en 

mindre summa från deras nettolön som istället skänktes till välgörande ändamål. 

Då det tidigare inte funnits några formella protokoll från företagets styrelsemöten, krävde 

styrelsens ordförande att detta måste förbättras och ville se ordentliga protokoll från mötena 

samt bestämma exakta datum för när varje styrelsemöte ska hållas i god tid. De tidigare 

informella protokollen hade bidragit till att det blivit svårt att följa upp vissa beslut som tagits 

under tidigare möten.  

Då VD:n ansåg att det fanns meningsskiljaktigheter inom företaget som var svåra att reda ut 

och att det var svårt att komma överens om gemensamma beslut, har han nu avgått från VD-

posten men sitter kvar i styrelsen och sköter fortfarande större delen av ledningen av 

företaget.  

Andra problem som ALFA Bygg idag har i sin organisation är oförmågan att kommunicera i 

samband med vissa beslutstaganden. Alla parter är inte alltid inblandade i mindre beslut vilket 

skapar frustration hos den som förblev oinformerad. De upplever även att de har haft 

svårigheter att nischa sig då de vill kunna erbjuda helhetslösningar till kunden. Konsekvensen 

blir att de ibland inte säger nej till tjänster som tar mer tid än vad de tjänar på det. 

Mätningarna inför ett projekt tenderar även att bli ineffektiva då de ofta får göras flera gånger. 

Kunden efterfrågar en skräddarsydd lösning som kräver extra mycket tid vilket leder till 

tidsbrist hos de anställda. Detta anser delägarna skulle kunna lösas genom att anställa fler men 

då VD:n anser att det redan är oordning i företag menar han att de måste fokusera på att 

strukturera upp organisationen som den är idag innan fler personer tillsätts. 

Företaget anställde ytterligare två montörer till produktionen, en svensk samt en polack utan 

kunskaper i det svenska språket. Idag har företaget åtta anställda, varav sex är montörer. Den 

senaste årliga omsättningen låg på cirka 7 miljoner kronor. 
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ALFA Bygg har tre uppsatta mål. Det första bygger på att företaget alltid vill ha nöjda kunder, 

och för att ta reda på vad kunderna tycker om slutresultaten skickas det alltid ut enkäter till 

kunderna för att de ska kunna lämna åsikter och kommentarer. Idag visar kundenkäterna att de 

flesta kunderna är nöjda. Dock anmärker några kunder på att företaget har dålig 

administration och att kontakten med kund, om när arbetet ska utföras, tas alldeles för sent. 

Det andra målet som företaget har är att alltid ha god likviditet för att kunna betala sina 

räkningar i tid. Tredje och sista målet bygger på att företaget vill växa utan att riskera 

lönsamhet och kvalitet. 

ALFA Bygg har även uttryckt att de i framtiden skulle vilja starta en filial till ALFA Bygg på 

annan ort närmare delägarnas hemort där de även skulle kunna nå den norska marknaden. 

Detta skulle innebära att de två delägarna skulle få arbeta mer på hemmaplan och inte behöva 

pendla varje vecka. 

Med tanke på den efterfrågan som ALFA Bygg har från sina kunder anses marknaden se 

lovande ut för framtiden. Försäljning och jakt på projekt tros därför inte vara något framtida 

problem för ALFA Bygg. Hur mycket företaget har utvecklats under sin tillväxt, 

omsättningsmässigt och genom antal anställda, kan utläsas i tabell 1 nedan. ALFA Bygg har 

även under alla år lyckats växa lönsamt, det vill säga de har gått med vinst alla de existerande 

åren och även ökat vinstprocenten för varje år. I tabell 2 nedan redovisas resultaten för de fyra 

senaste åren. 

Tabell 1: ALFA Byggs tillväxt. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) 
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Lönsamheten i ALFA Bygg 

ÅR 2008 2009 2010 2011 

Resultat (tkr) - 147 513 676 

Tabell 2: ALFA Byggs lönsamhet de fyra senaste åren. Källa: företagets årsredovisningar 

4.3 BETA Snickerier 

BETA Snickerier är ett familjeföretag inom byggbranschen som tillsammans med utvalda 

samarbetspartners arbetar med nybyggnation av villor och lantbruksbyggnationer, samt 

montage av PVC-fönster. Sedan 2006 sitter företagsgrundarens far som VD för företaget. 

1996 

Företaget startades av en ensam byggarbetare som återförsäljare av fönster för en leverantör, 

Fönsterleverantören, belägen i Mellansverige. Den ensamma företagsägaren arbetade med att 

åka runt till kunder och montera fönster, men ibland utförde han även andra byggtjänster som 

kunden efterfrågade. BETA Snickeris första årsredovisning visade en omsättning på ungefär 1 

miljon kronor. 

2004 

Fram till 2004 gick tillväxten långsamt, sedan 1996 hade företaget nu endast anställt en 

hantverkare och en lärling till arbetsstyrkan. Den årliga omsättningen mellan 2003 och 2004 

var endast 2 miljoner kronor. Den ursprungliga affärsidén i företaget, fönstermonteringen, var 

en väldigt liten del av verksamheten, och företaget övervägde då att lägga ner 

fönsterverksamheten och satsa helhjärtat på vanliga byggarbeten istället vilket det var bättre 

efterfrågan på. Men beslutet togs ändå att försöka satsa på fönsterverksamheten på nytt. 

Genom att anställa en kombinerad försäljare och hantverkare, för att kunna satsa mer på 

marknadsföringen av företaget och dess fönsterverksamhet, blev resultatet att försäljningen av 

fönster ökade igen och det var då som verksamheten satte fart på riktigt.  

Tidsrapporteringen för varje projekt fungerade efter enkla principer. En del av 

dokumentationen var en projektrapport där man redovisade projekten. För varje projekt utsågs 

en projektansvarig som ansvarade för att tiden registrerades för alla som var på plats. Dock 

kunde vissa timmar missas att rapporteras då den projektansvarige kunde bli upptagna på 

annat håll, vilket kunde göra att projektrapporten blev missvisande och saknade vissa timmar. 

Hantverkarna använde sig även av en tidrapport där lönen redovisades, samt en dagbok. Totalt 

blev det tre dokument som var tvungna att redovisas av varje anställd. 
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2005 

BETA Snickeris två andra arbetsområden, husbyggnadsverksamheten och verksamheten för 

lantbruksbyggnationer, startade. Lantbruksbyggnationerna startade då BETA Snickeri tog 

över ett kontrakt innehållande hantverkare inom området då företaget de arbetade för gick i 

konkurs. Därmed ökade arbetsstyrkan med ytterligare tre hantverkare som var specialiserade 

inom lantbruksbyggnationer. 

2007-2009  

Tillsammans med Fönsterleverantören startade BETA Snickeri ett dotterbolag som monterar 

underhållsfria fönster till småfastigheter, det vill säga fastigheter för en till två familjer, och 

som tillhandahåller helhetslösningar gentemot privatpersoner. Genom dotterbolaget fick 

företaget överblick över hela tillverknings- och monteringskedjan, jämfört med de flesta 

konkurrenter som endast arbetar med monteringen av fönster. 

Tidigare år hade inte BETA Snickeri haft några uttalade mål om att växa. Men från och med 

2007 började företaget samarbeta med Almi
4
 och några andra företag med tillväxtpotential. 

Anledningen till samarbetet var att BETA Snickeri kände att inte alla anställda inom företaget 

hade samma mål och syften med hur företaget skulle utvecklas och gå vidare, vissa såg fram 

emot att bidra till att öka företagets tillväxt medan andra var av annan åsikt. Detta anser VD:n 

kan vara vanligt inom just familjeföretag. 

2009 började fönsterverksamheten växa, men husbyggnadsverksamheten var svag, och tack 

vare goda kundreferenser och ett lyckat och viktigt provmontage fick BETA Snickeri en 

beställning på ett riktigt stort fönstermonteringsprojekt. Omsättningen ökade för varje år och 

2009 fick företaget sin första Gasell-utmärkelse. 

2010-2011 

Då företaget 2007 startade sitt samarbete med Almi, började BETA Snickeri arbeta fram en 

åtgärdsplan för att strukturera och stabilisera upp verksamheten, vilket var ett av målen de 

satte för de första åren efter att Almi blandats in. Åtgärdsplanen ledde till att BETA Snickeri 

upptäckte att det fanns tillväxtpotential.  Därefter, 2010, arbetades en affärsplan fram. I 

affärsplanen inkluderades de uppsatta målen som företaget haft under sina år och som VD:n 

ansåg borde ha varit uppnådda nu. Affärsplanens och åtgärdsplanens huvudsakliga syfte var 

att få alla anställda på samma linje gällande tillväxtmål, vilket företaget lyckades bra med.  

                                                             
4
 Almi Företagspartner är ett svenskt företag som arbetar med rådgivning och finansiering i företagandets alla 

faser (Almi 2012:A) 
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Under 2010 började marknaden för husbyggnationer vakna till liv igen. Företaget blev utsett 

till Gasell både 2010 och 2011. Under 2011 kände företaget av dålig försäljning då vintern var 

långdragen vilket hindrade hantverkarna att utföra flera beställda arbeten, omsättningen 

bromsades därmed upp en aning. Februari, mars och april 2011 kostade BETA Snickeri 1,3 

miljoner kronor på grund av de dåliga väderförhållandena. 

2012 

Idag har företaget 25 anställda, där alla talar svenska, och företaget har en årlig omsättning på 

ungefär 25 miljoner kronor. Arbetsstyrkan är uppdelad på åtta fönstermontörer och de övriga 

är byggarbetare. Arbetarna roterar vanligtvis mellan att arbeta på bortabas, det vill säga på 

annan ort, och på hemmabas. Dock kan inte BETA Snickeri rotera de anställda hur som helst, 

utan de måste följa vissa regler som facket har satt upp. Alla anställda har heller inte viljan att 

arbeta borta. Därför har företaget tagit ett beslut om att bilda ett dotterbolag för att komma 

runt det problemet. Till detta dotterbolag kan de hantverkare som är intresserade av att arbeta 

på bortabas och tjäna stora pengar på det, erbjudas anställning.  

Alla hantverkare som ligger ute arbetar efter beting. Det betyder att de har 40 timmar per 

vecka och ska i genomsnitt montera 15 fönster per man, varje vecka.  Om dessa hantverkare 

gör detta på tre dagar eller om de gör detta på fem dagar spelar ingen roll. Svårigheten och 

storleken på projekten varierar, ibland klarar hantverkarna av projekten på tre dagar och kan 

därmed avsluta veckan tidigt. Nästa projekt kanske är svårare och då är de möjligtvis inte 

färdiga förrän senare i veckan, och då börjar kvalitén brista eftersom hantverkarna börjar 

slarva för att få avsluta veckan tidigare.  Detta är svårt för företaget att kontrollera och finns 

risk för kortsiktigt tänk. 

BETA Snickeri har ett unikt koncept som säger att då de byter fönsterglasen inifrån, vilket de 

oftast gör, ska hantverkarna aldrig behöva vara i en lägenhet mer än en dag. Detta innebär att 

allt ska vara gjort under en dag, det vill säga fönsterbytet, snickerier, renoveringsarbeten och 

så vidare. Konceptet gör att företaget håller en god kvalité och får sällan 

besiktningsanmärkningar. Får de besiktningsanmärkningar måste de gå in i lägenheten 

ytterligare dagar senare och kvalitén blir svår att hålla. ”Trots att anmärkningarna inte alltid 

är allvarliga kan de vara nog så irriterande för kunden”, menar BETA Snickeris VD. 

Målsättningen som företaget har arbetat efter är att de ska utveckla sin verksamhet även ut på 

den privata marknaden. Därför anställde företaget nyligen ytterligare en säljare som skulle 
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hjälpa dem med detta. Planen var att ha två montörer och en säljare som riktade in sig enbart 

mot den privata marknaden.  

Några mer konkreta mål som BETA Snickeri har idag är att ha kvar sina två team inom 

fönstermonteringen. BETA Snickeri kan tänka sig att utvidga sina marknader ännu mer och 

även utvidga sina samarbeten och inte bara arbeta med Fönsterleverantören. Inom 

husbyggnationen är målsättningen att öka försäljningen och företaget ska försöka satsa mer på 

marknadsföring för att få ut de önskade volymerna. Målet om tio husbyggen per år vill BETA 

Snickeri låta stå kvar, men förmodligen kommer antalet hus endast komma upp till sju 

stycken under 2012 till följd av kreditkrisen i södra Europa. För att lyckas hålla kvalitén och 

lönsamheten på privata marknaden på hemmaplan inom fönstermonteringen har företaget som 

mål att komma upp till 55 000 arbetstimmar fördelat på 25-27 hantverkare och 

administrationstid, 2011 var antalet arbetstimmar 44 000.   

Då kunderna idag ställer större krav på dokumentation har BETA Snickeri sedan ett halvår 

tillbaka infört ett nytt system där alla tre rapporteringsdokument har satts samman till en enda 

rapport och även byggt upp ett kodsystem som ska underlätta rapporteringsarbetet. Just nu 

tittar företaget även på möjligheten att utforma en app till en smartphone där hantverkarna ska 

kunna registrera varje arbetad timme.  

