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SAMM ANFATTNING 
 
Förutsättningarna för att ett företag ska nå til lväxt har förändrats under 1900-talet. 
Dessa ändrade förutsättningar har medfört att en mängd teorier och modeller utvecklats 
för att beskriva hur till växt uppstår och hindras. På 1990-talet började olika balanserade 
styrkort utvecklas för styrning med mål och mått. Dessa styrkort fyller väsentliga 
funktioner för företag och har erhålli t stor uppmärksamhet. Den här studien har för 
avsikt att utveckla styrkortsområdet ytterliggare.  
 
Uppsatsen syftar till att utifrån teori och en beskrivning av ett växande företag generera 
hypoteser, om hur och i vilket utvecklingsskede ett företag lämpligen kan styra för 
til lväxt med ett styrkort. I studien har primärt ett deduktivt angreppssätt använts, där 
logiska slutsatser från befintlig litteratur och en beskrivning av ett växande företag 
genererat de ovan nämnda hypoteserna. Fallstudien och beskrivningen över det växande 
företaget utfördes på NOTE Norrtelje AB. I detta företag genomfördes intervjuer med 
ledande personal, som hade insikt i företagets olika verksamhetsområden. 
 
De hypoteser som utvecklats, är att till växt i omsättning påverkas av ett antal 
övergripande till växtfaktorer. Dessa faktorer är företags vilj a att växa (VAV), dess 
interna til lväxtkapacitet (ITK) och dess externa till växtmöjli gheter (ETM). Även sex 
olika hypoteser har alstrats, som beskriver hur de olika till växtfaktorerna påverkar 
varandra sinsemellan. En annan hypotes visar att om någon av dessa till växtfaktorer 
brister, dvs. VAV, ITK eller ETM leder det till en minskad till växtpotential för 
företaget. En hypotes berör balansgången mellan produktivitet och effektivitet och visar 
på att strukturella förändringar bör prioriteras för en kontinuerlig till växt. Ett antal andra 
hypoteser är om mål och måttsättning. En är att dessa mål och mått bör vara få och 
utformas på en hög beskrivningsnivå eftersom till växt medför ständiga förändringar för 
företagets verksamhet. En annan hypotes är att mål och mått för ett företag som styr för 
till växt, bör avspegla att flexibili tet och snabba resursomfördelningar är viktigare än 
absolut effektivitet och optimal resursallokering. Slutligen upprättades hypoteser om ett 
styrkorts användning under företagets till växtprocess. I första och andra fasen bör 
processynsättet används för att hantera till växt och styrkort är inte nödvändigt i någon 
större utsträckning. I tredje fasen bör målstyrning användas i styrningen och styrkort är 
aktuellt att använda i denna fas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The conditions needed for company growth changed during the 20th century. This 
change in conditions brought a development of new theories and models that describe 
how company growth appears and is obstructed. Development of different Balanced 
Scorecards with goals and measures started in the nineties.  These scorecards serve es-
sential functions for companies and has received a great deal of attention. This research 
intends to develop the scorecard-area further.  
 
The purpose of this paper is to generate hypotheses, from theory and a description of a 
growing company, regarding the usefulness of scorecards in different parts of a com-
pany’s growth process. A deductive view has primarily been used in this research. The 
case study and the description of a growing company were performed at NOTE Nor-
rtelje AB. The interviews were held with members of the board that had knowledge 
about the company’s different activities. 
 
The hypotheses that have been developed are that growth, measured by sales, is influ-
enced by three comprehensive growth factors. These factors are a company’s desire for 
growth (VAV), internal growth capabili ties (ITK) and external growth possibili ties 
(ETM). Six other hypotheses have been generated that describes the effects of growth 
factors on each other. A hypothesis has been generated that shows that a fall in one of 
the growth factors lead to a fall in the company’s growth potential. Another hypothesis 
deals with the balance between productivity and efficiency and shows that change in 
structure should be a priority to achieve stable growth. A number of hypotheses de-
scribe goals and measures. One is that goals and measures should be restricted to a 
small number and should be designed on a high level of description because of the con-
tinuous changes growth means for the company. Another hypothesis is that goals and 
measures should reflect the fact that flexibili ty and fast resource reallocations are more 
important than absolute efficiency and optimal resource allocations. Finally, hypotheses 
regarding a scorecard’s application during a company’s growth process were estab-
lished. In the first and second phase a process kind of view should be applied to handle 
growth and a scorecard is not necessary to a large extent. In the third phase control by 
goals should be used and scorecards can be used in this phase. 
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1. PROBLEMET - ATT STYRA FÖR TILL VÄX T 
 
Stora förändringar har skett i samhällsstrukturen under 1900-talet. Det tidigare 
jordbrukssamhället har fått ge vika för industrisamhället. Efter andra världskriget gick 
industrin för högvarv och efterfrågan på produkter var då långt större än utbudet. 
Till växt som problemområde låg i att företagen effektivt skulle till fredställa den stora 
efterfrågan. Detta medförde att företagens fokus låg på masstill verkning av produkter 
för att uppnå stora volymer. (Olsson & Skärvad, 2000)  
 
Under 1970-talet tvingades den introverta synen på kunden att förändras då utbudet 
översteg efterfrågan. Företagen nödgades se till kundens önskemål för att kunna 
konkurrera effektivt och erhålla värdetill växt. Härigenom blev det även viktigt att 
utveckla ekonomistyrningen från att enbart använda de kortsiktiga finansiella måtten 
som beslutsunderlag till att även använda de ickefinansiella måtten. Dessa beskriver 
företagens långsiktiga konkurrenskraft där hänsyn tas till kunden. (Karlöf, 1988) 
 
En mängd begrepp och verktyg utvecklades under och efter 1980-talet med syfte att 
effektivisera företag samt för att stärka deras konkurrensförmåga. (Olve, Roy & Wetter, 
1997) Utifrån dessa kan det konstateras att det viktiga är att företagets styrning är i 
balans mellan olika faktorer. Exempelvis att insatser på kort respektive lång sikt och 
finansiella kontra ickefinansiella aspekter balanseras så att företagets långsiktiga till växt 
inte hotas genom kortsiktiga förfaranden. (Ewing & Samuelson, 1998) 
 
1990 genomfördes en studie för att utveckla en ny modell för resultatmätning på Nolan 
Norton Institutes. Studien och det efterföljande arbetet utmynnade i ett styrkort som 
kom att kallas det balanserade styrkortet. Detta namn visar hur balans uppnås inom ett 
flertal områden, bland annat mellan kort- och långsiktiga mål, finansiella och 
ickefinansiella mått. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
Det balanserade styrkortet är bara en modell på hur ett styrkort kan utformas. Ett antal 
olika styrkort har utvecklats som beskriver hur en vision och strategi omvandlas till mål 
och mått. Ett exempel på ett sådant styrkort är EVITA som ABB utvecklat. Alla dessa 
styrkort beskriver hur ett företag kan styras genom mål och mått. (Samuelson, 1986) 
Syftet med denna strategiska styrning är att styra företagets utveckling effektivt, vilket 
medför att det är en förutsättning att mål och mått utvecklas med omtanke (Lund & 
Lorentzen, 1978). 
 
Det finns ett stort antal visioner och strategier. Ett företag som strävar efter en hög 
til lväxttakt enligt ekonomisk teori har andra framgångsfaktorer än ett företag som har 
andra strategiska målsättningar (Johnson & Scholes, 1999). Utformningen på ett 
styrkort skilj er sig därför mellan ett företag, som har till växt som målsättning jämfört 
med ett företag med ett annat strategiskt mål. Dock bör mål och mått på styrkortet 
fortfarande vara balanserade, oavsett strategisk målsättning för att uppnå framgångsrik 
styrning. (Kaplan & Norton, 1999) För att ett företag ska styra framgångsrikt för till växt 
måste fokus sättas på att övervinna olika till växthinder som uppstår när företaget 
expanderar. Dessa hinder, som motverkar företagets fortsatta till växt är bland annat 
anknutna till företagets struktur, samordning eller produkter. (Lemar, 1982) 
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Barth (1999) katalogiserar dessa till växthinder och berättar att de kan vara 
övergripande. De olika hinder, som motverkar ett företags till växt kan då ses som 
interna och externa hinder. De interna hindren är anknutna till företaget medan de 
externa motstånden berör företagets omgivning. 
 
Till växt uppkommer inte automatiskt. Att planera och styra för en expansion innebär att 
organisera företagets resurser för att på så sätt uppnå till växt. (Penrose, 1995) 
 
Konsten att styra och hantera till växt bygger på att kunna hantera olika till växtfaktorer. 
Förutom att hantera till växthinder, blir företagets utmaning till stor del att skapa och 
nyttja olika spänningar. Dessa spänningar som ses som till växtmöjli gheter återfinns 
inom företaget och dess omgivning. Ett företag som upplever och eftersträvar en hög 
till växttakt upplever ofta snabba och ständiga förändringar för att det anpassas efter 
til lväxtens hinder och möjli gheter. Kraven på hur en verksamhet ska styras skilj er sig 
därför i ett till växtföretag mot den verksamhet där allt är beständigt. Detta visar sig 
bland annat inom kunskapsutveckling, resurshantering samt skapande och underhåll av 
produkter respektive affärsområden. (Normann, 1975) 
 
Ett till växtföretag kan många gånger hämmas av formella styrmodeller och för mycket 
administration. Anledningen till detta är att modeller kan ha en negativ inverkan och 
leda till i neffektivitet när ett företag upplever en föränderlig miljö, vilket ett 
till växtföretag tenderar att göra. (Ahrens, 1992) 
 
Styrning sker ofta annorlunda beroende på vilket utvecklingsskede ett företag befinner 
sig inom (Normann, 1975). När ett företag expanderar går det igenom en 
till växtprocess, vilket medför att styrning, organisation och kritiska framgångsfaktorer 
varierar i de olika till växtfaserna. Dessa faser delas upp och ses som olika stadier i 
företagets utveckling. (Lemar, 1982)  
 
Utifrån ovanstående diskussion framgår att när ett företag ska styra för till växt blir 
framgångsrik styrning utformad annorlunda än för ett företag med en annan strategisk 
målsättning. Behov och utformning av styrningsverktyg blir därför annorlunda för det 
företag som vill uppnå till växt. Det finns många styrkort som är välrenommerade, men 
inom styrkortsområdet finns det fortfarande behov av ökad kunskap. Kombinationen 
mellan till växtteori och styrkort är fortfarande relativt outforskad. 
 
Detta leder till följande frågeställning: 

 
�

Hur utformar man styrning för att åstadkomma till växt med ett styrkort? 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är:  
 

�
Att utifrån teori och en beskrivning av ett växande företag generera hypoteser, 
om hur och i vilket utvecklingsskede ett företag lämpligen kan styra för till växt 
med ett styrkort. 
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1.2 Avgränsningar 
 
I uppsatsen kommer i huvuddel styrning på strategisk nivå att behandlas. En 
avgränsning mellan strategisk, taktisk och operativ nivå är ofta besvärlig då dessa nivåer 
samverkar med varandra (jmf Lundberg, 1999). Eftersom styrning för till växt 
behandlas, blir det svårt och i vissa fall olämpligt att separera dessa nivåer (jmf 
Birnberg, 1998). 

1.3 Definitioner 
 
I denna studie finns det ett antal centrala begrepp som kan definieras på ett flertal olika 
sätt. Nedan förklaras hur vi definierar dessa begrepp i den här uppsatsen. 
 