VD:n för BETA Snickeri har, på grund av ålder, bett om att få lämna sin position till 

sommaren. För att underlätta denna procedur arbetade företaget, tillsammans med en konsult, 

fram en kompetensanalys. Detta gjordes dels som utgångspunkt för vad som krävs i nästa 

generation för att verksamheten ska kunna fortsätta. Under denna period arbetade företaget 

med två parallella projekt. VD:n arbetade tillsammans med konsulten och de andra anställda 

hade ett eget projekt där de fick förklara vad de ville få ut av BETA Snickeri i framtiden. Idag 

har därför företaget en avvecklingsplan som berättar vem som kommer ta över som VD från 

och med 1:a juli. Planen är att den nya VD:n ska fortsätta arbeta med fönsterverksamheten till 

ungefär 75 procent och företagets grundare ska arbeta med verksamheten inom husbyggnation 

och lantbruksbyggnation. Till sitt stöd kommer företaget att ha en kvalificerad 

ekonomiassistent som sköter löpande redovisning och uppföljning. Ett annat projekt som 

BETA Snickeri arbetat med, för att skapa en tydlig struktur i företaget, är ett nytt 

kvalitetssystem, tack vare samarbetet med Almi och en organisationskonsult. Detta har bland 

annat lett till att företaget har gått från att ha väldigt sporadiska möten till att numera ha 

bestämda arbetsplaneringsmöten en gång i veckan. Det finns till och med en tidsplan på 
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internet som de anställda kan gå in och titta på för att se när dessa möten är och hur 

bemanningen ser ut och så vidare. Hur BETA Snickeris tillväxt har utvecklats under åren 

finns att utläsa i tabell 3 nedan. Trots att BETA Snickeri har ökat sin omsättning nästan varje 

år har de dessvärre inte växt lönsamt då de inte gått med vinst alla år, vilket redovisas i tabell 

4 nedan.  

 

 

 

4.4 GAMMA Entreprenad 

GAMMA Entreprenad är ett byggföretag som främst arbetar med traditionell 

byggverksamhet, dock ej nybyggnationer av bostäder utan snarare ombyggnationer. Företaget 

har även djupt kunnande kring att bygga i massivt trä samt restaurera och renovera 

kulturbyggnader. 

1998 

GAMMA Entreprenad startade 1998 av två män med gedigen erfarenhet från byggbranschen. 

Nuvarande VD:n för företaget arbetade tidigare på ett större byggföretag, men avslutade sin 

Lönsamheten i BETA Snickeri 

ÅR 2008 2009 2010 2011 

Resultat (tkr) -58 39 838 -67 

Tabell 4: BETA Snickeris lönsamhet de fyra senaste åren. Källa: företagets årsredovisningar 

Tabell 3: BETA Snickeris tillväxt. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) 
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tjänst där och gick ihop tillsammans med en gammal kollega och två fastighetsägare vid 

bildandet av företag. Den tidigare erfarenheten från det större byggföretaget anser GAMMA 

Entreprenads VD har varit mycket användbar. Alla fyra företagsgrundare gick in med 25 

procent var i företaget. Det ursprungliga målet företaget satte upp var att uppnå ett eget 

justerat kapital på 10 miljoner kronor, vilket uppfylldes snabbt och målet höjdes successivt. 

Från dag ett valde företaget att outsourca en del av det administrativa arbetet och tog hjälp av 

en bokföringsbyrå som behandlade alla löneutbetalningar, bokföring och så vidare.  

Första årliga omsättningen visade ungefär 25 miljoner kronor och det anställdes snabbt en ny 

och yngre arbetsledare, samt en tidigare kollega från det större byggföretaget, till GAMMA 

Entreprenad.  

2000 

Företaget införde ett nytt arbetssätt som en del av sin strategi, Entreprenader i Samverkan. 

Vilket innebar att GAMMA Entreprenad blev en del av beställarens organisation då alla 

inblandade parter gemensamt gör upp budget och planerar projektet. Den ultimata beställaren 

är därför en beställare som står i tidigt skede och endast har en projektidé i huvudet. Detta 

system leder till ökad kostnadseffektivitet då de undviker onödiga projektkostnader, och det 

uppstår sällan konflikter emellan parterna då de i ett tidigt stadium kommit överens om 

slutpris. Under projekttiden är det viktigt att företaget regelbundet stämmer av budgeten för 

att se hur de ligger till kostnadsmässigt. Om kostnaderna skenar iväg ska kunden ha möjlighet 

att bromsa in projektet, och om kostnaderna är lägre än förväntat ska kunden kunna lägga till 

moment till projektet. Genom detta system är företaget och kunden alltid medvetna om 

kostnaden. Systemet för Entreprenader i Samverkan är unikt och GAMMA Entreprenad är ett 

av få byggföretag som använder sig av detta. 

2001-2011 

Under sina första år växte företaget som mest och gick 2001 upp till ungefär den 

personalstyrka som företaget har idag. Tjänstemannastyrkan hade tills nu ökat till fem man 

och antalet hantverkare hade ökat till ungefär 20 stycken. Den årliga omsättningen började 

från och med 2001 att pendla mellan 60-90 miljoner kronor. GAMMA Entreprenad fick 2006 

sin första Gasell-utmärkelse. 
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2012 

Företagets personal består idag av sju tjänstemän och strax under 20 hantverkare. Årets 

förväntade omsättning beräknas ligga på ungefär 140 miljoner kronor, därmed räknar 

företaget med att få ytterligare en Gasell-utmärkelse i år. Den höga omsättningen skulle även 

kunna vara en indikation på att företaget börjar gå från att vara ett litet företag till ett av större 

storlek, då 140 miljoner kronor skulle överstiga omsättningsgränsen på 10 miljoner euro, 

cirka 90 miljoner kronor, som definierar ett litet företag. 

Just nu arbetar företaget internt med VD:ns avveckling som kommer ske inom ett år. ”Tilltron 

till företaget är mycket beroende av de som startade företaget en gång i tiden”, menar 

GAMMA Entreprenads VD. Därför tar processen tid. Beställare, ägare och styrelsemedlem är 

egentligen tre olika saker, men idag ryms de i en och samma roll. Detta har företaget idéer om 

att göra annorlunda genom att separera funktionerna mer i framtiden.  

Företaget har utfört medarbetarsamtal för att ta reda på vad de anställda tycker och hur de 

trivs med företaget. Enligt medarbetarsamtalen vill de anställda inte att GAMMA Entreprenad 

ska växa mer, de anser att företaget är lagom stort nu. De anställda känner tillhörighet till 

företaget och alla känner varandra. Detta tror företagets VD är en framgångsfaktor för 

företaget. Enligt honom har det heller aldrig funnits ett formulerat mål om att företaget ska 

växa. Detta på grund av rädslan för att förstöra företagets rykte om det skulle växa för fort och 

ekonomin inte klarar av det. GAMMA Entreprenad har aldrig behövt säga upp personal för att 

det funnits för lite arbete att utföra, de har däremot lånat ut personal ibland. Hade företaget 

haft fler anställda hade de fått säga upp flertalet anställda istället. Företagets syfte är inte att 

sysselsätta folk, därför ligger inte fokus just nu på att växa mer. 

GAMMA Entreprenad har valt att inte ha några anställda som ligger ute och arbetar, eftersom 

det finns gott om arbete på hemmaplan, samt att det kan leda till onödiga kostnader. Företaget 

har även sett till att regelbundet informera och utbilda även de kollektivanställda om 

ekonomin som berör GAMMA Entreprenad för att de ska vara medvetna om hur allt fungerar 

och vad saker och ting kostar, men utan att ge dem ekonomiansvar. Istället får projektledarna 

vara ekonomiansvariga. Det är även viktigt med rutiner och system inom företaget för att man 

ska kunna ersätta varandra om någon anställd är frånvarande. Tack vare att två av 

företagsägarna även är fastighetsägare har hela ledningen fått goda kunskaper inom 

fastighetsekonomi vilket har varit mycket användbart vid budgeterings- och 

kalkyleringsarbetet. Deras ekonomisystem är heltäckande och sammanhängande, och tack 
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vare det kan företaget förutse årets resultat. Systemet underlättar även för företaget när de ska 

bygga sina kalkyler från grunden, då de har all information om vad olika material och verktyg 

kostar. 

GAMMA Entreprenad använder sig av en vanlig typ av bonussystem inom byggbranschen, 

det vill säga ackord. Ackord grundas ofta på de beting som ett projekt har. Hantverkarna får 

då en extra ersättning till sin grundlön ifall projektet hinner klart inom den tid som planerats. 

Ackorden används endast på stora projekt som vanligtvis tar flera tusen timmar för att det ska 

löna sig och motivera de anställda. 

Utöver ekonomisystemet använder GAMMA Entreprenad sig av ett digitalt hjälpmedel som 

kallas Pärmen Byggprojekt. Hjälpmedlet är pedagogiskt uppbyggt och är uppbyggt som ett 

dataspel där alla senaste handlingar finns.  

Framtidsplanerna för GAMMA Entreprenad är att företaget vill fortsätta att arbeta på det sätt 

som redan görs, genom Entreprenader i Samverkan. Företaget vill även utvidga sitt område 

inom ekologiskt byggande i massivt trä. Produkten är stor och företaget har 

konkurrensfördelar gentemot andra företag i branschen genom området inom massivt trä. 

Marknaden för ekologiskt byggande är dock trög idag.  GAMMA Entreprenads tillväxt över 

åren kan utläsas i tabell 5 nedan. GAMMA Entreprenad har under de senaste fyra åren växt 

lönsamt då de gått med vinst samtliga år, vilket redovisas i tabell 6 nedan.  

 

 

 

  

 

 

 

Tabell 5: GAMMA Entreprenads tillväxt. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) 
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Lönsamheten i GAMMA Entreprenad 

ÅR 2008 2009 2010 2011 

Resultat (tkr) 3067 2886 634 1038 

Tabell 6: GAMMA Entreprenads lönsamhet de fyra senaste åren. Källa: företagets årsredovisningar 
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Kapitel 5: Analys 

5.1 I vilka tillväxtfaser befinner sig våra fallföretag? 

Vår analys är uppdelad i tre delar och illustreras i den analysmodell som finnes nedan och 

som har beskrivits tidigare i metoden. Vi börjar med att, utifrån vår modifierade modell i figur 

8 i litteraturöversikten, kombinera Greiners (1998) och Adizes (1988) tillväxtmodeller och 

därmed har vi kunnat koppla våra fallföretag till de faser vi kan se att de befinner sig i. Utifrån 

de data vi samlat in från våra empiriska studier har vi diskuterat på vilka grunder vi anser att 

företagen befinner sig i respektive fas. Vi har även använt oss av modellen i figur 8 

tillsammans med beskrivningarna av de olika styrningsmetoderna för att undersöka vilken 

styrning som skulle passa för de olika faserna ur ett generellt perspektiv. Vidare har vi sedan 

undersökt vilken form av styrning som skulle lösa de problem som våra fallföretag idag ställs 

inför och därmed kunna besvara våra frågeställningar i slutsatsen.  

 

Nedan följer en figur som kort sammanfattar vilken fas vi, utifrån litteraturen och empirin, 

bedömmer att företagen befinner sig i samt på vilka grunder vi anser att de befinner sig i 

respektive fas. 

 

 

 

 

Fallföretagen 

Tillväxtfaser Styrmetoder 
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Befinner sig främst i: 

 

Blomstring 

(Adizes) 

 

Delegering 

(Greiner) 

Figur 9: Fallföretagen och dess tillväxtfaser. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) 
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5.1.1 ALFA Bygg 

Som framgår i figur 9 ovan anser vi att ALFA Bygg just nu befinner sig i Barndomsfasen och 

har lämnat Babyfasen efter sig. Grunderna till detta ser vi i att ALFA Bygg tidigare 

genomgått en likviditetskris samt att ett stort fokus har legat på att försöka få upp försäljning 

och hitta nya kunder genom att erbjuda helhetslösningar, vilket har lett till att den interna 

organisationens utveckling har fallit i glömska. Adizes (1988) förklarar vidare i sin teori att 

detta vidare kan leda till missnöjda kunder, något som ALFA Bygg även fått erfara då 

kommunikationen mellan personalen varit bristfällig och därmed i viss grad drabbat 

kunderna. Trots dessa problem har ALFA Bygg börjat inse allvaret med de icke fungerande 

systemen som behöver formaliseras, vilket tyder på att de nu gått vidare till Barndomsfasen. I 

Barndomsfasen är det, enligt Adizes (1988), vanligt att systemen fortfarande är svaga men en 

viss ansvarsfördelning har börjat ta form. Men då ledaren i denna fas kan ha svårt att lyssna 

på andra i företaget är ansvarsfördelningen inte alltid problemfri. Vi ser att detta förekommer 

även hos ALFA Bygg. Företaget är även starkt beroende av entreprenören vilket riskerar att 

ALFA Bygg kan hamna i Grundarens fälla. Entreprenören har idag avgått som VD, men tack 

vare att han stannar i styrelsen och därmed fortfarande har stort inflytande över organisationen 

överlever företaget. Om entreprenören dock försvinner helt ser vi att det finns risk att 

företaget försvinner med honom då de andra två delägarna saknar kunskap eller engagemang i 

att självständigt driva ett företag.  

Utifrån intervjuerna ser vi däremot att ALFA Bygg är medvetna om många av sina problem 

och är därmed försiktiga med att tacka ja till projekt som inte tros vara lönsamma då de 

tidigare befunnit sig i en likviditetskris. Därför kan vi heller inte säga att föredetta VD:n för 

ALFA Bygg har drabbats av övermod eller arrogans, som kan vara vanliga problem i 

Barndomsfasen, då han är mycket medveten om företagets situation idag.  