1.3.1 Styrning 

 
Med styrning menar vi att samordna och koordinera resurser och aktiviteter inom 
företaget mot någon form av mål, oavsett om dessa är uttalade (jmf Häckner, 1988). 
 

1.3.2 Till växt 

 
Med till växt menar vi, i den här studien, en ökning av företagets omsättning. 
 

1.3.3 Till växtföretag 

 
Ett företag som har och upplever till växt benämns till växtföretag. Ett sådant kan 
definieras som ett företag som har ökat sin omsättning med minst 25 % per år de senaste 
fem åren. (Ahrens, 1992) 
 

1.3.4 Vilj a att växa (VAV) 

 
Begreppet visar företagets vilj a att växa, vilket avspeglas i de signifikanta aktörernas 
vilj a att växa, företagets vision, kultur och dess affärsidé.  
 

1.3.5 Intern till växtkapacitet (ITK) 

 
Intern till växtkapacitet visar företagets interna förmåga till till växt. Denna avspeglas i 
resurser och strukturer i företaget. 
 

1.3.6 Externa till växtmöjli gheter (ETM) 

 
Den externa till växtmöjli gheten refererar till företagets omgivning. Faktorer som spelar 
in utgörs bland annat av kunder, potentiell personal, leverantörer, juridiska, kulturella, 
sociala och statliga regelverk. 
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2. METOD 
 
I detta kapitel är målsättningen att beskriva och motivera hur undersökningen har gått 
till . Detta dels för att resultatet av vår undersökning skall kunna värderas av 
utomstående och dels för att leverera ett till räckligt underlag till den som vill testa 
undersökningens resultat. Först beskrivs vår vetenskapsteoretiska positionering. Sedan 
följer en beskrivning om vår kvalitativa fallstudie, datainsamlingsmetoden för att 
slutligen behandla de metodproblem som kan tänkas existera.  
 

2.1 Vetenskapsteoretisk positionering 
 
Det finns olika sätt att se på forskarens grundläggande föreställningar, men två stora 
huvudlinjer kan iakttagas, dessa är positivism och hermeneutik. 
  
Positivismen har en sträng syn på vetenskap. Endast det som går att iakttaga är objekt 
för vetenskapen och detta måste kunna verifieras med empiriska data. Målet med 
vetenskapen är att förklara och söka generaliserbara orsaksverkan samband. Detta 
vetenskapliga förhållningssätt medför en åtskilj ning mellan fakta och värderingar. 
(Lundahl & Skärvad, 1992) 
 
Enligt det hermeneutiska forskningsidealet tolkas och tyds fenomen av människan, 
vilket ger fenomenet betydelse. Målet för forskningen blir därigenom att tolka och 
förstå. (Gilj e & Grimen, 1992) Förhållningssättet medför vidare att det inte går att skilj a 
mellan faktaomdömen och värdeomdömen. (Lundahl & Skärvad, 1992) 
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt har i huvudsak varit positivistiskt. Detta återspeglas 
i vårt angreppssätt på styrning och till växtproblematiken. Arbnor och Bjerke (1994) 
nämner tre konkurrerande synsätt. Dessa är det analytiska synsättet, systemsynsättet och 
aktörssynsättet. Det metodsynsätt vi har kan liknas vid en blandning mellan ett 
analytiskt synsätt och ett systemsynsätt. Det analytiska synsättet härrör från vår 
positivistiska föreställningsram och strävar efter att förklara en objektiv verklighet så 
långt det går. Kausalsamband och generaliseringar är viktiga för att uppnå denna 
verklighet och logiska modeller till sammans med representativa fall används för att nå 
detta ändamål (Arbnor och Bjerke, 1994). Detta är något som till stor del format 
undersökningen, eftersom målet är att lägga en grund till generalisering genom 
utveckling av hypoteser. Det systemsynsätt som metoden har inslag av åskådliggörs 
bland annat genom vår föreställning om hur de olika till växtfaktorerna påverkar 
företagets till växt. Om endast ett analytiskt synsätt används hade endast de enskilda 
faktorerna påverkat företagets til lväxt. Eftersom vår föreställning varit att även de olika 
till växtfaktorerna påverkar varandra och bildar ett system har undersökningen inslag av 
systemsynsättet. 
 
Vårt angreppssätt har primärt varit deduktivt. Metodiken kan sammanfattas enligt 
följande. De teoretiska inslag vi använt baseras på en litteraturgenomgång. Denna har 
sammanfattats i ett teorikapitel (se referensram) och legat till grund för studiens 
slutsatser. Från denna litteraturgenomgång och den efterföljande empiriska 
undersökningen har analysering genererat olika hypoteser härrörande från tidigare 
forskning och egna logiska slutsatser.  
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2.2 Kvalitativ fallstudie 
 
För att angripa problemområdet bör en avvägning ske mellan insamling av kvalitativ 
eller kvantitativ data. I vår undersökning är datainsamlingen kvalitativ eftersom vi har 
för avsikt att mäta så kallad mjukdata dvs. attityder och värderingar (Lundahl, Skärvad 
1992). Denna metod har egenskaperna av att beskriva en helhet, allsidighet och 
sammanhang (Winter, 1992). Detta var viktigt för oss i denna förstudie eftersom en 
nyanserad helhet och oväntade uppslag blir svåra att erhålla vid kvantifiering som 
bygger på att det studerade ska vara mätbart. Vår avsikt var att genom denna metod, 
urskilj a hur til lväxten i ett företag sett ut samt urskilj a samband mellan styrning och 
till växtfaktorer för att förhoppningsvis ge ett bättre underlag till hypotesutvecklingen. 
 
Den kvalitativa datainsamlingen gjordes genom en fallstudie. Det finns sedan tidigare 
begränsad kunskap om hur faktorer som påverkar ett företags till växt kan kombineras 
med styrkort. Undersökningen hade en problemsökande karaktär och inriktades på att 
generera information om uppslag som kan vara väsentliga att arbeta mer med i 
framtiden. En fallstudie medför att ett fåtal objekt undersöks i ett flertal avseenden 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Det vi undersökt är ett enskilt fall, där företaget 
som helhet är fallet som studeras. Yin (1994) berättar att man genom val av ett fall kan 
testa hållbarheten och analysera de teorier och logiska slutsatser som referensramen 
innehåller, vilket varit av intresse. Fallstudien har använts som underlag till att just 
analysera och utveckla hypoteser om hur ett styrkort kan användas för att styra för 
till växt.  
 
Karaktäristiskt för fallstudier är att aktörsrollen är framträdande (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson, 1982). Detta innebär, enligt vårt vetenskapliga förhållningssätt, att denna 
undersökning påverkas beroende på vilka aktörer som deltar i fallstudien. I uppsatsen 
har aktörer på ledande befattning inom olika avdelningar intervjuats för att erhålla den 
information som uppsatsen inriktats på att erhålla. Att dessa valts ut som respondenter 
beror på att undersökningen inriktas på att få nyanserade och uppslagsrik information. 
Detta underlättas då dessa personer till sammans ger nyanserade beskrivningar om vad 
företaget upplevt ur flera synvinklar på verksamheten. 
 
Undersökningen bygger på ”ögonblicksbilder” , ur de processer, som företaget 
genomgått i tiden (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). De ”ögonblicksbilder” som 
genererats är främst hur företaget har handlat och vad det har upplevt olika historiska 
till fällen. 
 

2.3 Val av företag  
 
Fallstudien har genomförts på ett företag som heter NOTE Norrtelje AB. Detta företag 
har vi subjektivt valt ut för att generera underlag till hypoteser om att styra för till växt 
med ett styrkort. Att vi inte gjorde ett slumpmässigt urval av något slag beror på att vi, 
genom vår förkunskap, ansåg att våra förutsättningar för ett bra undersökningsunderlag 
ökade genom detta förfarande. Eftersom NOTE Norrtelje AB positionerats som ett 
företag som hanterat till växtproblematiken på ett framgångsrikt sätt enligt flera studier 
av Ahrens & Partners (se SvD, 2000-06-07), ansåg vi att möjli gheten att urskilj a hur 
til lväxtfaktorer bör styras ökade. Att sedan företaget vuxit och kommit långt i dess 
utveckling gjorde att studier om ett styrkorts användning i företagets olika faser under 
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dess till växtprocess möjli ggjordes. Att endast ett företag har valts beror på att vår 
målsättning har varit att erhålla en djup och nyanserad beskrivning om företaget. Det 
fanns inte tid till fler sådana beskrivningar inom ramarna för denna undersökning. 
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Till en början bedrev vi undersökningen genom en omfattande insamling av 
sekundärdata som senare sammanfattades i uppsatsens teoretiska referensram. Det 
kändes viktigt för oss att belysa och tolka så många olika åsiktsinriktningar som möjli gt 
inom ämnesområdet för att hypotesunderlaget skulle bli så bra som tänkbart. Eftersom 
grunden till hypoteserna upprättades genom ett logiskt resonemang från befintliga 
teorier och modeller var kvaliteten i denna datainsamling viktig. Det finns många 
fördelar med detta till vägagångssätt. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) 
rekommenderar förfarandet och säger att eftersom användandet av uppgifter som redan 
finns är både enklare och billi gare, utnyttjas sekundärdata först. Inriktningen på 
sekundärdata har primärt varit litteratur om till växt i företag, teori om styrning och teori 
om styrkort. Även allmän teori om ekonomistyrning, organisationslära och strategi har 
studerats. 
 
För att hitta litteratur inom problemområdet använde vi oss av de databaserade 
sökmöjligheterna på Luleå Tekniska Universitets bibliotek. Bland annat användes 
databaserna Libris, Bibdia, Academic Search Elite, Business Source Elite. Vi sökte på 
ord som til lväxt, styrning, ekonomistyrning, balanserat styrkort, styrkort och 
kombinationer av dessa sökord. Vi har även sökt på de engelska motsvarigheterna till 
dessa ord. 
 
Vår primära datainsamling skedde i form av personliga intervjuer på NOTE Norrtelje 
AB, som senare sammanfattades i uppsatsens empirikapitel. Valet av personliga 
intervjuer gjordes för att vi bättre skulle kunna reda ut eventuella tveksamheter och 
ställa följdfrågor. Den nackdel som detta medförde var att dessa var tidskrävande, vilket 
medförde att endast ett begränsat antal respondenter kunde intervjuas. Intervjuerna 
genomfördes med så kallade semistandardiserade och ostrukturerade djupintervjuer på 
NOTE Norrtelje AB i Norrtälje (se Bilaga 1 - Intervjuguide). Huvudfrågor var om 
till växt, til lväxtfaktorer och styrning. Lundahl, Skärvad (1992) beskriver 
semistandardiserade intervjuer som ett mellanting av standardiserade och 
ostandardiserade intervjuer. Detta innebar att vi på förhand bestämt vissa frågor, 
dessutom följdes svaren upp med uppföljningsfrågor. 
 
Ostrukturerade intervjuer menar Lundahl, Skärvad (1992) är de intervjuer vilka både är 
informationsinriktade och personorienterade. Under intervjuerna vill e vi få fram 
respondenternas meningar på det tydligaste tänkbara sätt. För dokumentering av 
intervjuerna använde vi oss av bandspelare. Genom detta var vår målsättning att få en så 
klar bild som möjli gt av samtalen. Intervjuerna redovisades inte i sin helhet, vilket 
medförde en kritisk granskning från vår sida för att verkligen få med de viktigaste 
inslagen. 
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2.5 Metodproblem 
 
I en undersökning uppkommer många risker för felaktiga slutsatser och tolkningar. För 
att försöka beskriva hur dessa risker kan tänkas påverka vårt resultat har tre, för 
undersökningen, viktiga komponenter behandlats separat från begreppen validitet och 
reliabilitet. 
  