Vi kan även se vissa tendenser till att ALFA Bygg skulle kunna vara på väg in i 

Ungdomsfasen då litteraturen förklarar att det är vanligt med interna konflikter som tar fokus 

från försäljning och kundnöjdhet samt att organisationen har börjat inse att de inte kan vara 

beroende av en enda person, det vill säga föredetta VD:n i ALFA Byggs fall. Men då vi ser att 

de ännu inte kommit ur Grundarens fälla och heller inte hunnit uppleva de tre vanligaste 

svårigheterna i Ungdomsfasen; decentralisering av beslut, acceptans av ett mer formellt 
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ledarskap samt förskjutna mål, anser vi att de fortfarande befinner sig i Adizes (1988) 

Barndomsfas.  

Enligt Adizes (1988) behöver ledaren ta en särskild ledarskapsroll för att företaget ska ta sig 

vidare till nästa fas. I Barndomsfasen anser han att det behövs dominerande egenskaper av 

producerare och entreprenör men de andra två rollerna, administratör och integrerare, måste 

också finnas närvarande. Därmed är beteckningen PaEi för ledarskapet i Barndomsfasen, 

enligt Adizes (1988). Om ledaren endast innehar egenskaper av producerare och entreprenör 

finns risken att företaget hamnar i Grundarens fälla. Detta ser vi även tendenser till i ALFA 

Bygg. Vi har tidigare nämnt att ALFA Bygg riskerar att hamna i Grundarens fälla, vilket kan 

bero på att ledarskapet använder för mycket av producerarrollen respektive entreprenörsrollen 

och glömmer bort att de andra två rollerna måste finnas representerade. Vi tror att det är 

viktigt för ALFA Bygg att lägga mer fokus på administratörrollen samt integrerarrollen för att 

ett starkt balanserat ledarskap ska uppstå och för att ledningen ordentligt ska kunna förmedla 

de nya systemen och procedurerna som företaget behöver implementera. Dessa roller skulle 

med fördel kunna kombineras mellan de tre olika delägarna i företaget.  

Sett till Larry Greiners (1998) modell kan vi tolka det som att ALFA Bygg befinner sig i en 

Ledarskapskris då de olika ledarna har meningsskiljaktigheter om företagets mål och framtid. 

Entreprenören har ambitioner att växa mer än de andra två delägarna vilket leder till 

konflikter samt förvirring hos de övriga anställda. Ledningen har även olika åsikter om hur 

företaget ska styras, bland annat anser entreprenören att det är viktigt med dokumentation och 

därmed tidrapportering och kalkylering. De skulle då kunna räkna på vilka projekt som är 

lönsamma och vidare fokusera på vilken typ av differentiering de ska ägna sig åt. De andra 

två delägarna förstår inte alltid vikten av systemen och anser att det inte finns tid till att fylla i 

rapporterna. Tanken är att någon av dem ska ta över ledningen av företaget helt och hållet när 

entreprenören går i pension, men då varken engagemang eller tillräcklig kunskap finns idag 

för att sköta styrningen börjar entreprenören känna sig orolig över framtiden. Enligt 

tillväxtteorierna finns även risk, vid konflikter och meningsskiljaktigheter i ledningen, att de 

övriga anställda blir osäkra på vem de ska lyssna på och vilken ställning de ska ta till de olika 

ledarna. Greiner (1998) förklarar att det ofta uppstår diskussioner i ledningen då ansvaret 

skiljer sig mer än vad någon annan i ledningen önskar. Vi ser även att ALFA Bygg har 

befunnit sig i stadiet Kreativitet då kommunikationen och systemen är informella samtidigt 

som fokus länge legat på att försöka få upp försäljningen genom att erbjuda helhetslösningar 

till kunden. Greiner (1998) nämner att detta är vanliga symptom i Kreativitetsfasen.  
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5.1.2 BETA Snickeri 

BETA Snickeri har tidigare haft svårigheter att hitta vilken marknad och vilka kunder som är 

mest lönsamma vilket har lett till att de har antagit projekt som egentligen inte är lönsamma 

eller låter verksamheten bero på ett enda stort projekt som sedan kanske inte blir av. Enligt 

Adizes (1988) är detta tecken på att företaget har befunnit sig i Barndomsstadiet. De anställda 

och ledaren hade tidigare även olika uppfattningar om vilka mål företaget skulle ha, likt de 

problem som ALFA Bygg idag står inför. Detta åtgärdade BETA Snickeri genom att ta hjälp 

av Almi som samtidigt strukturerade upp organisationen och implementerade formella system 

för att kunna planera projekt ordentligt och därmed kunna se vilka projekt företaget bör anta 

och inte. Om vi ser till Adizes (1988) litteratur tyder det på att företaget idag befinner sig i 

Ungdomsfasen, som är nästa fas efter Barndomsfasen, där företaget har organiserat upp 

verksamheten med mer kontroll och decentralisering. BETA Snickeri har idag fördelat 

ansvaret i olika projektgrupper där olika personer ansvarar för olika områden. Adizes (1988) 

förklarar att decentraliseringen kan orsaka problem i Ungdomsfasen då ledaren kan ha 

problem med att lämna ifrån sig ansvaret eller att de ansvariga inte har kompetensen som 

krävs för att utföra det som efterfrågas. I BETA Snickeris fall är projektledarna kompetenta 

hantverkare men detta behöver inte garantera att de är effektiva ledare. VD:n har beskrivit att 

det finns de individer som är bättre på att ta ansvar inom BETA Snickeri men även de som 

inte axlar rollen lika bra. ”De lata är ibland de bästa ledarna”, uttryckte VD:n för BETA 

Snickeri vid intervjun. 

VD:n i företaget håller även på att avvecklas då han anser att han har gjort sitt och vill lämna 

posten till någon som kan föra verksamheten vidare. Adizes (1988) förklarar att det är vanligt 

att företag i Ungdomsfasen byter ut sin ledning för att få in nya mål och nytt tänk till 

organisationen. Ett annat tecken på Ungdomsfasen är att kundnöjdheten kan bli lidande då 

fokus ligger på annat håll, som till exempel på den interna organisationen. VD:n för BETA 

Snickeri nämner att det kan vara svårt att upprätthålla kvaliteten i ett företag som växer i 

snabb takt, speciellt då hantverkarna arbetar efter beting som betyder att de får en tidsram när 

projektet ska vara klart och ju tidigare de blir klara desto tidigare får de avsluta sin 

arbetsvecka. Detta kan leda till ett kortsiktigt tänk där de anställda arbetar så fort som möjligt 

för att få avsluta veckan tidigt och bryr sig därmed mindre om hur slutresultatet verkligen blir. 

Problem som inte är lika vanliga för BETA Snickeri, men som Adizes (1988) nämner är 

vanliga för Ungdomsfasen, är att det är vanligt att ledaren har en känslig position då 

uppskattningen för ledaren bland de anställda kan variera med framgångar eller motgångar för 
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företaget. Det är även vanligt med interna konflikter inom organisationen. Dessa problem ser 

vi inte, utifrån intervjuerna, är lika vanliga i BETA Snickeri då ledaren där uppfattas som 

förhållandevis stabil och omtyckt av de övriga anställda. 

Anledningen till att vi anser att BETA Snickeri inte kommit så långt som till Adizes (1988) 

Blomstringsfas grundar sig i att vi ser att de fortfarande ställs inför problem som är 

karaktäristiska för Ungdomsfasen och därmed ännu inte uppnått den optimala balansen mellan 

flexibilitet och kontroll. 

Ledarskapet i Ungdomsfasen betecknar Adizes (1988) som pAEi och innebär att ledningen 

måste fokusera på administration samt entreprenörskap. Då BETA Snickeri lagt mycket fokus 

på den administrativa biten, det vill säga implementerat ordentliga system och 

dokumentationer, ser vi att ledningen redan tagit en stor administratörsroll. Entreprenörskapet 

har också varit synligt då ledarskapet har varit dynamiskt och ledningen har sett behovet av 

förändring i företaget. Men då försäljningen varit svag det senaste året går det att diskutera 

huruvida producerarrollen finns närvarande i ledningen. Risken är att allt fokus har legat på 

den nya organisationsstrukturen och att fokus på resultat har fallit bort. För att BETA Snickeri 

ska kunna ta sig vidare till Blomstringsfasen får ledningen inte tappa fokus från försäljningen 

och sin ursprungliga kärnverksamhet. 

Utifrån Greiners (1998) teori och modell, De fem tillväxtfaserna, anser vi att BETA Snickeri 

befinner sig i evolutionsfasen Självstyrning eftersom mer utförliga system och procedurer har 

införts samtidigt som företaget har gått ur en Ledarskapskris där ägarna i företaget tidigare 

hade olika mål, som nämnt tidigare, men de har nu lyckats formulera gemensamma mål. VD:n 

och grundaren är, i BETA Snickeris fall, inte samma person vilket kan orsaka 

meningsskiljaktigheter. Då grundaren av BETA Snickeri dessutom är VD:ns son, kan det bli 

extra känsligt ifall åsikterna skiljer sig åt för mycket. Detta nämner VD:n kan vara vanligt i 

familjeföretag. Enligt Greiner (1998) är risken i Självstyrningsfasen att de anställda blir 

förvirrade då de förväntas ta egna initiativ samtidigt som de måste lyda de formella besluten 

ovanifrån. Detta skulle, utifrån litteraturen, förflytta dem till Självständighetskrisen, men då 

de anställda idag verkar nöjda med de nya systemen och åtgärdsplanen, ser vi inte att BETA 

Snickeri är där idag. De bör dock vara vaksamma för eventuella liknande problem då en ny 

ledning snart kommer att tas in i BETA Snickeri. 
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5.1.3 GAMMA Entreprenad 

GAMMA Entreprenad har aldrig från början haft några uppsatta tillväxtmål utan har på kort 

tid utformat en organisation av den storlek som var planerad redan från början. Detta gör 

GAMMA Entreprenad speciella i det här fallet då vi inte ser att de markant har befunnit sig i 

någon av de tidigare tillväxtfaserna utan nådde snabbt Adizes (1988) Blomstringsfas utan 

några större problem eller besvär. Varför vi anser att de befinner sig där beror på att 

organisationen är uppbyggd av VD, utbildade tjänstemän, projektledare samt hantverkare. 

Detta kan ses som en utförlig struktur där alla anställda vet vad som väntas av dem och agerar 

därefter, vilket enligt Adizes (1988) är ett tydligt tecken på att företaget befinner sig i 

Blomstringsfasen. Företaget vet i förväg vilka projekt som är lönsamma och tackar därmed 

nej till de andra. Det känner även sin marknad och har lojala och nöjda kunder. Adizes (1988) 

förklarar att de problem som är vanliga i Blomstringsfasen är svårigheter i att finna balansen 

mellan kontroll och flexibilitet, samt att de anställda kan tappa sin motivation till att arbeta. 

Motivationsproblem bland de anställda har GAMMA Entreprenad försökt undvika genom att 

införa en form av bonussystem som är vanligt inom byggföretag och som består av ackord. 

Ackord är ett tillägg på grundlönen som utbetalas vid uppfyllda mål. VD:n på GAMMA 

Entreprenad förklarar dock att de har haft problem med villkoren för ackorden på företaget. 

Hantverkarna anser att de bör få mer i ackord medan VD:n anser motsatsen. Därmed kan vi se 

att ackorddiskussionerna kan medföra svårigheter i användningen av bonussystem och 

därmed kan eventuell motivationsbrist bland de anställda ännu uppstå. Motivationsbrist kan, 

enligt litteraturen, leda till negativa attityder hos de anställda och därmed kan de tappa fokus 

från företagets mål. Företaget kan då, enligt Adizes (1988) modell, riskera att hamna i 

Ungdomsfasen eller förflytta sig till Mognadsfasen, eftersom de anställda inte är villiga att 

arbeta så hårt som krävs för att stanna i Blomstringsfasen. 

Varför GAMMA Entreprenad idag inte befinner sig i Adizes (1988) Mognadsfas kan tolkas 

olika. GAMMA Entreprenad har uttryckt att de inte vill växa mer vilket skulle kunna tyda på 

att de befinner sig i Mognadsfasen då Blomstringsfasen i Adizes (1988) modell visar på att 

företaget fortfarande har tillväxtmål. Men då Mognadsfasen betraktas som en mer negativ och 

föråldrande fas och vi istället, i våra intervjuer, ser att GAMMA Entreprenad utstrålar balans 

och vitalitet, hävdar vi att de befinner sig i Blomstringsfasen. Detta trots att de inte har några 

framtida tillväxtmål.  

I ett företag som befinner sig i Blomstringsfasen behöver alla ledarskapsroller vara 

dominerande i ledarskapet, förutom integreraren. Därmed förklarar Adizes (1988) att 
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ledarskapet betecknas PAEi i Blomstringsfasen. GAMMA Entreprenad har en ledning där alla 

är erfarna ledare. De har utförliga system och har outsourcat den administrativa delen vilket 

tyder på att de har axlat en administratörroll. De har även i och med sin idé med 

Entreprenader i samverkan lyckats mycket bra på marknaden med ökande försäljning och en 

unik affärsidé. Detta tyder på att företaget fortfarande fokuserar på försäljningen och därmed 

innehar en producerarroll. Dessa roller tillsammans tyder på att de kan producera både vinst 

och ökning i försäljning, vilket Adizes (1988) nämner är viktigt för entreprenörskap. De kan 

anpassa sig till olika situationer och har därmed balans mellan de olika ledarskapsrollerna. 

Att GAMMA Entreprenad använder sig av bonusliknade incitamentsystem är en av 

motiveringarna till att de befinner sig i stadiet Delegation, enligt Greiners (1998) modell. 

Greiner (1998) förklarar även att VD:n har mindre kontakt med de anställda längre ner i 

företaget och delegerar ofta ansvaret till sina underordnade. VD:n på GAMMA Entreprenad 

förklarar i intervjun att han sällan har kontakt med hantverkarna utan samtalar oftast med 

tjänstemännen angående delegering av projekt samt återkoppling. Detta är mycket vanligt i 

Delegationsfasen, hävdar Greiner (1998). VD:n har även tänkt pensionera sig inom en snar 

framtid vilket kräver en ny professionell ledning. Ett byte av ledarskap kan i framtiden leda 

till att företaget, enligt Adizes (1988), hamnar i Grundarens fälla, För tidigt åldrande eller blir 

en Ofullständig entreprenör, eftersom byte av ledarskap kan skapa konflikter mellan de olika 

ledarna. Den äldre ledaren vill oftast ha kvar gamla rutiner och traditioner medan den nya 

ledaren vill tänka nytt och sätta upp nya mål som kan skilja sig från tidigare styrning. 

Av samma anledning som vi anser att GAMMA Entreprenad inte befunnit sig i någon av 

Adizes (1988) tidigare tillväxtfaser ser vi inte heller några tecken på att företaget skulle ha 

befunnit sig i någon av Greiners (1998) tidigare tillväxtfaser. Vi kan heller inte se några 

tendenser till att de är på väg mot en Kontrollkris, då vi utifrån intervjun ser att VD:n och de 

övriga i företaget har organisationen under kontroll. 
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5.2 Implementering av styrningsmetoder till olika tillväxtstadier 

  

När vi skapade vår modifierade modell som kombinerar Greiner (1998) och Adizes (1988) 

teorier om tillväxt kunde vi identifiera tre kritiska stadier som var gemensamma i de båda 

teorierna och som alla tre kräver olika typer av styrning, samt var relevanta för vår studie. 

Dessa stadier har vi markerat ut i figur 10 ovan och vi har valt att döpa dem till 

Osäkerhetsfasen, Befrielsefasen och Utvecklingsfasen. Anledningen till att vi har valt att kalla 

den första fasen för Osäkerhetsfasen grundar sig i att både ledarskapet och marknaden ofta 

uppfattas som osäkert då ledarna har olika erfarenhet av ledarskap samt har olika mål med 

företaget. Det är också vanligt att det uppstår svårigheter i att bestämma sig för hur och var 

företaget ska fokusera sig på marknaden. Den andra fasen kallar vi för Befrielsefasen då 

företaget har insett sin existens utan sin grundare och med hjälp av de nya formella systemen 

kan även de anställda bli mer självgående och få mer ansvar. Den tredje fasen valde vi att 

kalla för Stabilitetsfasen då företaget oftast har uppnått den tillväxtfas de strävat efter och har 

därmed uppnått balans och stabilitet inom organisationen. 

Varje stadie inleds med en lugn och stabil tillväxtfas, likt Greiners (1998) 

evolutionsbenämning, där företaget inte upplever några större problem utan verksamheten 

flyter på bra och företaget håller sig till en kombination av flera styrningsmetoder som är 

Figur 10: Modifierad modell med kritiska stadier. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) 
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anpassade till den aktuella fasen. Vanligtvis har den aktuella styrningsmetoden uppkommit i 

ett tidigare turbulent stadie där företaget varit tvunget att ändra sin styrning och därefter tagit 

med den in i nästa tillväxtstadie. Den stabila tillväxtfasen kan efter ett tag, när företaget har 

lyckats växa i storlek och ändrat sina behov, mynna ut i en kris då flera problem inom 

organisationen börjar gro. När kriserna eller problemen hopar sig behöver organisationen, 

enligt Greiner (1998), anpassa sin styrning på nytt och genomföra flera förändringar för att 

kunna lösa, undvika eller minimera problemen och därefter kunna ta sig vidare i sin tillväxt. 

Den nyanpassade styrningen, som löser eller får företaget att lyckas undkomma en kris, följer 

därefter med företaget in i nästkommande tillväxtstadie.  

Med hjälp av de styrningsmetoder som vi tidigare beskrivit, med hjälp av Merchant & Van 

der Stedes (2011) och Macintosh (1994) tolkningar, har vi kunnat utveckla vår modell 

ytterligare och identifiera vilka generella styrningsmetoder som är lämpliga att använda under 

ett visst stadie av tillväxt. Genom att jämföra de åtgärder som Adizes (1988) och Greiner 

(1998) nämner för sina tillväxtfaser och kriser med Macintosh (1994) och Merchant och Van 

der Stedes (2011) beskrivningar av styningsrmetoderna, har vi kunnat analysera och komma 

fram till vilka styrningsmetoder som matchar varje tillväxtfas. I litteraturen kan vi dock se att 

det inte räcker att använda en styrningsmetod i respektive fas, utan det krävs en kombination 

av metoder. Därför har vi valt att beskriva och identifiera den dominerande styrningsmetoden 

i varje fas och därefter är syftet att den ska kompletteras med en eller flera andra 

styrningsmetoder för att täcka alla behov. Det är även viktigt att vara medveten om att det är 

svårt att hitta en perfekt styrningsmetod som passar alla organisationer av olika storlek i 

varierande branscher. Istället måste styrningen anpassas beroende på vilka människor som 

agerar inom organisationen och beroende på vilken marknad organisationen verkar inom 

(Holmblad Brunsson, 2005). Därmed är det viktigt att ha i åtanke att de lösningar vi kommer 

föreslå i detta kapitel är generella och ej anpassade efter någon specifik bransch. 

I figur 11 nedan har vi beskrivit vilka huvudsakliga styrningsmetoder som vi, utifrån 

litteraturen, anser passar bäst generellt i varje fas. I början av varje fas är verksamheten stabil 

och företaget använder sig av en, för situationen, lämplig styrning. När det sedan börjar 

uppstå problem, på grund av att företaget växt i storlek eller att dess behov har förändrats, 

måste företaget anpassa sitt styrsystem på nytt till sin nya storlek och sina nya behov. Det kan 

då bli aktuellt att ta bort eller lägga till en särskild styrningsmetod och i vår tabell har vi 

angett vilken dominerande styrningsmetod som ett företag i respektive fas generellt sett 

behöver byta till, eller använda sig mest av, för att komma ur eller undvika en kris. I 



75 
 

mittenraden i tabellen har vi illustrerat hur kravet på kontroll respektive flexibilitet förändras 

när företag förflyttar sig mellan faserna. Kulturstyrning symboliserar, som vi tidigare 

förklarat, styrning med hög grad av flexibilitet eftersom den styr en organisation med mer 

mjuka verktyg som exempelvis uppförandekoder och genom företagskulturen. Byråkratisk 

styrning visar istället på hög grad av kontroll med tydligare regler och hierarkier. I de tidiga 

faserna i ett företags tillväxt är företaget så pass litet att det inte kräver så hög grad av kontroll 

eftersom det inte finns så många aktörer att styra och kontrollera. Därför fungerar en 

styrningsmetod med låg grad av kontroll och hög grad av flexibilitet bra i början av 

tillväxtcyklerna. Ju större företaget blir med fler antal anställda och med en mer 

decentraliserad struktur, desto högre blir kravet på att företaget implementerar mer kontroll i 

sin styrning för att klara av att styra den växande organisationen. 

 

5.2.1 Osäkerhetsfasen 

Vårt första kritiska stadie, Osäkerhetsfasen, uppstår efter en mindre och möjligtvis turbulent 

uppstartsperiod som främst har fokuserat på företagets grundande och införskaffande av 

finansiella resurser. Stort fokus ligger på att företagets ledning är entreprenöriell och stark för 

att lyckas driva företaget in på en marknad och få med fler medarbetare. Dock är företaget 

ännu så pass litet att det inte finns några formella system och kommunikationen är bristfällig. 

Det är även viktigt att företaget fokuserar på bra försäljningssiffror för att uppnå lönsamma 

resultat och de anställda arbetar hårt för att uppfylla detta. Perioden innan Osäkerhetsfasen 

Figur 11: Lämpliga styrningsmetoder inom olika tillväxtfaser. Källa: Arvebring A. & Karlsson L. (2012) 
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kan liknas vid Adizes (1988) benämningar av faserna Idé och Baby, samt delar av Greiners 

(1998) Kreativitetsfas, eftersom företagets situation präglas av en hel del osäkerheter och det 

är inte ovanligt att företaget råkar ut för ett eller flera finansiella problem i början av sin 

tillväxt. Perioden i början av Osäkerhetsfasen, det som innefattar Adizes (1988) Barndom och 

Greiners (1998) resterande del av Kreativitet, präglas till större del av flexibla 

styrningssystem eftersom företaget är i ett så pass tidigt skede och ännu är av liten storlek. 

Merchant & Van der Stedes (2011) förklaring av kulturstyrning och Macintosh (1994) 

beskrivning av den traditionella styrningen har hög grad av flexibilitet och vi anser att båda är 

lämpliga att använda i små företag som fortfarande är i början av sin tillväxt med få anställda 

och där företagskulturen präglas av en hög grad av lojalitet till företaget. Uppförandet av 

särskilda företagsnormer och tydliga värderingar är exempel på mjuka verktyg inom både 

kulturstyrning och traditionell styrning, där syftet är att få de anställda att gå samman och 

samarbeta mot gemensamma mål utan att behöva sätta upp strikta regler för hur målen ska 

uppnås. 

Vi har tidigare förklarat att då företaget börjar växa och antalet anställda ökar, ökar även 

graden av kontroll som krävs. När företaget befunnit sig i Kreativitet och Barndom en tid ser 

vi, utifrån litteraturen, att kravet på disciplin och kontroll ökar för att ledningen ska kunna 

släppa ansvaret över vissa arbetsuppgifter och delegera ut dem till de anställda. Det är viktigt 

att ledningen kan delegera ut arbetsuppgifter för att få mer tid till att framgångsrikt kunna leda 

företaget. Men eftersom de anställda lider av brist på vägledning, då de inte säkert vet vad 

som krävs av dem, vågar inte ledningen lita på att de anställda klarar av att sköta nya 

arbetsuppgifter. Det krävs därmed att ledarskapet är tydligt och starkt samt att det kan 

förmedla ut företagets mål till organisationen så att de anställda får veta vem det är de ska 

lyssna till och vad som ska göras. Utifrån dessa grunder anser vi det lämpligt att företaget, vid 

denna tidpunkt, implementerar karismatisk styrning som bygger på ett starkt ledarskap som 

lyckas kommunicera ut företagets mål och delegera ut tydliga arbetsuppgifter. Men för att 

detta ska fungera bra krävs även att företaget implementerar en form av personalstyrning med  

hjälp av urval och placering samt jobbdesign och resurstilldelning, för att göra det möjligt för 

de anställda att utföra sina arbetsuppgifter. För att öka graden av hård styrning något behöver 

företaget även komplettera sin mjuka styrning med byråkratisk styrning eller 

handlingsstyrning för att utveckla mer formella system. Om företaget implementerar dessa 

styrningsmetoder i god tid, så att de anställda blir väl införstådda med vad som krävs av dem 

samt tilldelas resurserna som krävs för att kunna uppnå detta, kan det undvika att hamna i en 
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Ledarskapskris eller Grundarens fälla, där företaget blir allt för bundet till sin ledare. Om 

företaget redan har hamnat i dessa kriser kan implementeringen av karismatisk styrning och 

personalstyrning hjälpa företaget att stärka ledarskapet, lösa de anställdas problem med brist 

på vägledning och därmed ta det vidare till nästa fas, Befrielsefasen. 

5.2.2 Befrielsefasen 
Om ett företag lyckats ta sig till Befrielsefasen uppnår det Greiners (1998) Självstyrningsfas 

och Adizes (1988) Ungdomsår. Vid denna Befrielsefas har företaget lyckats utveckla mer 

formella system och regler för att ledningen ska kunna börja delegera ut vissa arbetsuppgifter. 

Därmed har de anställda börjat bli mer självständiga och ledarskapet har börjat anta en mer 

direkt ledarstil. I takt med att graden av formaliserat ledarskap och delegation av 

arbetsuppgifter har ökat börjar de anställda bli mer förvirrade och osäkra på vilka beslut som 

de har befogenhet att själva ta. Därför ökar kravet på formell rapportering och dokumentation. 

I vissa företag blir det även aktuellt att i Befrielsefasen byta ut sitt ledarskap för att få in nya 

idéer och mål till företaget. Problem kan då börja gro om den nya och den gamla ledningen 

inte kommer överens, eller om det uppstår konflikt mellan den nya ledningen och de 

anställda. Enligt litteraturen kan det även uppstå svårigheter för ledningen, både ny och 

gammal, att delegera ut vissa arbetsuppgifter för att de antingen inte känner att de vågar 

lämna ifrån sig delar av sina beslutanderätter eller så har inte de anställda de kompetenser som 

krävs för att kunna genomföra de delegerade arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt, det vill säga 

att de anställda lider av problem med personliga begränsningar, som Merchant & Van der 

Stede (2011) förklarat tidigare. Svårigheterna med att delegera ut arbetsuppgifter och beslut, 

samt problem som kan uppstå vid ett eventuellt ledningsskifte, kan leda till att företaget 

hamnar i Självständighetskrisen och i Skilsmässa, eller går i Grundarens Fälla. För att undvika 

att fastna i dessa fällor krävs att företaget implementerar mer kontroll i sin styrning och att de 

nya mål som uppkommit genom den nya ledningen kommuniceras ut på ett tydligt sätt till 

hela organisationen. Även formaliseringen av vissa system och redogörelser bör utvecklas 

ytterligare för att underlätta delegeringen och öka kontrollen i företaget. Dock är det även 

viktigt att företaget behåller mycket av sin flexibilitet och dynamik för att kunna analysera sin 

marknad och se om det kan börja specialisera sig mot särskilda kunder.  