2.5.1 Urval 
 

Eftersom urvalet är gjort medvetet och att endast ett fall undersöktes så har 
generaliserbarheten försvårats. Detta innebar dock inte något problem för oss eftersom 
avsikten med undersökningen var en förstudie där endast utveckling av hypoteser var av 
intresse. Dock kan resultatet påverkas av att endast ett fall undersökts, vilket skulle 
kunna vara ett undantagsfall utan vår vetskap. Att vi inte gjorde ett slumpmässigt urval 
medförde att vi inte kunde beräkna hur stort det genomsnittliga felet kunde tänkas vara. 
Därför kan vi inte, med säkerhet, uttala oss om hur representativt företaget är för våra 
hypotesutvecklingar. 
  

2.5.2 Litteratur 
 

Litteratur om ämnena styrkort och till växt separat finns i en relativt riklig mängd. Dock 
kan det i li tteraturen vara olika operationaliseringar på samma begrepp, som kan vara 
krångliga att utreda. Exempelvis definieras till växt på en mängd olika sätt. För att 
undvika felaktiga slutsatser har vårt val varit att använda böcker som varit vetenskapligt 
accepterade från tidigare forskning och forskare där operationaliseringarna gått att 
utreda. Artiklar har till stor del premierats före böcker och valts med omsorg ur 
vetenskapligt kvalitetssäkrade tidskrifter. Metoderna och den vetenskapliga relevansen 
hos litteraturen har kritiskt granskats från vår sida när det varit möjli gt. Vår förhoppning 
var att på så sätt kunna generera en studie med acceptabla hypoteser och slutsatser som 
ger underlag för att driva kunskapsutvecklingen framåt.  
 

2.5.3 Objektivitet 
  
Att utreda objektivt kan vara svårt, speciellt när materialet analyseras. Vid intervjuerna 
kan det också finnas felrisker som gör att resultaten blir missvisande. Vi har försökt 
motverka subjektivitet och risker till otill förlitliga resultat genom att vara medvetna om 
detta problem. Vi har verkat för att vara så objektiva som möjli gt. 
 

2.5.4 Validitet 
 

Validitet är ett mått på ett instruments förmåga att mäta det som avses att mäta 
(Wiedersheim-Paul och Eriksson 1991). Det är med andra ord ett mått på 
undersökningens giltighet. Intervjuguiderna och frågornas utformning gjordes utifrån 
undersökningens syfte med mål att erhålla svar som beskrev det vi avsett att undersöka. 
Angående intervjuerna så kan det dock finnas en vilj a från respondenterna på NOTE 
Norrtelje AB att framställa saker på ett sätt som på något sätt kan verka bättre än i 
verkligheten. Vi har dock upplevt att respondenterna har varit uppriktiga och ärliga i 
sina svar.  



 
METOD  

 

______________________________________________________________________ 
8 

 

2.5.5 Reliabilit et 

 
Reliabilitet är ett mått på undersökningens till förlitlighet. Måttet visar om det finns 
systematiska felvariationer (Wiedersheim-Paul och Eriksson 1991). Detta mått beror på 
hur mätningarna utförts och forskarens noggrannhet vid informationsbearbetningen. Vi 
hade detta i åtanke vid intervjuerna. Intervjuguider upprättades i förväg så att 
respondenterna kunde förbereda sig för att på så sätt minska risken för systematiska 
felvariationer. Frågeframställningen gjordes så att risken för missuppfattningar av 
frågorna skulle minska så mycket som möjli gt. Intervjuerna spelades in för att på så sätt 
minska risken för felaktiga minnesbilder av samtalen. Dessa sammanfattades och skrevs 
sedan ner omedelbart efter intervjuerna.  
 

2.5.6 Syftesförskjutning 

 
Eftersom en syftesförskjutning uppstod under arbetets gång tas den upp så att andra kan 
värdera, analysera och förhoppningsvis ta lärdom av den. Vi märkte inte av att den 
inverkat negativt på resultaten, men problemet bör nämnas eftersom det var ett 
metodproblem.  
 
När vi påbörjade våra studier om till växt i kombination med styrkort, var avsikten att 
kombinera Kaplan och Nortons (1999) Balanced Scorecard med till växtteori. Vi började 
fundera i termer om hur en effektiv styrning borde se ut för att hantera dessa 
till växtteoretiska inslag. Vi började studera litteratur om till växt och noterade att 
styrning för til lväxt till stor del handlar om att hantera till växtfaktorer. 
 
Därför drogs slutsatsen att det mest logiska för ett styrkorts uppbyggnad skulle vara att 
upprätta mål och mått på dessa till växtfaktorer. Vi delade med hjälp av tidigare 
forskning in dessa faktorer i tre delar. Företagets vilj a att växa, företagets interna 
till växtkapacitet och företagets externa till växtmöjli gheter. När vi sedan skulle försöka 
infoga dessa faktorer i det balanserade styrkortet blev det vissa problem med vårt 
metodval. Det balanserade styrkortet föreföll sig grundas på ett mer aktörsbaserat 
tänkande där företagets strategi bryts ner till mål och mått. Det blev omständigt och 
onödigt att använda detta verktyg eftersom vi endast var intresserade av hypoteser om 
dessa faktorer, vi vill e dra logiska slutsatser om att styra för till växt. Dock bör det 
påpekas att de hypoteser som studien genererat skulle kunna användas i ett balanserat 
styrkort. Vi fick sedan stöd för vårt metodval när vi senare ”gick ut i verkligheten” och 
pratade med olika aktörer i till växtföretag. Då märkte vi, att de i samband med styrning, 
pratade om de övergripande till växtfaktorer vi upprättat. Det var ett slags tänkande som 
existerade. 
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 3. REFERENSRAM 
 
Referensramen är konstruerad för att strukturera till växtproblematiken med avsikt att 
underlätta hypotesgenerering. Uppbyggnaden på kapitlet bygger därför på en successiv 
nedbrytning av till växtbegreppet. Med anledning av detta så kommer referensramen att 
börja med att allmänt beskriva till växt, för att sedan utveckla underlag till att generera 
hypoteser om vilka övergripande faktorer som påverkar till växt. Nästa steg är att 
generera ytterliggare underlag till hypoteser om hur dessa faktorer kan hanteras i ett 
styrkort för till växt. Avslutningsvis visas hur till växtprocessen påverkar företaget och 
vilken betydelse denna har för företagets styrning.  
  
Efter varje kapitel följer en forskningsfråga. Syftet med denna är att ytterliggare 
precisera vad som skall studeras närmare och vad vi vill undersöka i empiri och analys. 
 

3.1 Allmänt om tillväxt 
 
Penrose (1995) studerar företaget som helhet och skilj er intern till växt (organisk) från 
extern till växt (icke organisk), där den senare beror på till växt med uppköp och 
samgåenden. Även drivkrafterna för ett företags expansion kan vara interna och externa. 
De externa drivkrafterna kan utgöras av en ökning i efterfrågan, förändringar i teknologi 
som medför en vilj a att uppnå stordriftsfördelar samt en förbättrad position på 
marknaden osv. De interna drivkrafterna kan exemplifieras som outnyttjade resurser och 
kunskaper. 
 
Normann (1975) visar att till växt kan ses på många olika sätt. Ett sätt att se på begreppet 
kan vara att se den som kvalitativ, där till växt kan definieras som utveckling och ökning 
av kunskap. Ett annat sätt att hantera fenomenet är att uppfatta till växt som kvantitativ. 
Till växt kan då exempelvis definieras som försäljningsökning, vinstökning och 
sysselsättningsökning (Barrow, Brown & Clarke, 1992).  
 
Det vanligaste sättet att se på till växt är kvantitativ, där en ökning av ett företags 
omsättning definieras som till växt (Ylinenpää, 1988).  
 

3.2 Faktorer som påverkar tillväxt 
 
Att styra för till växt innebär att hantera de faktorer som påverkar till växt (Normann, 
1975). Därför blir det viktigt att se till att det finns en medvetenhet om vilka 
till växtfaktorer som ska hanteras. Utan en medvetenhet om dessa faktorer vet inte 
företaget vilka krafter det ska hantera i styrningen. 
 

3.2.1 Företagets vilj a att växa (VAV) 

 
Normann (1975) genomför ett antal fallstudier och berättar hur ett företags VAV 
påverkas av faktorer som företagets vision, kultur och affärsidé. En kritisk komponent i 
denna vilj a att växa utgörs av de signifikanta aktörernas vilj a att växa. Med signifikanta 
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aktörer menas de personer som har ett avgörande inflytande på företagets utveckling. 
Det är viktigt att dessa har en vilj a att växa för att företaget ska uppleva til lväxt. 
 
Utan drivkrafter till till växt och en stark vilj a att växa avstannar företaget i dess 
expansion (Normann, 1975). Alla företag har dock inte en vilj a att expandera. Axelsson 
och Hellström (1994) visar att detta kan bero på att företagsledningen inte vill släppa 
den kontroll som de upplever att de har över företaget, eller genom att de inte ser något 
behov av att utöka sin storlek på verksamheten. Normann (1975) diskuterar sedan 
styrning för till växt. Han menar att det blir en viktig uppgift för företagets styrning att 
förankra och utforma VAV i företagets vision, kultur och affärsidé så att dessa främjar 
till växt, samtidigt som denna vilj a avspeglas hos de signifikanta aktörerna. 
 
Att förankra VAV i företaget innebär att alla signifikanta aktörer i företaget blir 
medvetna om företagets vilj a att växa genom vision, kultur och affärsidé. Attityder och 
värderingar blir viktiga så att dessa signifikanta aktörer handlar för till växt. (Normann, 
1975) 
 
Flamholtz (1990) berättar hur kommunikation är viktigt för att påverka företagets kultur 
till sammans med värderingar hos de personer som kan liknas vid signifikanta aktörer. 
Simons (1995) visar att kommunikation av vision och affärsidén kan hjälpa personalen 
att förstå företagets värderingar. Det är därför viktigt att alla i företaget förstår visionen 
och affärsidén samt tycker att de är till talande. Om alla i företaget förstår dessa 
begrepps underliggande värderingar så ökar sannolikheten att personalens handlingar 
sker efter företagets önskemål och att de söker efter rätt möjli gheter i omgivningen. 
Ovanstående resonemang som beskriver hur företags VAV påverkar till växt 
sammanfattas i figur 3.1. 
 

 
 Figur 3.1 Illustration över den påverkan VAV har på företaget till växt 
 
 

3.2.2 Företagets interna till växtkapacitet (ITK) 

 
Denna till växtfaktor beskriver hur företagets interna förhållanden, i form av resurser och 
strukturer, påverkar ett företags till växt.  
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Företagets ITK beror på att resurser och strukturer inom företaget måste hålla den 
flexibili tet och effektivitet som till växt kräver. Detta bekräftar bland annat Penrose 
(1995) genom att konstatera att om inte ett företag anpassar dessa komponenter i takt 
med til lväxten så uppkommer växtvärk vilket hämmar företagets utveckling. Även 
Barth (1999) diskuterar företagets ITK. Han preciserar och redogör sedan om hur ett 
företag hindras i till växten utan anskaffning och fördelning av olika beståndsdelar 
anknutna till företaget. Dessa beståndsdelar är bland annat rutiner, kontrollsystem, 
information, ledarskap och kompetenser.  
 