Den ökade graden av kontroll som krävs i Självständighetskrisen och Skilsmässan i 

Befrielsefasen kan företaget lättast frambringa med hjälp av olika typer av Merchant & Van 

der Stedes (2011) tolkning av handlingsstyrning. Med handlingsstyrning kan ledningen lösa 

problemen med personliga begränsningar, kontrollera och styra de anställdas handlingar samt 
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förhindra oönskade handlingar. För ett företag som befinner sig i Befrielsefasen anser vi att 

det är lämpligt att införa en form av förutsedda granskningar där ledningen granskar de 

anställdas handlingsplaner och därefter väljer att godkänna eller icke-godkänna dem. Denna 

form av handlingsstyrning passar bra då företaget arbetar med att kommunicera ut de nya 

målen i företaget. När detta sedan är genomfört, eller om företaget väljer att inte förnya sina 

mål, kan företaget gå över till att använda handlingsansvar som ett verktyg vid 

handlingsstyrning. De anställda hålls då mer ansvariga för sina handlingar och ledningen 

övervakar de anställda med jämna mellanrum. För att detta ska fungera krävs att de önskvärda 

handlingarna är väl kommunicerade till de anställda och detta kan lättast ske genom att 

företaget ytterligare utvecklar de uppförandekoder samt de uppsatta normer och värderingar 

som uppkom genom kulturstyrningen och den traditionella styrningen i ett tidigare stadie.  

Utifrån litteraturen anser vi även att marknadsstyrning skulle vara en lämplig styrningsmetod 

att använda då Självständighetskrisen eller Skilsmässan uppstår under Befrielsefasen. Genom 

marknadsstyrningen kan de anställda därmed lära sig att styra sitt arbete med hjälp av viktiga 

faktorer på marknaden, främst pris och antal vunna marknadsandelar. Detta kan hjälpa 

förvirrade anställda att ta egna beslut inom de arbetsområden som de har beslutsrätt inom. Då 

det kan saknas kunskap och kännedom bland de anställda om hur deras prestationer läses av 

från finansiella rapporter och redovisningssystem blir det enklare för dem att mäta sin egen 

och företagets prestation genom marknadsindikatorer som är lätta att utläsa. Det blir dessutom 

enklare för företaget att läsa av hur lönsam den marknaden som företaget valt att rikta in sig 

på är, samt mäta företagets prestation på marknaden. Därmed sköts även motivationen av de 

anställda automatiskt, så länge företaget konkurrerar på en särskilt utvald marknad. Både 

marknadsstyrning och handlingsstyrning kan minimera problemen med personliga 

begränsningar, men sett utifrån litteraturen kan det även vara lämpligt att ta hjälp av särskilda 

personalstyrningsverktyg för att se till att de resurser som krävs för att de anställda ska kunna 

utföra sina arbetsuppgifter finns till hands eller för att utbilda de anställda. Om företaget 

lyckas implementera de föreslagna styrningsmetoderna i Befrielsefasen underlättas ledningens 

arbete med att delegera ut arbetsuppgifter och beslutsfattande till de anställda och företaget 

kan gå vidare i tillväxten till Stabilitetsfasen. 

5.2.3 Stabilitetsfasen 
Med hjälp av litteraturen kan vi se att början av Stabilitetsfasen karaktäriseras av företagets 

hantering av decentraliseringen och delegeringen som sker inom företaget. Den stabila 

tillväxtfasen i början av Stabilitetsfasen består av Greiners (1998) Delegationsfas och sträcker 
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sig upp till Adizes (1988) Blomstringsfas. I Blomstringsfasen befinner sig företaget i stabil 

balans mellan flexibilitet och kontroll i sin styrning. Eftersom mycket av ledningens arbete nu 

har delegerats ut till andra anställda kan ledningen fokusera på att sköta ledningen av 

företaget. Företaget kan i denna fas ha växt sig så pass stort att flera personer är involverade i 

ledningen och alla de fyra ledarskapsrollerna som Adizes (1988) beskriver i PAEI-modellen 

bör nu finnas i ledningen för att behålla en god balans mellan kontroll och flexibilitet. Dock 

kan balansen lätt rubbas och därför gäller det, enligt litteraturen, att företaget behåller en viss 

grad av flexibilitet för att hålla sig dynamiskt gentemot förändringar på marknaden. Men 

eftersom ett företag i Stabilitetsfasen har växt sig större och fler personer har blivit 

involverade i organisationen är det även viktigt att formaliseringsarbetet fortsätter för att öka 

graden av kontroll då det är vad som krävs för att företagets styrning ska fungera effektivt. 

För att hålla sig kvar i Blomstringsfasen och inte hamna i Greiners (1998) Kontrollkris eller 

stanna av i tillväxten och hamna i Adizes (1988) Mognadsfas krävs ändå att företaget 

anpassar sin styrning ytterligare.  

I Stabilitetsfasen, enligt Greiner (1998) och Adizes (1988), har de anställda blivit mer 

bekväma och självgående och det finns viss risk att en del anställda börjar tappa motivation 

och bli uttråkade. För att inte tillväxten ska stanna av kan företaget släppa på 

handlingsstyrningen för att istället gå över till att i huvudsak använda resultatstyrning och 

byråkratisk styrning som enligt både Merchant & Van der Stede (2011) och Macintosh (1994) 

passar bra i företag som implementerat en decentraliserad struktur och växt sig större. Genom 

resultatstyrningen kan ledningen i företaget då gå över från att bevaka de anställdas 

handlingar till att istället bevaka och mäta resultaten från handlingarna, eftersom de anställda 

har blivit mer självgående och vet hur de ska arbeta. Så länge de anställda vet vilka handlingar 

som leder till de önskvärda resultaten kan ledningen införa ett belöningssystem vid uppnådda 

resultat. Merchant & Van der Stede (2011) har förklarat att belöningssystem, eller någon 

annan form av incitamentsystem, kan lösa eventuella problem med motivationsbrist hos de 

anställda. Dels blir de anställda motiverade av att deras uppnådda resultat kan bli belönade 

och samtidigt kan de på ett enkelt sätt mäta sina egna och andras prestationer. Det blir dock 

viktigt att belöningssystemet fungerar på ett effektivt sätt, för att minska risken för att 

meritokratier uppstår vilket skulle kunna skada företagskulturen. 

Då företaget implementerat en tydligare decentraliserad struktur kan vi, utifrån litteraturen, se 

att det är lämpligt att företaget, genom den byråkratiska styrningen, använder observerande 

hierarkier i sin styrning. Personer högre upp i organisationen sköter då övervakandet av 
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personerna längre ner i företaget för att säkerställa att önskvärda resultat uppnås och korrekta 

handlingar utförs. Företaget kan även komplettera de observerande hierarkierna med uppsatta 

regler och procedurer som tydligt visar vilka typer av handlingar och resultat som krävs för att 

de anställda ska belönas. Eftersom antalet anställda även har ökat, i takt med att företaget har 

växt, blir kravet på formella redogörelser och system högre för att ledningen på ett enkelt sätt 

ska kunna läsa av hur bra företaget har gått utan att behöva lägga någon vikt vid hur resultaten 

har uppnåtts samt kunna styra delegeringen av arbetet. Byråkratisk styrning är dock, enligt 

Macintosh (1994) tolkning, mest lämpligt att använda i företag där de anställda har relativt 

standardiserade arbetsuppgifter, annars kan de olika systemen bli väldigt avancerade och 

därmed mycket kostsamma. Resultatstyrningen och den byråkratiska styrningen anser vi, 

utifrån litteraturen som berör Stabilitetsfasen, bör kompletteras med de styrningsmetoder som 

använts i tidigare tillväxtfaser för att upprätthålla företagskulturen och undvika att problem 

som brist på vägledning eller personliga begränsningar bland de anställda ska uppstå. 

5.3 Är våra föreslagna styrningsmetoder effektiva att använda även i små 

företag i byggbranschen? 

I avsnittet ovan diskuterar vi huruvida de olika styrningsmetoderna går att anpassa till de olika 

tillväxtfaserna i en generell mening. Vi ska nu analysera hur dessa metoder skulle fungera för 

våra fallföretag i byggbranschen genom att utse en dominant styrningsmetod beskrivna av 

Merchant och van der Stede (2011) respektive Macintosh (1994) som skulle underlätta 

företagens situationer idag. 

5.3.1 ALFA Bygg – Osäkerhetsfasen 

Som nämnt ovan anser vi att ALFA Bygg just nu befinner sig i Adizes (1988) Barndomsfas 

men även gått in i Greiners (1998) Ledarskapskris. Båda dessa faser har vi placerat i 

Osäkerhetsfasen där, bland annat, personalstyrning eller karismatisk styrning skulle lösa ett 

företags problem i denna fas. Men då vi undersöker ALFA Byggs specifika problem anser vi 

att de snarare skulle behöva en viss grad av handlingsstyrning istället för personalstyrning. Vi 

diskuterade tidigare att ett företag i Osäkerhetsfasen skulle behöva hög grad av flexibilitet då 

de fortfarande är små och inte är i behov av hård kontroll. Personalstyrning kräver dock, 

enligt Merchant & Van der Stede (2011), att de anställda vet vad de ska göra och är 

tillräckligt motiverade och disciplinerade att utföra de uppgifter som ledaren delar ut. Vi ser, 

utifrån empirin, att de anställda på ALFA Bygg inte har den självdisciplin eller förståelse för 

sin ledare som krävs för att fullt kunna lyckas med personalstyrning. Personalstyrning ser vi 
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skulle vara bra för ALFA Bygg i ett senare skede, då organisationen likt BETA Snickeri har 

strukturerats upp och det är dags att utbilda de två delägarna till ledare.  

ALFA Bygg har haft problem med att de anställda inte fyller i tidrapporter, inte sköter 

inventeringen av material eller inte korrigerar de fel som uppkommit i samband med ett 

projekt. Trots flertal tillsägningar från ledaren kvarstår idag dessa problem vilket vi tolkar 

som icke önskvärt beteende från ledarens sida. Dessa brister kan också bero på 

motivationsbrist hos de anställda eller att de inte förstår varför de ska utföra de nämnda 

arbetsuppgifterna. Handlingsstyrning motverkar icke önskvärt beteende i en organisation, men 

då den har en hög grad av kontroll kan det ses som olämpligt i ett personalintensivt 

tjänsteföretag. Därför är det viktigt att denna styrningsmetod kombineras med kulturstyrning 

för att behålla den goda gruppdynamiken samt flexibiliteten.. Enligt Merchant och Van der 

Stede (2011) är handlingsstyrning även en lösning på motivationsproblem samtidigt som 

kulturstyrning löser brist på vägledning. Handlingsansvar skulle öka motivationen eftersom de 

anställda får ansvara för sina egna handlingar då de granskas och därefter belönas eller 

bestraffas de. Det är dock svårt att belöna hantverkare individuellt eftersom de oftast arbetar i 

grupp. I kulturstyrning uppmuntras gruppbelöningar, personalrotation och uppförandekoder 

som ett sätt att motivera de anställda. Kulturstyrningen kan komplettera handlingsstyrningen 

för att en lagom dos av flexibilitet ska uppnås. Flexibilitet tror vi är extra viktigt i ett 

byggföretag eftersom det kan vara svårt att individuellt övervaka hantverkarna då de är ute på 

olika projekt, samtidigt som det kan hämma deras arbete och skapa onödigt negativa attityder 

om de inte känner tillit från ledningen. 

I Osäkerhetsfasen anser vi även att Macintosh (1994) styrningsmetod karismatisk styrning 

skulle vara passande i generell mening, vilket vi är tveksamma till om det skulle vara lämpligt 

för ALFA Bygg. Karismatisk styrning innebär hög grad av flexibilitet och förutsätter att 

personalen gör som ledaren säger, vilket gör att metoden kan liknas vid personalstyrning. Sett 

från den senare aspekten passar inte karismatisk styrning ALFA Bygg då det heller inte skulle 

finns några formella principer eller skyldigheter. Vi skulle snarare säga att ALFA Bygg idag 

använder sig av en slags karismatisk styrning som dessvärre inte fungerar och företaget 

behöver därmed frångå detta för att skapa mer ordning bland sina anställda. Vi 

rekommenderar istället att ALFA Bygg bör använda sig av traditionell styrning vilket vi även 

förespråkar generellt för Osäkerhetsfasen. Traditionell styrning kan liknas vid Merchant och 

Van der Stedes (2011) kulturstyrning och kan därmed motiveras av samma anledning genom 

uppförandekoder, fokus på företagskulturen och företagets värderingar. Vad som talar emot 
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traditionell styrning är att företaget då sällan använder sig av övervakning, produktionsmått 

eller olika redovisningssystem vilket vi anser att ALFA Bygg till viss del kan behöva. Detta 

kan då istället handlingsstyrningen väga upp för.  Det är viktigt att även ett företag som ALFA 

Bygg håller balansen mellan flexibilitet och kontroll då för mycket kontroll kan leda till 

opersonlig stämning i företaget, vilket företaget vill undvika. För mycket flexibilitet leder 

istället till oordning i organisationen. I ett senare skede skulle även ALFA Bygg kunna 

implementera mer marknadsstyrning då företaget lyckats koncentrera sig på de tjänster och 

projekt som är mest lönsamma. Marknadsstyrning är, enligt Macintosh (1994), bra vid 

personliga begränsningar och kan hjälpa till att göra delägarna mer insatta i priser och 

efterfrågan på marknaden, vilket är väsentligt för att de i framtiden kunna ta över och styra 

företaget. 

5.3.2 BETA Snickeri – Befrielsefasen 
BETA Snickeri bedömer vi ligga i Befrielsefasen då de befinner sig i Adizes (1988) 

Ungdomsfas och Greiners (1998) Självstyrningsfas. BETA Snickeri har redan kommit långt i 

sin tillväxt då de har varit i kontakt med Almi för att få hjälp till ett fungerande 

styrningssystem. Vi ser att de haft liknande problem som ALFA Bygg, till exempel bristfällig 

kommunikation, ostrukturerad organisation och meningsskiljaktigheter i ledarskapet. 

Företaget har idag löst många av problemen genom att implementera mer rutiner, system och 

processer samt skapa en åtgärdsplan som alla anställda är överrens om. Detta tyder på att de 

idag använder sig av en hårdare styrning än tidigare. I Befrielsefasen rekommenderar vi att ett 

företag skulle behöva handlingsstyrning eller marknadsstyrning eftersom ju större företaget 

blir desto större kontroll kommer de att behöva. Men då vi anser att BETA Snickeri redan har 

en tillräckligt bra struktur skulle handlingsstyrning inte behövas då de snarare har löst de 

tidigare nämnda problemen med denna styrningsmetod. Idag vet de anställda vilka mål 

företaget har via den åtgärdsplan som satts upp. Därmed anser vi att BETA Snickeri i dagens 

läge borde använda sig av personalstyrning, då de anställda vet vad som förväntas av dem och 

på så vis är de mer självgående. Personalstyrning används, enligt Merchant & Van der Stede 

(2011), för att få de anställda att ta mer ansvar och styra sig själva genom att tilldela dem de 

resurser som krävs.  

BETA behöver däremot kombinera sin personalstyrning med marknadsstyrning då de har haft 

problem angående den osäkra marknaden. De har svårigheter att differentiera sig och att veta 

vilken kund som är den mest lönsamma. Genom att implementera marknadsstyrning måste de 

undersöka aktörernas efterfrågan och kompetenser på marknaden. På så vis tror vi att 
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företaget kommer kunna läsa av vilka projekt de ska satsa på och vilket pris de ska ta. Detta 

tror vi även kan öka vinstfokuset och därmed förbättra företagets resultat. 

5.3.3 GAMMA Entreprenad – Stabilitetsfasen 
GAMMA Entreprenad är det företag som är störst och mest strukturerat av våra fallföretag. 

Enligt vår tabell ovan rekommenderar vi ett företag i Stabilitetsfasen att använda sig av 

resultatstyrning eller byråkratisk styrning. GAMMA Entreprenad har bara två mer anställda 

än BETA Snickeri, men GAMMA Entreprenad är ändå ett väsentligt större företag i 

omsättning och tydligare utformad struktur. Deras projekt är även mer omfattande, vilket 

kräver större planering och struktur. Av denna anledning ser vi att GAMMA Entreprenad bör 

använda sig av en typ av styrning så som resultatstyrning för att bland annat kunna kontrollera 

de olika nivåerna i företaget. Organisationen håller idag på att byta VD vilket lätt kan rubba 

den balans som idag finns i företaget. Det är då extra viktigt att de har väl dokumenterad 

styrning. Vid resultatstyrning kan företaget skapa resultatenheter som olika gruppledare 

ansvarar för och där de anställda kan bedömas efter grupprestationer. Detta har vi sett att 

GAMMA Entreprenad idag använder sig av, vilket kan tyda på att de redan använder sig till 

viss del av resultatstyrning. Ledningen bestämmer då vilket resultat de önskar uppnå men det 

är hantverkarna och projektledarna som ansvarar för att de blir uppnådda. Detta kräver då en 

viss disciplin vilket gör att denna styrningsmetod passar i ett större företag där de anställda vet 

hur de ska agera.  Risken med resultatenheter är att det kan öka det kortsiktiga tänket där 

hantverkarna arbetar för sin bonus istället för företagets mål eller att det blir en 

tävlingsinstinkt mellan de olika enheterna vilket skulle riskera den personliga stämningen 

företaget vill behålla. 

Eftersom ledarna i GAMMA Entreprenad är mer erfarna och utbildade och lyckats undvika 

tillväxtproblemen genom att vara proaktiva och undvika dem innan de hunnit uppstå, kan det 

ses som att företaget inte har gått igenom samma faser som de andra två fallföretagen. 

GAMMA Entreprenads organisation växte på förhållandevis kort tid och på ett år gick det 

från att ha 9 till att ha 17 anställda vilket har krävt en relativt uppstrukturerad organisation 

redan från början. GAMMA Entreprenad har även engagerat och utbildat sina 

kollektivanställda i företagets ekonomi vilket kan tyda på att de använt personalstyrning för 

att undvika personliga begränsningar. Vi har tidigare nämnt att vi sett ett samband mellan 

Merchants & Van der Stedes (2011) personalstyrning och Macintosh (1994) karismatiska 

styrning då de båda kräver att de anställda är självgående och införstådda med företagets mål. 

Eftersom de anställda i GAMMA Entreprenad redan arbetar i enlighet med företagets mål kan 
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det ses som lämpligt att kombinera resultatstyrning med karismatisk styrning. Vi anser också 

att hantverkarna i GAMMA Entreprenad är tillräckligt motiverade och disciplinerade för att 

klara av denna typ av styrning. 

Vi har även rekommenderat byråkratisk styrning till ett företag i Stabilitetsfasen. Byråkratisk 

styrning vänder sig främst till större företag och har en hög grad av kontroll. Vi anser dock att 

denna styrningsmetod har för hög grad av kontroll för att passa in i ett byggföretag av mindre 

storlek, då den styrningen innebär observationer för att övervaka de anställda, strikta regler 

och procedurer samt skriftliga redogörelser. GAMMA Entreprenad är störst av våra 

fallföretag men är än så länge fortfarande klassat som ett litet företag. Vi ser även här att för 

hög grad av kontroll skulle riskera den gemytliga företagskulturen och då vi redan ser ett 

samband hos de tre företagen att hantverkarna har haft svårt att fylla i tidrapporter anser vi att 

skriftliga redogörelser förmodligen inte skulle lösa problemet. En viss grad av byråkratisk 

styrning behövs i alla företag, stora som små, men vi anser precis som Macintosh (1994) att 

en dominant användning av byråkratisk styrning lämpar sig bäst i medelstora eller framförallt 

stora produktionsföretag. De anställda är där betydligt fler och lättare att kontrollera och styra 

då de inte är involverade i slutprocessen av hela produkten likt en person som jobbar med 

tjänster.  

Med hjälp av vår analys kan vi se att vissa styrningsmetoder som vi sett som generellt 

anpassade till Osäkerhetsfasen, Befrielsefasen och Stabilitetsfasen inte stämmer överens med 

de styrningsmetoder som krävs i våra fallföretag. Då vi har jämfört våra tre fallföretag kan vi 

även se att företagen kan ta lärdom av varandra. Vi ser till exempel ett mönster hos bland 

annat BETA Snickeri som vi tolkar har befunnit sig i samma faser som ALFA Bygg idag 

befinner sig i eller i framtiden kommer att stöta på. Detta innebär att ALFA Bygg kan 

implementera liknande styrningsmetoder som BETA Snickeri tidigare använt för att lösa sina 

tillväxtrelaterade styrningsproblem. BETA Snickeri skulle även kunna tillämpa GAMMA 

Entreprenads idé om Entreprenader i Samverkan för att slippa lägga tid och pengar på projekt 

som inte blir av eller som inte är lönsamma. Inom BETA Snickeri skulle de även, likt 

GAMMA Entreprenad, kunna utbilda och involvera projektledarna i företagets ekonomi för 

att öka förståelsen för kostnader och intäkter. GAMMA Entreprenad är visserligen annorlunda 

uppbyggt från början men kan ändå ses som en bra förebild för de andra företagen, sett till hur 

de arbetar och strukturerar sin organisation.  Detta är något som vi kommer att diskutera mer i 

studiens slutsats, där vi även har tänkt besvara våra frågeställningar.  
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Kapitel 6: Slutsats 

Här kommer vi att sammanfatta de slutsatser vi har dragit av vår studie samt diskutera de 

resultat vi har kommit fram till i analysen för att kunna svara på våra två frågeställningar. Till 

sist kommer vi även att föra en diskussion över hur studien kan kritiseras samt hur det skulle 

vara möjligt att genomföra vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Svar på våra frågeställningar 

6.1.1 Vilka styrningsproblem kan uppstå i små tillväxtföretag inom 

byggbranschen och hur hämmar dessa ett företags tillväxt? 

Efter att ha analyserat våra teoretiska och empiriska resultat ser vi att det finns kopplingar till 

hur små företag i byggbranschen utvecklas. De startar oftast med en hantverkare som är 

intresserad av snickeri och som startar en egen verksamhet av olika anledningar. Byggföretag 

har en förmåga att kunna växa snabbt då de kan bli tilldelade stora projekt och omgående 

behöver mer personal och vidare kan tredubbla omsättningen inom ett år. Organisationen 

växer i takt med efterfrågan på projekt, men struktur, system och rutiner följer sällan med i 

samma utveckling. Det är då mycket vanligt att det uppstår problem och att företaget slutar 

växa. Därmed anser vi att det är viktigt att kunna agera snabbt och anpassa styrningen till den 

nya organisationen. Lika väl kan det gå åt andra hållet, då branschen är konjunkturkänslig kan 

det behövas sägas upp ett antal anställda vilket gör att organisationen istället krymper och 

därmed behöver ett annat styrningssystem av den anledningen. 

Vi ser att våra fallföretag har eller har haft problem med att anpassa styrningen i samma takt 

som organisationen och omsättningen har ökat, vilket har ett samband till andra 

styrningsproblem som de har upplevt. ALFA Bygg och BETA Snickeri är två av våra 

fallföretag som vi ser har flera saker gemensamt gemensamt. Bland annat befinner sig ALFA 

Bygg i en ledarskapskris, något som även BETA Snickeri har upplevt några år tidigare. Det är 

vanligt att ledarna har olika mål då ett företag växer. Tillväxten behöver inte var planerad från 

början men då ett stort projekt kan få företaget att växa markant kan detta leda till mersmak 

hos någon av ledarna medan den andra ledaren är nöjd med situationen. Målen förändras 

därmed och de övriga anställda blir förvirrade vilka för mål de ska arbeta efter. Vi ser en 

gemensam egenskap i ledarskapet i byggföretag vilket är att ledarna oftast har 

ledarskapserfarenhet men mindre kunskap om företagets bransch eller att de har god kunskap 
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om branschen men mindre ledarskapserfarenhet. Vi ser dock att GAMMA Entreprenad har 

ledare med både ledarskapserfarenhet och branschkunskap och har därmed med gott resultat 

lyckats undkomma de kriser och problem som ofta uppkommer i andra byggföretag. Dessa 

ledarskapsbrister kan kopplas samman till Merchant och van der Stedes (2011) 

styrningsproblem brist på vägledning. 

Vi ser även, med hjälp av de empiriska undersökningar vi har gjort, att de anställda i ett 

byggföretag ofta arbetar enligt löntagarprincipen, det vill säga att de oftast arbetar för att få en 

lön och intresserar sig sällan för företaget i övrigt. Dessa tendenser har vi framförallt sett hos 

våra fallföretag ALFA Bygg och BETA Snickeri då de anställda har haft svårt för att motivera 

sig till att utföra andra uppgifter som gynnar företaget än att snickra, så som att dokumentera 

tid och materialåtgång i varje projekt. Detta kan tolkas som att det finns motivationsbrist hos 

de anställda i dessa företag eller att de anställda inte har kunskapen som krävs för att förstå 

varför de behöver utföra vissa uppgifter. Problemet kan då kopplas ihop med Merchant och 

Van der Stedes (2011) styrningsproblem brist på motivation och personliga begränsningar. 

De ovan nämnda problemen, har vi sett, leder vidare till kommunikationsproblem på grund av 

att ledningen inte är överrens om vad som ska göras eller att de anställda inte har kunskapen 

eller motivationen som krävs för att utföra det som önskas. Vi ser även ett samband i våra 

fallföretag i att de bristfälliga systemen vid olika tillfällen har bidragit till den bristfälliga 

kommunikationen.  