Ett flertal forskare har konstaterat att ett företags resurser påverkar dess möjli ghet till 
till växt. Normann (1975) anser exempelvis att outnyttjade resurser eller resurser som 
genom förändring kan leda till till växt visar på ett företags interna förmåga till till växt. 
Barney (1991) poängterar att det inte är resursmängden som är av intresse utan snarare 
vilka möjli gheter resurserna ger. Normann (1975) fyller sedan ut med att berätta att 
företagets kapacitet stärks om det använder element som är kritiska för systemet runt 
företaget. Dessa utgörs av knappa resurser eller överlägset effektiv produktion eller 
teknologi. Ylinenpää (1997) fortsätter att diskutera till växt i förhållande till resurser. 
Han konstaterar att ett högpresterande företag tenderar att investera i personalutveckling 
och ökade kompetenser.  
 
Ylinenpää (1988) visar att resurser i form av produkter är något som påverkar företagets 
ITK i hög grad. Han visar på att det finns ett klart samband mellan investeringar i 
produkter och till växt. Baghai, Coley & White (1999) poängterar vikten av ständig 
förnyelse i produkt- och affärsområdesutvecklingar för att uppnå och bibehålla den 
interna til lväxtkapaciteten. Detta för att de befintliga produkterna respektive 
affärsområdena inte ska försvinna i en snabbare takt än vad nya till förs. Den främsta 
utmaningen för ett företag som strävar efter bibehållen till växt blir härigenom att 
kontinuerligt bygga upp nya verksamheter. 
 
Lemar (1982) visar på strukturers inverkan på ett företags ITK. Han berättar att 
organisationens utseende och dess fysiska resurser måste anpassas och struktureras efter 
företagets expansion, för att företaget ska hålla en förmåga till fortsatt till växt. Ett 
till växtföretag måste kunna vara flexibelt och anpassningsbart för att kunna möta de 
snabba förändringar som till växt medför (Baghai, Coley och White, 1999). På samma 
sätt påverkas informationsstrukturen inom ett till växtföretag. Enligt Häckner (1988) 
lämpar sig mjuk information, dvs. information som utgörs av visioner, idéer etc. därför 
bättre. Han menar vidare att expansiva företag inte har samma förutsättningar att 
använda hård information, dvs. mer kvantifierbar information. Ovanstående 
beskrivningar om hur företagets resurser och strukturer utgör företagets ITK och i sin 
tur påverkar till växten ill ustreras i figur 3.2. 

 
Figur 3.2 Illustration över den påverkan ITK har på tillväxt 
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3.2.3 Företagets externa till växtmöjli gheter (ETM) 

 
Denna faktor visar hur ett företags till växt påverkas av olika faktorer i dess omgivning. 
Faktorer som påverkar ett företags ETM kan exempelvis vara en växande marknad, 
vikande konkurrens och en ökad mängd av finansiella resurser i omgivningen. 
(Normann, 1975) Penrose (1995) berättar om hur en minskad till gång av material och 
kompetent arbetskraft påverkar företagets ETM negativt. 
 
Barth (1999) visar hur ett företags externa till växtmöjli gheter påverkas av ett nästan 
obegränsat antal komponenter beroende på företagets situation. Många av dessa är svåra 
för det specifika företaget att råda över. Han beskriver exempelvis hur ett ogynnsamt 
skattesystem och en negativ inställning till entreprenörskap kan verka negativt för 
företagets externa till växtmöjli gheter. Normann (1975) beskriver hur olika externa 
störningar, variationer och beroendeförhållanden påverkar företagets till växtmöjli gheter 
til lsammans med barriärer och restriktioner. Dessa barriärer och restriktioner kan vara 
juridiska, sociala eller kulturella. Han visar på svårigheten för ett företag att kontrollera 
stora delar av de externa till växtmöjli gheterna, men pekar på vikten att förstå det större 
systemet som företaget är en del inom. Vikten av att upptäcka nya affärsmöjli gheter till 
företagets verksamhet diskuteras till sammans med olika strategier för att påverka de 
externa till växtmöjligheterna.  
 
De ETM är svåra att påverka eftersom de ofta drivs av naturliga drivkrafter. Dessa kan 
inte företaget påverka nämnvärt, vilket medför att de hanteras bäst genom att företaget 
anpassar sig efter dessa drivkrafter (Normann, 1975). Lund och Lorentzen (1978) 
berättar att detta gör att styrningen till stor del inriktas på att erhålla information och få 
personal i företaget att ta vara på de externa till växtmöjli gheterna. Den information som 
är av interesse för företaget är olika externa faktorer som kan bli hot och möjli gheter. 
Exempel är utvecklingstendenser, teknologiska-, globala- och nationalekonomiska 
förhållanden. Företagets värderingar är därför viktiga för att personalen ska identifiera 
rätt ETM och på så sätt påverka företagets til lväxt (Simons, 1995). 
 
Det finns ett antal olika sätt för företaget att påverka och förändra omgivningen. Ett 
företag påverkar dess till växt positivt genom att öka försäljningen. Detta kan ske genom 
att erbjuda en produkt till nya marknader och segment. Detta kan även ske genom 
konkurrens. Betydelsen av detta är att företaget tar över konkurrenternas kunder, köper 
upp konkurrenter eller ökar försäljningen till befintliga kunder. (Kotler et al, 1996) 
Ylinenpää (1988) visar i sin studie att det finns positiva samband mellan företags 
till växt och dess kundstruktur. Sambandet visar på en ökad inriktning mot många stora 
kunder bland expansiva företag. Även Baghai, Coley och White (1999) talar om 
kundproblematiken i företagets omgivning och de ställer sig frågor om hur 
försäljningsökningar kan ske till nuvarande och nya kunder. Deras resonemang bygger 
på att framgångsrika försäljningsökningar bygger på nära kundkontakter och att 
företaget kontinuerligt stärker dess konkurrenssituation.  
 
Ovanstående resonemang tydliggör hur företagets omgivning påverkar de externa 
möjligheterna vilka i sin tur påverkar till växt. Detta ill ustreras nedan i figur 3.3. 
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Figur 3.3 Illustration över den påverkan ETM har på till växt 
 
 

3.2.3 Samband mellan de olika tillväxtfaktorerna 

 
Många forskare exempelvis Normann (1975) och Kotler et al (1996) ger indikationer på 
samband mellan de olika till växtfaktorerna. Dessa samband visar hur faktorerna 
påverkar varandra och på så sätt påverkar företagets till växt. Detta blir viktigt för att 
förstå hur till växt uppkommer och kan styras. 
 
Det första som kan uppfattas är att ett företags VAV påverkar dess ITK. Johnson & 
Scholes (1999) klargör vision som ett önskat framtida till stånd för ett företag. En vision 
kan sägas vara ett scenario om hur något borde vara (Kaufman, 1992). Normann (1975) 
konstaterar att företagstill växt är en process, där visionen (VAV) gör underlag för 
företagets planering som bland annat kan avse resurser och kompetenser (ITK). Även 
det omvända förhållandet urskilj s, dvs. att ett företags ITK påverkar dess VAV. 
Företagets makt- och organisationsstruktur i form av kommunikation, rutiner och 
resurser påverkar vilka idéer som får genomslagskraft i organisationen. Företagets VAV 
påverkas således av dess ITK. (Normann, 1975) 
 
Även andra faktorer har samverkan. Miles och Snow (1978) berättar hur ett företags 
VAV påverkar dess ETM. Företagets val av strategi och framtida målsättning påverkar 
vilka externa möjli gheter företaget upplever. Ett företag som är intresserat av till växt 
och innovationer kan betecknas som en upptäckare. Om företagsledningen och 
företagets strategi genomsyras av en hög VAV så kommer beslut och ledning att syfta 
till att utnyttja och öka de ETM genom att aktivare söka marknads- och 
produktutvecklingsmöjli gheter. Porter (1980) och Kotler et al (1996) visar på det 
omvända förhållandet, nämligen att ett företags ETM påverkar dess VAV. Detta har sin 
grund i att omgivningen påverkar företaget genom dess val av strategi och framtida 
beteende. Detta val kommer att påverka företagets inställning till till växt eftersom ett 
företag formar sin strategi och dess beteende för att erhålla styrka och fördelar gentemot 
konkurrenter i omgivningen. Är konkurrensen hård på marknaden (försämrad ETM) 
inverkar det på företagets strategival och beteende (VAV). 
 
Det finns ännu ett samband, närmare bestämt att ett företags ITK påverkar dess ETM. 
Kotler et al (1996) berättar hur ett företag som förbättrar och utvecklar nya produkter 
(ökar ITK) erhåller förbättrade marknadsmöjli gheter (ökar ETM). Detta innebär att en 
ökad ITK samtidigt kan leda till ökade ETM. Normann (1975) visar även hur företagets 
resurser (ITK) påverkar möjli gheter till nya kunder (ETM). Miles & Snow (1978) 
beskriver slutligen hur ett företags ETM påverkar dess ITK. Om företaget upplever en 
omgivning som förändras kommer fokus att hamna på flexibili tet i organisationen och 
på att anpassa företagets produkter för att inte förlora ITK. 
 

Till växt ETM Företagets 
omgivning 
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3.2.4 Sammanfattning, forskningsfråga och analysmodell  

 
Figur 3.4 sammanfattar kapitlet om till växtfaktorer. Utifrån ovanstående 
sammanställning ser ett företags till växt ut att påverkas av VAV, ITK och ETM. Även 
ett troligt samband mellan dessa till växtfaktorer har beskrivits. Det blir intressant att 
undersöka om dessa stämmer, till den grad att hypoteser blir relevanta att ställa upp. Det 
skulle medföra en möjlighet till att strukturera upp till växtbegreppet och därigenom öka 
möjligheter till förbättrad kunskap om hur ett företag ska styra för till växt. En 
forskningsfråga kan från ovanstående preciseras enligt följande: 
 
Påverkas ett företags till växt av VAV, ITK, ETM och finns det ett samband mellan 
dessa faktorer sinsemellan?  
 

 
Figur 3.4 Analysmodell avseende faktorer som påverkar till växt 
 
 

3.3 Att styra för tillväxt 
 
Ewing och Samuelson (1998) visar hur framgångsrik styrning syftar till att balans skall 
uppstå mellan tre dimensioner. Dessa tre är balans i tiden, i rummet och i aspekter. 
Balans i tiden innebär att styrning skall utformas så att strategi, mål såväl som 
handlingsmönster ska genomföras och överensstämma, både på kort och på lång sikt. 
Med balans i rummet menas att styrning ska utarbetas så att strategier, mål och 
handlingsmönster inom verksamheten överensstämmer inbördes, dvs. så att de inte 
motverkar varandra. Balans i olika aspekter visar slutligen på att mål och mått ska bidra 
till att företagets riktning säkerställs. Med detta åsyftas att mål och mått ska medföra att 
strategi, mål och handlingar utvecklas enligt önskat, både på kort och på lång sikt. Alla 
dessa dimensioner måste därför vara uppfyllda för att företaget ska anses styra 
balanserat och effektivt. 
 