Vi ser dessutom att våra fallföretag i byggbranschen har liknande problem som de företag 

Adizes (1988) och Greiner (1998) nämner i sina tillväxtfaser. Författarna nämner att de 

vanligaste kriserna och problemen som uppstår i de olika faserna består av oense ledarskap, 

kommunikationsproblem, svårigheter i att differentiera sig på marknaden samt att 

motivationen ofta varierar med företagets framgångar eller motgångar. Dessa problem har 

funnits eller finns i våra fallföretag, främst hos ALFA Bygg och BETA Snickeri. Enligt 

Adizes (1988) och Greiner (1998) måste företagen övervinna de kriser som de kan hamna i 

för att ta sig vidare och inte hämma tillväxten. Vi ser i vårt fallföretag ALFA Bygg att 

tillväxten tillfälligt har stannat upp då VD:n inte vill anställa fler förrän det har uppkommit 

mer ordning i organisationen och företaget har hittat ett mer effektivt sätt att arbeta på. I 

BETA Snickeri har vi sett att problemen har visat sig i deras lönsamhet. Företagets 

omsättning och antal anställda har växt varje år, fram till det senaste året, men deras 
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lönsamhet har däremot inte ökat varje år. Att växa är, som tidigare nämnt, vanligtvis inte svårt 

inom byggbranschen men för att växa lönsamt krävs en fungerande styrning. 

Vi anser därmed inte att just organisationsrelaterade styrningsproblem vid tillväxt är beroende 

av bransch eftersom de problem som vi sett hos våra fallföretag är, enligt Adizes (1988) och 

Greiner (1998), vanliga i de flesta typer av tillväxtföretag. Vi ser däremot att problemen 

snarare beror på storlek på organisationen och att företaget ställs inför olika problem beroende 

på vilken fas det befinner sig i. 

Andra problem som just byggföretag ställs inför är brist på tid, svårigheter i att hitta 

kompetent personal samt att hitta personal som talar svenska. Dessa problem är dock svåra att 

lösa med hjälp av styrning och därmed inga problem vi har valt att vidare fokusera på. 

6.1.2 Hur kan styrningen anpassas i ett mindre tillväxtföretag inom 

byggbranschen för att undvika, minimera eller lösa de styrningsproblem 

som eventuellt har uppstått? 

Vi har i en generell mening, utifrån litteraturen, rekommenderat företag i tillväxt att börja med 

mjuk och flexibel styrning för att sedan öka graden av kontroll ju större företaget blir eftersom 

antalet anställda ökar och kravet på ordning blir större. Detta kan ses stämma till viss del även 

i byggföretag, men det som främst kan ses skilja ett litet byggföretag från små företag i andra 

branscher är att de är mer personalintensiva vilket är vanligt förekommande i tjänsteföretag. 

Genom litteraturen som behandlar styrning samt genom vår empiri kan vi se att det kan vara 

svårt att kontrollera människors beteenden och det krävs oftast mer komplexa system ju fler 

anställda ett företag har.  

Som vi tidigare har diskuterat genom Parment (2010) beter sig de anställda annorlunda i 

tjänsteföretag jämfört med i produktionsföretag, vilket gör att de anställda i tjänsteföretag blir 

svårare att styra. Detta kan vi utifrån vår empiri se gälla även i byggföretag, där resultaten av 

arbetet är mycket beroende av de anställdas kompetens och arbetsutförande och därför är det 

viktigt att de anställda agerar i enlighet med företagets mål. I byggföretag arbetar även de 

anställda till stor del självständigt och därför kan det vara svårt för ledningen att kontrollera 

och övervaka arbetsresultaten om styrningen är alltför mjuk och har för hög grad av 

flexibilitet. Vi har även sett att denna problematik genomsyrar organisationen i våra 

fallföretag då de personer vi intervjuat förklarat att kommunikationen i deras företag kan 

brista ibland och i början av företagens tillväxt har de funnit det svårt att implementera vissa 

formella redovisnings- och rapportsystem bland de anställda som skulle ha kunnat underlätta 



88 
 

kommunikationen. Därför ser vi att byggföretag, jämfört med små företag i generell mening, 

kan behöva använda viss del av hård styrning redan från början i form av till exempel 

handlingsstyrning, marknadsstyrning, resultatstyrning eller byråkratisk styrning där ledningen 

lättare kan kontrollera och mäta de anställdas resultat samtidigt som de kan lösa de tre 

vanligaste styrningsproblemen som Merchant & Van der Stede (2011) beskriver; 

motivationsproblem, brist på vägledning och personliga begränsningar. Men eftersom vi sett 

att det är svårt att använda formella system och dokumentationer i början av ett byggföretags 

tillväxt kan det ses som mer lämpligt att använda andra verktyg, som till exempel olika former 

av handlingsansvar, eftersom det låter de anställda själva ansvara för vissa arbetsuppgifter 

men får tydliga order om vad det är som ska utföras.  

Genom intervjuerna med våra fallföretag har vi även sett att det i små företag är viktigt med 

en personlig och trygg stämning för att de anställda ska agera i enlighet med företagets mål 

och därför är det viktigt att byggföretagen inte använder för hög grad av kontroll i sin 

styrning, vilket kan leda till att de anställda börjar tänka kortsiktigt och agera felaktigt. Därför 

kan det ses som viktigt att behålla en viss grad av flexibilitet av styrningen i ett mindre 

byggföretag, men jämfört med små företag i generell mening behöver det finnas en större grad 

av kontroll redan i början av tillväxten i ett litet byggföretag. 

Likt de styrningsproblem som kan uppstå vid tillväxt har vi sett att även styrningsmetoderna 

har ett samband till storlek av företag. När vi har kopplat ihop litteraturen om styrning och om 

tillväxt har vi exempelvis sett att byråkratisk styrning lämpar sig mer i de senare 

tillväxtfaserna i både Greiners (1998) och Adizes (1988) modeller. I litteraturen går det att se 

ett tydligt samband mellan de tillväxtrelaterade problem som beskrivs i tillväxtteorierna och 

beskrivningarna av de olika styrningsmetoderna. Detta styrker att behovet av 

styrningsmetoder varierar beroende på vilken tillväxtfas som företagen befinner sig i, samt 

hur företaget ser ut storleksmässigt och branschmässigt. 

Genom vår analys av vilken styrning som är lämplig att använda i olika tillväxtfaser i generell 

mening och analysen av vilken styrning som kan ses som lämplig i våra fallföretag, ser vi att 

förslagen till viss del skiljer sig åt i de båda meningarna. I ALFA Bygg, som vi ser befinner 

sig i Osäkerhetsfasen, har vi föreslagit en dominerande användning av handlingsstyrning och 

traditionell styrning för att få en balans mellan kontroll och flexibilitet. Detta förslag skiljer 

sig dock från vår generella analys där vi föreslagit att ett företag i Osäkerhetsfasen borde 

använda sig av personalstyrning och karismatisk styrning. 
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I analysen föreslog vi även att det vore lämpligt att främst använda handlingsstyrning och 

marknadsstyrning vid styrningen av ett litet företag som befinner sig i Befrielsefasen. Detta 

skiljer sig något från vår analys av BETA Snickeri där vi, utifrån intervjun med företagets VD 

samt litteraturen vi använt, kommit fram till att de främst bör använda sig av personalstyrning 

istället för handlingsstyrning, men marknadsstyrningen kan ses som lämplig att använda även 

i BETA Snickeri.  

Ett litet företag som befinner sig i Stabilitetsfasen föreslog vi borde använda resultatstyrning 

och byråkratisk styrning för att kunna styra den växande organisationen och undvika, lösa 

eller minimera de problem som kan uppstå i denna fas. Vi identifierade GAMMA 

Entreprenad till Stabilitetsfasen och med hjälp av intervjuerna med företagets VD samt 

beskrivningarna av styrningsmetoderna i den valda litteraturen såg vi det lämpligt att använda 

resultatstyrning, precis som generellt sett, men använda karismatisk styrning istället för 

byråkratisk styrning eftersom de anställda i GAMMA Entreprenad agerar motiverat och 

disciplinerat. 

Genom denna sammanställning av våra resultat kan vi se att valet av lämplig styrning för att 

undvika, lösa eller minimera eventuella tillväxtrelaterade styrningsproblem skiljer sig något åt 

mellan små byggföretag i tillväxt och små tillväxtföretag generellt sett. Dessa skillnader kan 

ses bero på de särskilda branschegenskaper som vi beskrivit tidigare som skiljer ett 

byggföretag från andra företag. Skillnaderna mellan de anställdas arbetssätt, beteende och 

motivation i ett byggföretag jämfört med anställda i andra företag kan ses delvis påverka valet 

av styrning. Trots att företag ställs inför identiska problem kan de behöva olika lösningar då 

en organisation, likt en individ, har olika behov och egenskaper. Därmed anser vi att det inte 

är underligt att våra fallföretag i byggbranschen behöver en annan typ av styrning än den vi 

generellt har rekommenderat, trots att företagen har liknande problem som de som generellt 

beskrivs i litteraturen. Varje problem kräver nya lösningar, därmed är det viktigt att vara 

medveten om att gamla lösningar inte löser nya problem utan företagen måste vara redo för de 

förändringar som kan krävas. Många skillnader uppstår genom att endast jämföra 

tjänsteföretags och produktionsföretags organisationer, men eftersom de anställda i ett 

byggföretag främst arbetar självständigt vid genomförandet av sina arbetsuppgifter kan även 

det ses som att de anställda inom byggföretagens särskilda egenskaper har betydelse för valet 

av styrning i ett byggföretag jämfört med andra tjänsteföretag. 
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6.2 Slutdiskussion 

Företag inom byggbranschen är, som tidigare nämnt, personalintensiva och det har därmed 

varit viktigt att vi har tagit hänsyn till det faktum då vi genomfört vår analys av tillväxten och 

styrningen i små byggföretag. Vid val och förändring av styrning i företag måste hänsyn tas 

till vilken typ av människor som befinner sig i organisationen samt vilka särskilda egenskaper 

som särskiljer ett visst företag från andra (Antonsson, 2002). Den litteratur om tillväxt som vi 

har tagit hjälp av vid vår analys vänder sig främst till större produktionsföretag och tar inte 

särskilt mycket hänsyn till de egenskaper som karaktäriserar ett litet tjänsteföretag.  

Undantagsvis har Larry Greiner (1998) på senare tid själv kritiserat sin egen teori för detta 

och har kort beskrivit hur hans modell skulle se annorlunda ut om den var anpassad till 

tjänsteföretag, vilket vi förklarat tidigare. Han anser dock att modellen inte skulle skilja sig 

märkbart om den utformades för tjänsteföretag. Avsaknaden av tillväxtteorier som är 

anpassade för tjänsteföretag har vi haft i åtanke under vår undersökning och vi har varit 

medvetna om att våra modeller inte alltid kan appliceras på våra fallföretag. Men i brist på 

modeller utformade för mindre tjänsteföretag har vi istället valt att modifiera de modeller av 

Greiner (1998) och Adizes (1988) vi haft att tillgå istället. 

Tillväxtteorierna behandlar även främst modeller som är anpassade för större företag med ett 

stort antal anställda. Därför har vi även i vår valda teori funnit vissa brister och skillnader i 

vår valda teori som har gjort det svårare att generalisera vissa problem och faser till små 

företag. I Greiners (1998) teori om De fem tillväxtfaserna förutsätter den första fasen 

Kreativitet att företaget redan vuxit sig förhållandevis stort. Ichak Adizes (1988) däremot, 

förklarar att den första tillväxtfasen Idé uppstår så pass tidigt att organisationen inte hunnit 

utvecklas till ett konkret företag utan endast existerar som en tanke. Adizes (1988) förklarar 

mer ingående hur organisationens beteende ändrar sig inom varje fas samt hur organisationen 

ska bete sig för att komma ur eller undvika de vanligaste problemen. Vi har sett det svårt att, 

genom Greiners (1998) och Adizes (1988) teorier, utläsa hur stora företagen anses vara i varje 

fas i förhållande till antal anställda och omsättning. Vårt fallföretag GAMMA Entreprenad, 

till exempel, såg vi hade egenskaperna som identifierades till fasen Blomstring. Denna fas 

anses, enligt Adizes (1988), vara den ultimata fasen för ett företag att befinna sig i och där bör 

företaget fokusera på hur de ska stanna kvar i denna fas och inte gå vidare i sin tillväxt. I 

Larry Greiners (1998) tillväxtteori får man däremot uppfattning att ett företag i hans högsta 

fas har växt betydligt mer än ett företag i Adizes (1988) Blomstringsfas. Genom våra 

intervjuer har vi dock sett att målet om att växa inte alltid finns i ett företag. Både GAMMA 
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Entreprenad och BETA Snickeri ansåg att de var nöjda med företagets storlek som den är i 

dagsläget och vill inte riskera den personliga atmosfären genom att växa mer. I ALFA Bygg 

kunde vi däremot se att viljan och målet om att växa fanns, men önskan om hur mycket 

företaget skulle växa varierade mellan de anställda. Vi vet dock inte hur företagens planer kan 

förändras i framtiden. Om exempelvis ett nytt ledarskap skulle tas in kan det hända att 

företaget struktureras om eller att det sätts upp nya tillväxtmål för organisationen.  

Alla tre fallföretag som vi har undersökt definieras som små företag sett till omsättning och 

antal anställda. Men GAMMA Entreprenad beräknar att nästa år ha uppnått en omsättning på 

140 miljoner kronor och då skulle företaget överstiga den omsättningen på 10 miljoner euro, 

ungefär 90 miljoner kronor, som definierar ett litet företag. Därmed kan vi se att GAMMA 

Entreprenad har växt så pass mycket att de är på gränsen till att definieras som mellanstort 

företag istället. Men då vi funnit vissa brister i tillväxtteorierna på grund av att det är svårt att 

utifrån modellerna utläsa hur stort ett företag är, kan det vara svårt att uppskatta hur stort ett 

företag är som, precis som GAMMA Entreprenad, befinner sig i Blomstringsfasen. Därför 

saknar vi riktlinjer i både Greiners (1998) och Adizes (1988) modeller som beskriver hur stora 

eller små företagen beräknas vara i varje fas.  