Olika situationsvariabler gör att olika företag utformas på olika sätt. Omgivningens 
karaktär påverkar allt ifrån organisationsstruktur, informationssystem till företagets 
styrning. (Otley, 1980) Normann (1975) fyller ut det situationsbaserade synsättet och 
berättar att ett företag som styr för till växt upplever en ständigt föränderlig omgivning. 
Detta medför speciella krav på styrningen för ett sådant företag. Utmaningen för ett 
styrkort som ska användas för att styra för till växt blir alltså att styra för till växt med 
den balans som Ewing och Samuelson (1998) beskriver. Den huvudsakliga 

Vilj a att växa 

Intern till växtkapacitet 

Extern till växtmöjli ghet 

Till växt 
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målsättningen är att styra resurseffektivt så att inte onödiga resurser brukas i onödan 
(Penrose 1995).  
 
Normann (1975) beskriver att om ett företag ska hantera till växt måste det hantera de 
faktorer som påverkar till växt. Dessa faktorer skapar obalanser och spänningar i 
företagets till växtpotential. Lemar (1982) berättar att det är nödvändigt att bemästra 
dessa till växtfaktorer eftersom de är kritiska för företagets fortsatta expansion. 
 
Detta leder till att styrningen bör fokusera på att styra dessa faktorer, dvs. VAV, ITK 
och ETM, balanserat för till växt. Om mål och mått upprättas på respektive till växtfaktor 
skulle ett styrkort uppstå (se Figur 3.5). Styrkortets syfte blir att sätta balanserade mål 
och mått på VAV, ITK och ETM för att styra för till växt. De streckade pilarna mellan 
de olika till växtfaktorerna i figur 3.5 ill ustrerar att när ett företag styr för till växt måste 
det beakta att till växtfaktorerna påverkar varandra och att det ska vara balans mellan 
mål och mått i styrverktyget.  
 

 
Figur 3.5  Styrkort för till växt 
 
 

3.3.1 Att styra för balans i tiden 

 
I utformandet av mål och mått skulle balans i tiden eftersträvas. Styrningen bör därför 
vara utformad så att kort- och långsiktiga mål används parallellt. Detta för att motverka 
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ett allt för långsiktigt eller kortsiktigt tänkande. För att mål och mått ska utformas för att 
undvika ett kortsiktigt tänkande, som kan leda till suboptimering, bör det vara balans 
mellan produktivitet och effektivitet. Kortsiktiga förbättringar i produktivitet bör inte 
ske på bekostad av långsiktiga förändringar i effektivitet och struktur. (Ewing och 
Samuelson, 1998) Om ett företag vill uppnå expansion är detta en viktig balans. När 
företaget expanderar uppstår nämligen kritiska skeden som avgör om företaget kommer 
att uppnå en fortsatt till växt. Dessa är bland annat anknutna till organisationsstruktur, 
lokaler och andra resurser. De kritiska faktorerna är strukturella och bör prioriteras om 
företaget vill uppnå en kontinuerlig till växt. (Lemar, 1982) Ewing och Samuelson 
(1998) visar hur mål och mått även bör utformas så att det blir balans mellan stabili tet 
och dynamik. Detta innebär att det är viktigt att balansera stabili teten i den verksamhet 
som företaget bedriver i nuläget, men att nya utvecklingar kontinuerligt måste 
genomföras. Exempelvis bör nya och befintliga produkter/affärsområden utvecklas 
parallellt med varandra för att företaget ska uppnå en framgångsrik tillväxt (Baghai, 
Coley & White, 1999).  
 

3.3.2 Att styra för balans i rummet 

 
Normann (1975) berättar att till växt medför att företaget och dess omgivning ständigt 
förändras. Detta medför konsekvenser för upprättandet av mål och mått i företagets 
verksamhet (Birnberg, 1998). Att uppnå balans i rummet blir svårt när företaget 
kontinuerligt upplever dessa förändringar. Mål och mått inom verksamheten ska 
överensstämma inbördes, så att de inte motverkar varandra (Ewing och Samuelson, 
1998). Den flexibili tet och kreativitet som kännetecknar ett till växtföretag blir svår att 
mål- och måttsätta på ett sätt som inte hämmar till växten. Det blir därför svårt att 
utforma en detaljerad och omfattande mängd mål och mått utan att de på något sätt blir 
inaktuella, eller motverkar varandra när verksamheten förändras. För att målstyrning ska 
vara effektiv bör nämligen företagets miljö vara relativt stabil och statisk (Normann, 
1975). Ovanstående medför att endast mål och mått på en relativt hög beskrivningsnivå 
bör upprättas eftersom ” tvära” kast och snabba förändringar kan medföra att många mål 
och mått förändras och börjar motverka varandra.  
 

3.3.3 Att styra för balans i aspekter  

 
Mål och mått som stärker VAV, ITK och dess ETM skulle utformas så att den riktning 
som Ewing och Samuelson (1998) visar på säkerhetsställs, att det blir balans mellan 
olika aspekter. Problematiken ligger alltså i att identifiera sådana mått på målen så att 
företagets strategi, mål och handlingar utvecklas i den riktning som företaget avser.  
 
Simons (1995) visar på denna problematik när han diskuterar balans mellan olika 
aspekter. Den balans som han beskriver är en balans mellan flexibili tet, kreativitet och 
innovation mot behovet av kontroll i företaget. För ett till växtföretag är det viktigt med 
flexibili tet och innovationer (Baghai, Coley & White, 1999). Simons (1995) menar 
vidare att företaget inte ska fokusera för mycket på nuläget. Detta är något som 
företaget redan förstår och bör därför istället verka för att upptäcka möjli gheter och hot. 
Att hantera möjli gheter och hot är något som är viktigt för ett företag som vill växa 
(Lemar, 1982, Normann, 1975).  
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3.3.4 Att styra med balans och fokus 

 
Ewing och Samuelson (1998) berättar om den dynamik som uppkommer när företaget 
under en period fokuserar på ett problem och försöker förbättra detta.  Ett 
problemområde för ett till växtföretag kan uppstå på många olika sätt. För att tydliggöra 
något om hur ett sådant uppkommer kan Tyebjee, Bruno och McIntyres (1983) 
exemplifiering användas. Ett företag med hög efterfrågan (hög ETM) kan hindras i dess 
fortsatta til lväxt på grund av bristfälli ga resurser (låg ITK). Normann (1975) fyller ut 
resonemanget om problemområden med att visa på att till växten även kan hindras 
genom en negativ inställning till till växt hos företagsledningen (låg VAV). Till växt kan 
slutligen hindras av ett företags ETM, där ett bristande kundunderlag är ett exempel 
(Lemar, 1982) 
 
Detta leder till att ett företag bör eftersträva en hög VAV, ITK och ETM för en optimal 
position för till växt. Om någon av dessa till växtfaktorer inte uppvisar en hög kapacitet 
skulle denna utgöra ett problemområde och motverka företagets till växtpotential. Detta 
skulle vara en svaghet för företaget där förbättringar blir viktiga (Ewing & Samuelson, 
1998). Hur ett problemområde uppstår och hur det motverkar ett företags 
till växtpotential ill ustreras i figur 3.6, som beskriver balansen mellan de olika 
till växtfaktorerna. Om någon av de tre till växtfaktorerna visar låg kapacitet skulle fokus 
i styrningen sättas på den bristande till växtfaktorn för att öka företagets till växtpotential. 
Mål och mått skulle då utformas på ett sådant sätt att inte en aspekt premieras framför 
en annan, men att fokus sätts på det problemområde företaget upplever så att företagets 
långsiktiga mål uppnås resurseffektivt (Ewing & Samuelson, 1998). Med detta menas 
att fokus sätts på mål och mått i den till växtfaktor som utgör det största hindret mot 
företagets fortsatta till växt.  
 
 

Figur 3.6  Styrning med balans och fokus utifrån till växtfaktorer 
 

3.3.5 Sammanfattning och forskningsfråga  
 

Kapitlet visar hur ett företag kan hantera VAV, ITK och ETM med ett styrkort för att 
styra för till växt. Detta medför ett underlag till precisionen av följande forskningsfråga: 
 

Hur kan hypoteser utformas som visar vad ett företag bör ta hänsyn till när mål och 
måttsättning ska ske vid utformning av ett styrkort för til lväxt? 
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3.4 Styrkortets användning i tillväxtprocessen 
 
Teori om ett företags till växtprocess beskrivs oftast som att många företag går igenom 
ett antal olika utvecklingsfaser. Dessa faser slutar med någon form av kris eller i alla fall 
ett stort hinder. Om företaget övervinner denna kris och fortsätter växa kommer sedan 
en ny sådan kris efter en viss tid. Denna slutsats drar vi i li khet med Ylinenpää (1988) 
som studerar fenomenet på samma sätt om vi kommer att göra nedan, dvs. genom att 
använda befintlig teori om till växtprocesser. Ur dessa forskningsalster urskilj er och 
testar Ylinenpää (1988) ett mönster. Han konstaterar att till växtteorin kan delas in i tre 
faser, med Lemar (1982) som bas i modellbyggandet. Ett antal andra forskare kan 
användas för att nyansera och stärka Lemars (1982) teoretiska underlag för hur 
till växtprocessen ser ut. Om sedan detta fundament om till växtteori används kombinerat 
med teoretiska inslag om företag med till växt som mål och styrningsteori skulle 
underlag till i ntressanta hypoteser förhoppningsvis genereras. Beskrivningen nedan 
syftar till att ge underlag för att beskriva vad som kännetecknar varje till växtfas för ett 
företag i expansion samt generera underlag till att bedöma om styrkortet lämpligen kan 
användas i varje till växtfas.  
 

3.4.1 Fas ett i till växtprocessen 

 
Galbraith (1982), Lemar (1982) och Tyebjee, Bruno & McIntyre (1983) intresserar sig 
för företagets första till växtfas och konstaterar att det nystartade företaget har en mindre 
kundkrets. Organisationsstrukturen kan kännetecknas som en enkel struktur, vilken är 
relativt informell och flexibel. Ledning och beslut inom företaget är centraliserade. 
Lemar (1982) beskriver att det råder en frånvaro av kontrollsystem med avseende på 
lager, ekonomi och material. Tyebjee, Bruno & McIntyre (1983) berättar att företaget 
ofta till ämpar en nischstrategi och den starkaste konkurrensfaktorn är att till fredställa 
målsegmentets behov bättre än andra större aktörer på marknaden. Ingen egentlig 
marknadsföring förekommer och kunderna består ofta av vänner och bekanta. Detta är 
det stora problemet för att företaget skall uppnå en ökad till växt. Abrahamson och Low 
(1997) som diskuterar entreprenörskap föreslår att det företag som vill expandera 
framgångsrikt har en organisationell uppsättning i likhet med den som Lemar (1982) 
med stöd från andra beskrivit ovan. De berättar att organisationen lämpligen ska vara 
marknadsinriktad där företaget primärt tar in resurser externt för att uppnå flexibili tet 
och låga fasta kostnader istället för att prioritera hierarki och ägande av resurser. Detta 
beroende på den höga osäkerhet och de korta planeringshorisonter som fasen 
kännetecknas av för ett företag som siktar på snabb expansion.  
 