Vi ser även att GAMMA Entreprenad inte har, lika tydligt som de andra fallföretagen, 

befunnit sig i någon av de tidigare tillväxtfaserna. Detta har fått oss att fundera kring hur 

vanligt det är att ett företag genomgår alla beskrivna tillväxtfaser eller om ett företag kan 

starta sin verksamhet i, till exempel, Ungdomsfasen. Vi ser detta som något som skulle kunna 

vara möjligt eftersom inte alla företag alltid startar sin verksamhet med en anställd eller med 

ett litet kapital. 

Vi har även sett att när litteraturen beskriver och förklarar styrning nämns vanligtvis endast 

stora företag som exempel där det är viktigt att det finns ordning. Men de flesta av alla stora 

företag har någon gång varit små och därmed har de börjat med någon form av styrning 

anpassad för en mindre organisation. Om styrningen som används i ett företag är för 

komplicerad i förhållande till vad företaget behöver finns risken att företaget tillsätter mer 

resurser än vad de anställda klarar av att hantera. Det skulle kunna ses som att klä företaget i 

för stora kläder. Det vill säga, det skulle bara bli komplicerat och dyrt att använda styrningen 

utan att tillföra någon förbättring.  

Sett till resonemanget ovan, ser vi att vår modifierade modell, figur 10 i analysen, bidrar med 

en mer branschanpassad bild av hur styrningen skulle kunna se ut i ett byggföretag och även i 
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andra tjänsteföretag som har liknande branschegenskaper som byggbranschen. Vi har i våra 

modeller kopplat ihop två olika tillväxtteorier för att förenkla förståelsen för de problem som 

kan uppstå vid tillväxt, samt på ett mer överskådligt sätt har vi fört ett resonemang kring hur 

dessa går att relatera till mindre tjänsteföretag, så som byggföretag. 

För att kunna lösa några problem måste problemen först identifieras. Via vår modifierade 

modell i analysen kan ett företag identifiera vilken fas det befinner sig i, vilka problem det ska 

försöka undvika samt vilken styrning som skulle passa dem, sett utifrån vår generella lösning 

eller jämfört med våra fallföretags lösningar.  

6.3 Vidare forskning 

Vi ser att det skulle vara intressant att undersöka hur styrningen skulle variera beroende på 

vad för typ av tjänsteföretag det gäller. En komparativ studie skulle kunna genomföras 

mellan, till exempel, ett byggföretag och ett IT-företag där personalintensiteten fortfarande är 

hög men graden av utbildning kan skilja hur de anställda beter sig inom organisationen. 

Vi ser även att det skulle vara intressant att fördjupa sig inom området ekonomistyrning eller 

verksamhetsstyrning och därmed kunna fokusera på mer finansiella faktorer och mått. Det 

skulle då vara intressant att analysera finansiella siffror och vidare utforma 

kalkyleringssystem som kan påvisa hur lönsamt ett företag växt och hur väl styrningen 

speglas i resultatet. 

Studien skulle även kunna breddas både gällande antal företag samt antal personer som 

intervjuats inom varje företag, för att få en bredare och mer fördjupad bild av hur varje individ 

beter sig inom organisationen samt mer analysera hur ledarskapet ser ut och påverkar varje 

organisation. Genom att analysera flera individers beteenden skulle det vara intressant att 

fördjupa sig i olika motivationsfaktorer och hur olika individer motiveras av olika system. 
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Appendix 

Bilaga 1: 

Intervjufrågor till fd. VD för ALFA Bygg, 2012-01-27 

Företagets historia: 

1. Hur och när startades företaget?  

a. Hur utvecklades verksamheten?  

b. Användes speciell strategi, produktion eller särskilda kompetenser? 

2. Hur många anställda hade företaget i början? 

3. Hur stor var den årliga omsättningen de första åren? 

4. Eventuella problem som uppstod i början?  

a. Tillväxtrelaterade?  

b. Organisationsmässiga eller ekonomiska?  

c. Var de kontinuerliga eller tillfälliga? 

Företaget idag: 

5. Vilka problem anser ni finns idag? 

a. Hur fungerar den interna kommunikationen? 

b. Hur fungerar styrningen av företaget? 

c. Hur ser motivationen ut bland de anställda? 

d. Vad gör ni för att försöka lösa problemen? 

6. Vad erbjuder företaget sina kunder? 

7. Vad grundas antaganden om tillväxtmöjligheter och kundpotential på? 

8. Vad har företaget för uppsatta mål? 

9. Hur arbetar ni för att uppnå målen? 

a. Är alla aktörer i företaget eniga med företagets mål? 

10. Hur ser dagens siffror ut?  

a. Antal anställda?  

b. Årlig omsättning? 

11. Vilka framtidsutsikter finns inom företaget? 

12. Hur vill ni att företaget ska växa? 

a. Hur mycket vill ni att företaget ska växa? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till delägarna inom ALFA Bygg, 2012-03-14 

Intervju 1 

 Trivs du med ditt jobb?  

 Vad anser du är din roll i företaget? 

o Ser du dig som en daglig ledare? 

 Vad anser du att företagets fd. VD har för roll idag? 

o Hur tycker du att ledarskapet fungerar? Vad skulle kunna bli bättre? 

o Har ni funderat på hur ledarskapet kommer förändras om fd VD drar sig ur helt 

och hållet från företaget? 

o Har du som mål att kunna ta över fd VD:s arbetsuppgifter då han slutar? 

 Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i företaget? 

 Hur fungerar det formella arbetet med tidrapportering osv? 

o Vet du syftet med dessa system? 

o Hur skulle de kunna bli bättre? 

 Hur fungerar företagskulturen? Vad har de anställda för attityd? 

 Känner du dig motiverad i arbetet?  

o Vad skulle behöva ändras för att din motivation skulle öka? 

o Genomsyrar detta alla hantverkare hos er? 

o Tror du att lön är det enda som motiverar? 

o Tror du det skulle finnas något annat som skulle kunna fungera som morot 

istället för lön? 

 Vad har ni för mål med företaget?  

 Vill du att företaget ska växa?  

o Hur mycket? Finns viljan hos alla? 

o Är alla i företaget medvetna och eniga om företagets mål? 

 Hur tycker du organisationen fungerar?  

o Vilka problem ser du och hur skulle dessa kunna lösas? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan alla medarbetare i företaget? 

o Hur skulle du ändra på dålig kommunikation? 

 Hur ser ni långsiktigt? Var är ALFA Bygg om 10 år? 



99 
 

o Vad känner du att du behöver utbilda dig mer inom eller utveckla för att få 

tillräcklig kompetens för att styra företaget i framtiden? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till delägarna inom ALFA Bygg, 2012-03-14 

Intervju 2 

 Trivs du med ditt jobb?  

 Vad anser du är din roll i företaget? 

o Ser du dig som en daglig ledare eller som en medarbetare? 

 Vad anser du att företagets fd. VD har för roll idag? 

o Ser du honom som ledaren över företaget? 

o Hur tycker du att ledarskapet fungerar? Vad skulle kunna bli bättre? 

o Har ni funderat på hur ledarskapet kommer förändras om fd VD drar sig ur helt 

och hållet från företaget? 

o Har du som mål att kunna ta över fd VD:s arbetsuppgifter då han slutar? 

 Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i företaget? 

o Hur skulle det interna arbetet kunna bli mer effektivt? 

o Tycker du att arbetsfördelningen fungerar bra? 

 Har arbetet med företaget blivit som du förväntade dig från början? 

 Hur fungerar det formella arbetet med tidrapportering osv? 

o Vet du syftet med dessa system? 

o Hur skulle de kunna bli bättre? 

 Hur fungerar företagskulturen? Vad har de anställda för attityd? 

 Känner du dig motiverad i arbetet?  

o Vad skulle behöva ändras för att din motivation skulle öka? 

o Genomsyrar detta alla hantverkare hos er? 

o Tror du att lön är det enda som motiverar? 

o Tror du det skulle finnas något annat som skulle kunna fungera som morot 

istället för lön? 

 Vad har ni för mål med företaget?  

 Vill du att företaget ska växa?  

o Hur mycket? Finns viljan och förståelsen hos alla? 

o Är alla i företaget medvetna och eniga om företagets mål? 

 Hur tycker du organisationen fungerar?  

o Vilka problem ser du och hur skulle dessa kunna lösas? 
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 Hur fungerar kommunikationen mellan alla medarbetare i företaget? 

 Hur ser ni långsiktigt? Var är ALFA Bygg om 10 år? 

o Hur ser företaget ut? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till VD för BETA Snickeri, 2012- 03-06 

Företagets historia: 

1. Hur och när startades företaget?  

a. Hur utvecklades verksamheten?  

i. Vilka områden valde företaget att rikta in sig på? 

ii. Hur utvecklades dessa?  

iii. Använde ni någon särskild strategi eller något särskilt koncept? 

2. Vad skiljde/skiljer er från era konkurrenter? 

3. Hur många anställda hade företaget i början? 

a. När började företaget anställa fler? 

4. Hur har försäljningen utvecklats under åren? 

5. Eventuella problem som uppstod i början?  

a. Tillväxtrelaterade?  

b. Organisationsmässiga eller ekonomiska?  

c. Var de kontinuerliga eller tillfälliga? 

d. Hur löste företaget dessa problem? Vilka ”verktyg” användes? 

6. Har företaget några kritiska framgångsfaktorer? 

När företaget blev ett tillväxtföretag: 

7. Hur gick det till när ni upptäckte att företaget hade tillväxtpotential? 

8. Har ni alltid haft tillväxtmål i företaget? 

9. Hur gick det till när företaget blev ett tillväxtföretag? 

a. Var vägen dit problematisk? 

b. Fanns det olika åsikter om huruvida företaget skulle växa? 

c. Vilka verktyg använde ni er av för att skapa ett tillväxtföretag? 

10. Hur gick det till när företaget utsågs till Gasell? 

a.  Var det ett mål?  

11. Finns det några problem idag som bromsar företagets tillväxt?  

a. Vad gör ni för att försöka undvika/lösa dessa? 

12. Kan du beskriva BETA Snickeris företagskultur? 

a. Tror du det finns några särskilda egenskaper som skiljer företagskulturen i ett 

byggföretag från ett företag i en annan bransch? 
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b. Vad tror du skiljer sig mellan hanverkarnas attityder i ett stort respektive ett 

litet byggföretag? 

c. Hur tror du man kan öka motivationen hos en hantverkare? 

13. Finns det några andra särskilda egenskaper som du tror skiljer sig mellan 

byggbranschen och andra branscher och som kan ha betydelse för ett byggföretags 

tillväxt? 

14. Hur har den ökade formaliseringen i företaget, till följd av den ökade tillväxten, gått 

till?  

a. Vilka olika system har ni infört? 

b. Har ni stött på några svårigheter i att implementera dessa system bland de 

anställda? 

15. Hur är de anställda uppdelade på de olika arbetsområdena? 

16. Vilka framtidsutsikter och mål finns för företaget? 
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Bilaga 5 

Intervjufrågor till VD för GAMMA Entreprenad, 2012-03-27 

Företagets historia: 

1. Hur och när startades företaget?  

a. Hur utvecklades verksamheten?  

b. Användes speciell strategi, produktion eller kompetenser? 

2. Hur många anställda hade företaget i början? 

3. Vilka verksamhetsområden har ni valt att fokusera på? 

4. Hur stor var den årliga omsättningen de första åren? 

5. Fanns det några tillväxtmål i början? Om ja, hur såg de ut? 

6. Eventuella problem som uppstod i början?  

a. Tillväxtrelaterade?  

b. Organisationsmässiga eller ekonomiska?  

c. Var de kontinuerliga eller tillfälliga? 

7. Hur löste företaget dessa problem? Vilka ”verktyg” användes? 

När företaget blev ett tillväxtföretag: 

8. Hur har företaget växt? 

a. Hur snabbt har det gått? 

9. Hur gick det till när företaget utsågs till Gasell? 

a.  Var det ett mål?  

10. Använde ni er av någon särskild strategi för att tillfredsställa den snabba tillväxten? 

a. Hur fungerar er strategi ”Entreprenader i Samverkan”? 

11. Finns det några problem idag som bromsar företagets tillväxt? Eller har företaget stött 

på några problem på vägen? 

a. Har det varit svårt att motivera de anställda till att arbeta för företagets tillväxt? 

12. Hur fungerar kommunikationen i företaget? 

13. Hur har er formaliseringsprocess av företaget sett ut? 

a. Några nyimplementerade system? 

b. Följer alla anställda riktlinjerna om att sköta rapportering och liknande? 

14. Vill ni att företaget ska växa mer? 

a. Vad anser de anställda? 
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15. Vad tror du skiljer byggbranschen åt, jämfört med andra branscher, gällande 

möjligheten till tillväxt? 

16. Hur ser dagens siffror ut?  

a. Antal anställda?  

b. Årlig omsättning? 

17. Har det varit till stor fördel att ha tidigare erfarenhet från byggbranschen då du var 

med och startade GAMMA Entreprenad? 

18. Vilka framtidsutsikter och mål finns för företaget? 

 

 