Lemar (1982) och Steinmetz (1969) diskuterar kritiska framgångsfaktorer för företagets 
fortsatta till växt. De konstaterar att det uppstår diverse problem när ett företag växer. 
Ledaren måste delegera och mängden personal som expansionen medför gör att rutiner 
för semester, övertid osv. måste skapas. De små produktionsvolymerna har här blivit 
större. Den enkla organisationsstrukturen börjar vara svåröverskådlig och 
kontrollproblem i styrningen uppstår. Företagets interna rapportsystem och finansiella 
kontrollsystem måste förbättras.  
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3.4.2 Fas två i till växtprocessen 

 
Lemar (1982) beskriver sedan hur företaget agerar för att passera den första 
till växtfasen. Han berättar att företaget delas in i funktioner för att lösa dessa problem 
och gå in i nästa till växtfas. Detta medför ökade instruktioner, kontroll och en tydligare 
ansvarsfördelning (Lemar, 1982, Stewart, 1985). Tyebjee, Bruno och McIntyre (1983) 
berättar att företaget har förvärvat ett ökat antal kunder som befinner sig på ett större 
geografiskt och psykologiskt avstånd än de gamla kunderna i denna andra till växtfas.  
 
Abrahamson och Low (1997) berättar att interna resurser ökar i denna fas då företaget 
upplever mindre osäkerhet och något längre planeringshorisonter än i fas ett. 
Outsourcing, där resurser tas in externt är fortfarande viktigt för att hantera den 
osäkerhet som trots allt råder. Här visas även vikten av att besitta kontroll över viktiga 
insatskomponenter som ofta kan utgöra en brist för företaget.  
 
Lemar (1982) konstaterar att problemet i den här fasen blir att företaget vuxit för fort 
utan nödvändiga anpassningar. Greiner (1972) och Lemar (1982) beskriver hur 
ledningen tappar kontrollen på verksamheten och ansvarsområden. Organisationen 
kännetecknas av långa beslutsvägar på grund av de centraliserade besluten. 
Informationsproblem uppstår inom företaget. Som ett led av detta uppstår 
samarbetsproblem mellan företagets avdelningar. Dessa problem är kritiska och måste 
lösas för att företaget ska fortsätta att växa. Beslut bör delegeras till sammans med en 
ökad koordination och ett ökat samarbete. Stewart (1985) berättar hur planering och en 
fast personalpolitik är viktigt för företaget. Lemar (1982) beskriver att 
personalutbildning, befordringar och nya belöningssystem blir viktiga för att behålla 
personal. 
  

3.4.3 Fas tre i till växtprocessen 

 
Steinmetz (1969), Stewart (1985) och Tyebjee, Bruno & McIntyre (1983) ill ustrerar hur 
den interna till växtkapaciteten påverkas genom att företaget uppdelas i divisioner för att 
hantera den ökade komplexiteten och för att överkomma problemen i fas två. Företaget 
har ännu fler kunder och produkter att hantera. Inom organisationen ses varje division 
som ett affärsområde som ansvarar för att nya produkter och innovationer ska tas fram. 
Kritiska framgångsfaktorer för fortsatt till växt är, förutom dessa, att beslutsfattandet 
decentraliseras för att beslut ska hanteras snabbare och bättre (Greiner, 1972). Tyebjee, 
Bruno & McIntyre (1983) berättar att andra marknader och produkter behövs för att 
företaget ska fortsätta växa i samma takt.  
 
Abrahamson och Low (1997) berättar att osäkerheterna har minskat väsentligt med 
avseende på konkurrens, kunder och teknologi. Långtidsplanering är nu möjli g och 
behovet av flexibilitet har minskat. Här är inte strategivalet lika aggressivt som förut 
utan tenderar att vara relativt defensivt.  
 

3.4.4 Styrning beroende på företagets situation 

 
Samuelson (1986) förklarar att förutsättningarna för styrning varierar beroende på 
vilken situation och verksamhet ett företag har. Dessa komponenter förändras beroende 
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på vilken till växtfas företaget är i (Lemar, 1982). Några av de viktigaste faktorerna som 
påverkar hur företagets styrning utformas är förutsägbarhet, flexibili tet och vilken 
tidsfördröjning det är mellan åtgärder och resultat. Förutsättningar för en styrning som 
går att planera, genomföra och uppfölja förbättras när verksamheten och omgivningen 
är säker och stabil. (Samuelson, 1986) 
 
Ett företags styrning kan ske genom ett processynsätt när dess verksamhet och 
omgivning är osäker och turbulent (Normann, 1975). När ett företag upplever sådana 
förhållanden blir kravet på styrningen att uppfylla två syften, nämligen inlärning och 
anpassning. Styrning och planering går ofta ut på att lösa de för stunden största 
problemen undertiden de inträffar i stället för att planera i förväg. (Birnberg, 1998) 
Norrman (1975) berättar att processynsättet innebär att företaget inte planerar med mål 
utan ställer upp en vision över det företaget vill uppnå. Detta görs efter de kunskaper 
som existerar i den specifika situationen. Efter detta formuleras ett första steg i en 
process, vilken utvärderas efter varje steg som tagits. Inlärning blir ett centralt inslag 
och visionen ändras hastigt med hänsyn till  utfallet på processteget och den aktuella 
situationen. Lärande och kunskapsbyggande är viktiga inslag i detta styrsätt och 
synsättet lämpar sig när viktiga framgångsfaktorer är flexibili tet och nyskapande i en 
planeringsmiljö som är okänd och komplex. Olve, Roy & Wetter (1997) berättar att när 
företaget upplever sådana förhållanden är orsaksverkan samband ofta okända. Mål och 
måttsättning i ett styrkort försvåras därför, eftersom mål och mått bör vara i harmoni 
och förstärka varandra sinsemellan i ett styrkort. Om inte företaget vet vilka 
investeringar som förbättrar det framtida resultatet minskar förutsättningarna för en 
framgångsrik mål och måttsättning i styrkortet (Kaplan och Norton, 1999).  
 
Målsynsättet är det andra sättet styrning kan ske genom och lämpar sig när 
verksamheten och omgivningen är säker och stabil. Målsynsättet innebär att planering 
sker genom en beslutsprocess. Mål formuleras först, sedan ställs alternativa delmål upp 
som bedöms efter måluppfyllelse. Efter detta väljs det delmål som bedöms ge högst 
måluppfyllelse. Detta synsätt lämpas bäst när planeringsmiljön är känd. (Normann, 
1975) När denna planeringsmiljö är känd vet företaget hur orsaksverkan samband ser ut, 
exempelvis vad i företagets produktion och försäljning som ger nöjda kunder. När 
företaget vet det kan mål och mått efter dessa samband ställas upp, så att det blir 
harmoni mellan de olika målen och måtten i styrkortet. (Olve, Roy & Wetter, 1997) 
Styrsätt med mål blir effektivast när det råder harmoni och småförändringar (Normann, 
1975). 
 

3.4.5 Sammanfattning och forskningsfråga 

 
Ovanstående resonemang indikerar på den problematik många företag möter vid 
til lväxt. Nämligen att styrning och till växthinder varierar under loppet av företagets 
utveckling. Följande forskningsfråga kan efter detta preciseras enligt följande: 
 
Bör ett styrkort lämpligen användas i varje fas av till växtprocessen för ett företag som 
vill styra för till växt? 
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4. EMPIRI 
 
I detta avsnitt kommer den empiriska studien som genomfördes på NOTE Norrtelje AB 
att redovisas. Respondenterna i undersökningen utgörs av företagets VD Mats Hultin, 
VVD Erik Stenfors, Controller Monica Lind samt Produktionschef Peter Jansson. 
 

4.1 Inledande beskrivning av företaget och dess syn på ti ll växt 
 
NOTE AB är en global kontraktstil lverkare av avancerad elektronik, med stor erfarenhet 
av industriell elektronik, telekom, IT, medicinsk elektronik samt radio- data- 
kommunikation. NOTE AB har cirka 300 anställda vid fabriken i Norrtälje och omsätter 
ungefär 350 miljoner kronor. Inom sitt globala nätverk av elektroniktill verkare 
producerar NOTE AB för svenska kunder i fyra världsdelar. Företaget ägs av cirka 150 
aktieägare där företagets VD Mats Hultin, Produktionschef Peter Jansson samt 
Produktionsutvecklingschef John-Olov Carlsson står för en tredjedel av aktieinnehavet. 
 
NOTE Norrtelje AB, utgör en betydande del av koncernen NOTE AB, vars affärsidé är 
att vara en ”global kontraktsleverantör av flexibel elektronikproduktion och 
kundanpassad logistik” . 
 
Mats Hultin vill att NOTE Norrtelje AB ska ses som det svenska alternativet till de 
amerikanska jättarna. Dessa företag har en mångsidighet, som möjli ggör att de kan 
hantera bland annat konstruktion, produktionsanpassning samt globalitet. Om det fanns 
ett sådant svenskt alternativ så skulle, enligt Mats Hultin, väldigt många kunder vända 
sig till NOTE Norrtelje AB istället. Enligt Erik Stenfors så är målet att vara ett 
alternativ men inte i samma storlek som de amerikanska jättarna. ”Dock krävs en viss 
volym för att vi ska vara intressanta” säger Erik Stenfors.  
 
Respondenterna ser till växt som en vägd sammansättning av ett flertal faktorer. 
Omsättning är dock den viktigaste faktorn för till växtbedömningen enligt dem. I och 
med det nätverk som företaget på senare tid har byggt upp så bedöms antalet anställda 
att vara en mindre lämplig faktor att ta med i till växtbegreppet.  
 
Från och med 1997 har NOTE funnits med på de till växtlistor över Sveriges snabbast 
expanderande företag som Ahrens & Partner presenterar i Svenska Dagbladet. NOTE 
erhöll en 35:e plats på den till växtlista som Ahrens & Partner presenterade 2000-06-07 
av drygt 230.000 företag. 
 
För att ill ustrera NOTE Norrtelje AB:s till växt ur ett historiskt perspektiv så har data 
samanställts från årsrapporter som sträcker sig till baka till början av 1990-talet, siffrorna 
dessförinnan bygger på uppskattningar från respondenterna. Nedan visas ett diagram 
över den till växt mätt i omsättning som företaget haft sedan dess grundare startade 
verksamheten 1968. 
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Figur 4.1  Till växt mätt i omsättning 1968-2000 
 

4.2 Företagets syn på tillväxtfaktorer  
 
Respondenterna diskuterar faktorer som påverkar till växt och delar in dessa i interna 
och externa sådana. De anser att interna faktorer utgörs av hårda resurser som 
exempelvis maskiner och mjuka resurser som kompetenser. Externa faktorer indelas 
efter de yttre faktorer som påverkar företaget, exempel på faktorer som respondenterna 
nämner är konjunkturens påverkan och leverantörernas betydelse. När de diskuterar 
dessa faktorer redogör de även för betydelsen av att företaget vill växa.   
 

4.2.1 Vilj a att växa 

 
Peter Jansson berättar att koncernens vision är att bli Sveriges största till verkare och 
underleverantör av elektronik. Denna vision innebär en stark till växtbetoning för NOTE 
Norrtelje AB. Han anser att förutsättningen för att nå dessa mål i visionen är att öka 
företagets omsättning. Även företagets affärsidé har en stark till växtbetoning. Mats 
Hultin berättar att den nuvarande affärsidén innebär att företaget ska vara en nära global 
producent av elektronik, främst inom telekom och industriell elektronik. Han förklarar 
att företagets vision och affärsidé är förankrad i organisationen. För att företaget ska 
klara av den snabba till växttakten krävs mycket av företagets personal. Mats Hultin 
berättar sedan att företaget är byggt på att många nyckelpersoner tycker att det är kul att 
ta ansvar och därför kan handla självständigt för att företaget skall uppnå til lväxt. Med 
nyckelpersoner menar han personer som är mottagliga för företagets vision och som 
samtidigt kan lösa problem, samt ta eget ansvar för företagets bästa.  
 
Vilj an av att företaget skall expandera, har under nuvarande ledning, alltid varit stor hos 
personalen inom NOTE Norrtelje AB. Detta är viktigt enligt respondenterna, därför att 
denna vilj a till till växt hos personalen är betydelsefull för företagets expansion. Monica 
Lind redogör för att till växt är något som är och har varit en förutsättning, för att 
företaget ska kunna bli en aktör på världsmarknaden. Denna förutsättning beror på att 
marknadens höga till växttakt har gjort att kunderna ställt krav på att företaget skall 



 
EMPIRI  

 

______________________________________________________________________ 
23 

expandera i samma takt som dess kunder. Mats Hultin anser även att företagets framtida 
mål är att fortsätta växa. Han tror att den nya ägarstrukturen kommer att medföra att 
till växt kommer att ske både genom intern utveckling och genom externa förvärv, vilket 
förmodligen kommer att öka til lväxttakten ytterliggare.  
 
För att förankra företagets vision, affärsidé och kultur anordnas möten med 
projektledarna där företagets ledningsgrupp aktivt går igenom alla nya mål, budgetar 
och diskuterar företagets fortsatta till växt, berättar Mats Hultin. Utifrån dessa möten är 
det projektledarnas ansvar att vidareförmedla denna information till de övriga anställda. 
Monica Lind berättar att det hålls en frivilli g informationsstund för hela personalen 
varje vecka. Det skickas även ut brev, tidningar och interna tidskrifter för att informera 
om företaget och vad som händer såväl internt som externt. 
 
Respondenterna trycker på vikten av att förmedla företagets positiva till växtsyn till 
personalen, eftersom denna påverkar företagets till växt. Alla anställda måste verka för 
att företaget skall kunna uppnå samma höga expansionstakt i framtiden. Peter Jansson 
fortsätter att diskutera företagets vilj a att växa. Han anser att desto större företaget blir 
desto mer måste kunna ske per automatik bland de anställda och därigenom är det 
viktigt att de anställda vet vilka mål de ska arbeta mot. 
 

4.2.2 Intern till växtkapacitet 

 
Erik Stenfors anser att det senaste årets markanta ökning i till växten beror på att 
företaget förbättrat sin interna leveranskapacitet. Detta grundar sig på de nätverk av 
samarbeten som NOTE Norrtelje har. Dessa samarbeten ger dels den globalli tet och 
närhet som kunderna kräver och dessutom en möjli ghet att lägga ut produktion där den 
lämpar sig bäst. Detta förtydligar Erik Stenfors genom att visa på det 
lågkostnadsalternativ till produktion som företaget har vid dess fabrik i Polen. Vidare 
anser han att det är viktigt att minska det antal leverantörer som företaget har, men detta 
kräver att företaget måste kunna behärska större delar av värdekedjan själva. Skill naden 
mellan NOTE Norrtelje AB och företagets konkurrenter är att NOTE Norrtelje AB 
bygger nätverk för samarbeten. ”Vi har klarat oss på detta och något annat hade 
förmodligen varit en overkill ” , anser Erik Stenfors. Han menar att detta beror på att 
företaget expanderat i sådan fart att en ännu högre organisk till växttakt blivit väldigt 
svår att hantera. 
 
Företaget har även till stor del anskaffat egna resurser för att växa organiskt. 
Respondenterna anser att det är viktigt att dessa förvärv sker i rätt tid, så att inte 
företagets til lväxt hämmas. Peter Jansson förklarar att det gäller att ha en god 
framförhållning vid anskaffandet av resurser, för att inte olika produktionsstörningar 
skall motverka företagets till växtkapacitet. Därför studerar företaget vilka möjli gheter 
som finns till kapacitetsökningar redan innan de interna kapacitetsgränserna nås. Innan 
investeringar sker så är ofta upplevelsen i företaget att allting går för högtryck, efter 
investeringen upplevs det istället att det är för lite att göra. Det blir ett rätt stort hack 
däremellan och det har varit rätt tuffa omställningar. Mats Hultin fyller ut det Peter 
Jansson berättar och menar att personalen ofta får arbeta väldigt hårt under den period 
då allt går för högtryck, samt att personalen efter investeringen försöker att fylla ut den 
lediga kapacitet som skapas när de nya maskinerna installerats. 
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Internt så beror till växtkapaciteten, enligt Monica Lind, till stor del på 
organisationsstrukturen och de människor som arbetar i denna. Det är därför viktigt att 
ta hänsyn till dessa organisationsförhållanden för att kunna uppnå en maximal till växt. 
NOTE Norrtelje AB har en operativ verksamhet, som är uppdelad i projektgrupper. 
Dessa grupper arbetar direkt mot företagets kunder. Företaget har valt denna 
organisations struktur för att uppnå flexibili tet och kontroll i verksamheten. Detta anses 
vara nödvändigt, eftersom företaget har vuxit och blivit väldigt omfattande. I och med 
dessa projektgrupper anser, Peter Jansson, att företagets fortsatta till växtmöjli gheter har 
förbättrats, eftersom ansvar och beslut har decentraliserats.  Projektgrupperna är 
uppbyggda av en projektledare som har det fulla ansvaret gentemot kunden, samt 
ytterligare en vice projektledare för avlastning. Företaget verkar för att dessa grupper 
skall vara ett ” litet företag” inom företaget. Grupperna varierar i storlek beroende på hur 
många kunder de ansvarar för. Vissa grupper har små kunder, medan det finns flera 
projektgrupper som har en och samma kund. Inköp sköts av en person i gruppen, men 
inköpsavdelningen stödjer denna person och sköter initiala inköp med avseende på nya 
kunder, avtalsskrivningar och mer avancerade frågor. Varje projektgrupp har sitt eget 
lager och en kvalitetssamordnare för att gruppen skall bli så likt ett ”eget företag” som 
möjli gt.  
 
Peter Jansson berättar att NOTE Norrtelje AB satsar på utbildning och 
kompetensutveckling av dess personal. Utan dessa personalbefrämjande åtgärder 
stannar företaget upp i sin utveckling och dess expansion hämmas därmed. Dessa 
kompetensutvecklingar är viktiga eftersom att till växten har medfört att företaget har 
vuxit i storlek. När företaget har nått en viss storlek blir det svårt att kontrollera 
verksamheten och en kunnig personal är viktig för att företaget skall bli mer 
självgående. 
 
Eftersom företaget inte ”äger” några produkter utan endast till verkar dessa på begäran 
från kunderna, så styr företaget inte själv över produktlivscyklerna berättar Monica 
Lind. Däremot skickar kunderna prognoser för vilket behov de har av till verkning under 
ett år framåt. Produkterna som företaget till verkar förändras oftast inte i sin helhet, 
vilket till stor del beror på företagets kunder. Dessa kunder är inte engångskunder utan 
de har för det mesta en beständig produktion hos företaget och det är snarare 
utvecklingar av befintliga produkter än helt nya produkter som medför förändringar i 
företagets til lverkning. En fördel med den nuvarande organisationen, är den flexibili tet 
som den erbjuder. De flesta företag i branschen kan inte helt ändra en serie som 
till verkas, men NOTE Norrtelje, kan ändra denna typ av serietill verkning direkt efter 
önskemål och kunden slipper därför köpa stora inaktuella serier. Den största delen av 
företagets kunder köper mönsterkort av NOTE Norrtelje AB. Orderförfarandet innebär 
att de kunder som köper in sina produkter, gör återkommande beställningar på nya 
mönsterkort. Företaget blir därför beroende av i vilken takt som deras kunder säljer sina 
produkter eftersom detta avgör när nya serier kan bli aktuella att till verka. 
 

4.2.3 Extern till växtmöjli ghet 

 
Generellt har efterfrågan inom elektronikindustrin varit på topp väldigt länge, och 
därigenom så har de externa möjli gheterna för till växt varit goda under en längre tid, 
menar Peter Jansson. Historiskt sett har det inte alltid funnits en stor efterfrågan på 
företagets produkter. Efterfrågan har dock till största delen varit hög. Kunderna har 
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tidigare krävt, och kräver fortfarande att företaget skall öka dess leveranskapacitet. 
Dessa ökade krav innefattar att företaget ska bli större och en mera komplett leverantör. 
”Valet har varit att växa till sammans med kunderna eller att inte vara med och leverera 
någonting överhuvudtaget” , förklarar Mats Hultin. På leverantörssidan så har det funnits 
företag som valt att inte växa med NOTE Norrtelje, men detta har inte enligt Mats 
Hultin inneburit några stora problem. Att detta inte inneburit problem för företaget beror 
på att det har många leverantörer som de kan köpa komponenter ifrån.  
 
Företagets konkurrenter består i dagsläget främst av globala stora multinationella 
företag berättar Erik Stenfors. Mats Hultin förklarar vidare att det även finns svenska 
kollegor som liknar NOTE Norrtelje, men de har blivit färre och många av dem har 
blivit uppköpta eller på annat sätt försvunnit. Mats Hultin berättar att företaget arbetar 
för att öka dess globala närvaro och på så sätt komma närmare dess kunder. Företaget 
upplever att det finns en stor potential i att söka sig till nya outforskade marknader i 
andra länder. För att kunna leverera till andra länder har företaget till stor del köpt upp 
och ingått samarbetsavtal med lokala aktörer i dessa länder. Erik Stenfors berättar att 
företaget har gjort detta för att göra expansionen lättare eftersom de har utnyttjat dessa 
företags befintliga kontaktnät. I och med att företaget utnyttjat kontaktnäten, har 
juridiska och affärsmässiga hinder överkommits. En annan fördel med dessa uppköp 
och samarbetsavtal är att många andra länder har en lägre lönenivå än vad NOTE 
Norrtelje AB kan ha i Sverige. Detta medför att produktion i dessa länder blir billi gare. 
 
Leveranssäkerheten på företagets komponenter som de använder i produktionen har 
under vissa perioder varit dålig. Detta härrör från högkonjunkturen då alla företag vill e 
ha komponenter. ”Det är lite av djungelns lag, som gäller för att få sina komponenter 
under de här perioderna”, anser Peter Jansson. Det blir därför viktigt med goda 
relationer till komponentleverantörerna för att få leveranser.  
 

4.3 Företagets syn på styrning för tillväxt  
 
”Om det är något som vi är duktiga på så är det att växa och göra investeringar i rätt 
tidpunkt och se till att vi har flexibla i produktionsmöjli gheter. Att styra med fakta går 
inte i ett till växtföretag. Gör man det så ligger man alltid efter, det är ju en bild av hur 
det har varit eller hur man trodde att det skulle bli. Investeringsbesluten styrs till viss del 
efter en känsla i magen. Fakta blandat med väldigt mycket känsla är det som krävs när 
man försöker att styra för till växt. Det handlar om att vara aktiv och lyssna på kunder 
och personal, se hur det ser ut och ha en känsla för att så här blir det. Att våga ta beslut 
utan fullständiga faktaunderlag är nog den enda vägen samt att våga ändra felaktiga 
beslut utan att blinka och utan att ha någon prestige i det. Den enda regeln för att 
hantera till växt är förmodligen att vara närvarande i verkligheten och att hela tiden 
styra. Man måste bo och fördjupa sig i verksamheten för att styra mot till växt. Det finns 
de som tror att de kan sitta vid sidan av och styra. Dessa personer kan kanske komma 
med bilder om hur de tror att det kan gå till , men för att lyckas krävs de verkligen att 
man bor i verksamheten.” På detta sätt berättar Mats Hultin när han redogör för hur 
företaget styrt för tillväxt. 
 
Monica Lind förklarar att företaget styr med hjälp av ett antal nyckelmått där 
täckningsbidraget utgör det viktigaste. Detta eftersom att täckningsbidraget, enligt 
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Monica Lind, ger en ganska bra bild på om företaget tjänar de pengar som företaget 
beräknat.  
 
Alla respondenter påpekar att till växt tynger företagets lagervärde och likviditet. 
Företaget måste därför ta hänsyn till dessa komponenter när det styr för till växt. Monica 
Lind beskriver den process som påverkar lagervärdet och likviditeten. Hon berättar att 
en stor order från en kund först leder till i nköp av komponenter, för att sedan produceras 
och slutligen levereras. Företaget erhåller först därefter betalning från sina kunder. Detta 
medför att det alltid blir en eftersläpning i likviditeten och lagervärdet.  
 
NOTE Norrtelje AB har på senare tid även påbörjat undersökningar på mjuka faktorer 
som kundnöjdhet. Leveransprecision och reklamationer (dvs. returer) mäts, vilket ger 
kvantifierbara mått på hur nöjda kunderna är. Mats Hultin anser dock att det fortfarande 
är viktigt ”att ha tät kontakt med ett visst antal nyckelpersoner hos kunderna och känna 
av att de är nöjda och glada. Lyckas man med det så behöver man inte mäta det andra. 
Men idag mäter vi det andra för att verifiera att vi har gjort rätt. Vi har inte fler kunder 
än att vi kan se till att de är nöjda hela tiden. Det är ju aldrig så att alla är helt nöjda men 
vi kan i alla fall veta vilka som är nöjda och vilka som inte är det. Att kunna hantera 
detta i tid är det väsentliga. Ska man styra för till växt så tror jag att det är viktigt med att 
klara av detta så att man inte tappar för mycket kunder. Det gäller att ha en lagom 
mängd och rätt kunder.”  
 
Erik Stenfors avslöjar att ”några nyckelbegrepp är att lyssna på kunderna, se åt vilket 
håll flocken går, ha till gång till men inte äga. Detta gör oss mer flexibla för 
förändringar” . Han menar att det är viktigt att snabbt kunna förändra sin verksamhet och 
anpassa sig till rådande situationer när ett företag styr mot till växt, speciellt beroende på 
den turbulens som då råder. Han förklarar vidare att en av faktorerna för att lyckas med 
detta är att personerna i organisationen är förändringsbenägna. Mats Hultin förklarar 
vidare att det krävs mycket av företagets personal. Företaget måste hela tiden anställa 
personer, som är lite duktigare än vad de behöver vara för att de ska klara av den roll de 
får i organisationen, berättar Mats Hultin. Det går inte att anställa folk som hela tiden 
behöver uppsatta regler, det finns inte tid till det, utan folk måste ta ansvar och kunna ta 
egna initiativ när man styr för till växt. Han anser vidare att företaget bygger på många 
nyckelpersoner, som tycker att det är kul att ta ansvar. Respondenterna är överens om 
att flexibili tet är ett nyckelord för till växt, och de anser att det är viktigt att hela 
företaget genomsyras av flexibla lösningar som strukturer, resurser och idéer. 
 
Respondenterna är ense om att det gäller att ha en god framförhållning för att till varata 
till växtmöjli gheter. Peter Jansson förklarar att styrning går ut på att upptäcka och 
till varata investeringsmöjli gheter innan kapacitetsmax nås på befintliga resurser. Genom 
att iaktta hur mycket det är att göra ”på golvet” , hur trångt det är i fabriken och om det 
finns fullbelagda maskiner, får företaget en inblick över när det är tid för investeringar. 
Mats Hultin beskriver att framförhållningen är nödvändig, men att det samtidigt gäller 
att se till att det finns en nytta med investeringarna, eftersom dessa minskar 
produktiviteten samt kräver tid och energi. Han beskriver vidare att det är viktigt ”att 
vara försiktig med utgifterna för att nå till växt. Däremot får man inte vara försiktig med 
dem när de behövs, om man investerar för sent påverkas till växten negativt. Man ska 
tänka efter och först lyssna på marknaden vad som behövs, sen kan man gå till baka och 
ta utgifterna. Det handlar om att våga investera när det behövs. En viss nedgång i 
lönsamhet och produktion uppstår när man växer som vi gör, man kan inte komma helt 
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rätt på en gång. Det går inte att satsa hejvilt heller, då förbrukar man kapitalet snabbt 
och behöver inom kort mera kapital. Det är en balansgång som gäller” .  
 
Mats Hultin berättar att företaget har styrts till stor del med känsla under 
till växtprocessen. Han förklarar att det är svårt att styra med fullständiga faktaunderlag i 
en turbulent rörelse. En allt för planerad styrning är ofta meningslös. I dagens läge har 
företaget dock börjat utveckla ett antal nyckeltal och har funderingar på att 
implementera ett styrkort, berättar Monica Lind. 
 

4.4 Företagets tillväxtprocess 
 
Mats Hultin berättar att grunden till NOTE Norrtelje AB lades 1968 av en entreprenör 
som hade en problemlösande och innovativ karaktär. Denna entreprenör var mer 
intresserad av tekniska lösningar än vad han var av till växt. Det företag som 
entreprenören startade var ett transformatorbolag vilket hette Lintron Transformator. 
Detta bolag til lverkade lindade produkter på en lokal marknad, men det gick att urskilj a 
att kunderna även hade en önskan om att företaget skulle plocka ihop produkterna. Detta 
blev en del av verksamheten som sedermera kom att avknoppas och 1983 grundades 
rent formellt företaget Lintron Elektronik. Nuvarande VD Mats Hultin kom in i 
verksamheten 1985 och företaget hade vid den tidpunkten en relativt liten verksamhet 
med en omsättning mindre än en miljon kronor. Företaget var under den här perioden på 
väg från en enkel organisationsstruktur till en något mer funktionsindelad struktur. 
Respondenterna reflekterar över förändringen av organisationsstrukturen och 
konstaterar att den troligtvis genomfördes för att företaget erhålli t fler uppdrag från 
kunder och att organisationen därmed växte och blev svårhanterlig. 
 
Konjunkturen blev starkare under 1980-talet och företaget började att mer aktivt sträva 
efter till växt. 1990 köpte Peter Jansson (nuvarande produktionschef), John-Olov 
Carlsson (nuvarande produktionsutvecklingschef) och Mats Hultin (nuvarande VD) 
företaget och bytte namn på det till Norrtelje Elektronik. Vid den här tidpunkten fanns 
det ungefär 30 anställda och omsättningen var mellan 20 och 30 miljoner kronor. 
Företaget förvärvades precis i inledningen på den kommande lågkonjunkturen som 
rådde i början av 90-talet, vilket påverkade företaget väldigt mycket. En kund som stod 
för 80% av omsättning försvann och företaget kom under en period att stå med en viss 
ledig kapacitet. Trots detta, förklarar Mats Hultin, var vilj an att växa hos den nya 
ledningen hög vid den här tiden.  Konkurrenterna tvingades av den vikande 
konjunkturen att varsla folk och sälja av maskiner. Norrtelje Elektroniks strategi blev 
istället enligt Mats Hultin ”att ta in de jobb som fanns, även om det inte var speciellt bra 
betalt så kunde vi behålla personalen intakt. Vi fick med oss banken och andra på att vi 
kunde köpa de andras maskiner vart efter de la ner sin till verkning. När det sen tog fart 
så hade de andra skrotat ut sin kapacitet medan vi hade byggt upp våran. Vi hade 
behålli t all personal och kompetens och på så sätt kunde vi få in kunder, typ Ericsson, 
som vi annars hade haft svårt att nå. Detta eftersom vi hade kapacitet när de behövde 
det. Vi hade åtta förlustmånader och det var tungt men ser man det på sikt så var det 
värt det. När det väl släppte så hade vi allt intakt.”  
 
Under en lång tid därefter har de externa möjli gheterna varit större, generellt i alla fall. 
Det förekommer alltid små variationer men inget av betydelse har påverkat företaget 
annorlunda under perioden. Det var istället den interna kapaciteten som kom att påverka 



 
EMPIRI  

 

______________________________________________________________________ 
28 

företagets till växttakt. Företaget kom att ha så pass många olika produkter/projekt så att 
den tidigare klassiska organisationsstrukturen blev ohållbar. För att kunna återvinna 
överblicken över produktionen så var företaget tvunget, enligt Peter Jansson, att 
omorganisera till en mer ansvarsfördelad struktur. Detta genomfördes mellan 1993 och 
1994 genom att projektgrupper, eller så kallade målstyrda grupper infördes. 
Omorganisationen ledde till stora fördelar för företaget. Vart efter behovet/order av nya 
produkter/projekt kom in så kunde nya projektgrupper sättas igång. Även 
informationsstrukturen förbättrades genom omorganisationen då kunden direkt kunde 
ringa in till den ansvariga projektledaren för att påverka leveransplaner, kvalitet osv. 
Ledningen hade tidigare upplevt problem med informationsstrukturen då en mängd 
information kom att filtreras bort på grund av just den mängd information som skulle 
handhas och delegeras av så få personer. Peter Jansson förklarar vidare att denna 
omorganisering var nödvändig för att företaget skulle kunna fortsätta att växa. 
 
Den hårda interna kapaciteten, dvs. maskiner och inventarier, har införskaffats vart efter 
den har bedömts absolut nödvändig. Mats Hultin berättar att i stort sett hela fabriken 
byggdes om 1998 och företag investerade samtidigt i fördubblad ytmonteringskapacitet. 
Samtidigt rationaliserades fabriken genom att hela flödet av material och produkter 
förändrades. Motsvarande investeringar skedde även i mitten på 1990-talet då företaget 
var tvunget att investera i ny ytmonteringskapacitet.  
 
I slutet av 1990-talet när företaget hade mellan 150 och 200 anställda upplevde Mats 
Hultin att företaget än en gång hade blivit för stort och att han inte kunde hålla koll på 
allting som hände i verksamheten. Det fanns två alternativ att lösa detta problem på, 
antingen genom en förändring i organisationsstrukturen eller genom en förändring i 
ägarbilden. Under år 2000 har därför en koncern utvecklats runt Norrtelje Elektronik 
med Elektronikbyggarna som moderbolag. Tidigare har moderbolaget haft som enda 
uppgift att förvalta aktierna i Norrtelje Elektronik. Under det senaste året så har dock ett 
flertal företag inträtt i koncernen. Detta för att bygga effektiva nätverk där 
produktionslösningar kan alterneras vartefter de passar och för att bygga en organisation 
som effektivt till godoser behoven för de företag som inryms i densamma. Erik Stenfors 
förklarar att det inte längre är ett självändamål för Norrtelje Elektronik att växa på ett 
och samma ställe. Han anser snarare att det handlar om att växa på ett flertal ställen för 
att kunna erbjuda flexibel och global produktion av elektronikkomponenter. En tanke 
med koncernen är att fördela produktion efter var den främst bör ske. Det finns även 
företag som är till för att stödja och ”serva” de andra. Erik Stenfors förklarar att SamU 
är ett sådant företag som arbetar med samordning och utveckling av koncernintressen. 
Han fortsätter att förklara att det även finns ett bolag i koncernen som har till uppgift att 
köpa och sälja komponenter i stora mängder. På detta sätt distribueras komponenter 
mellan företagen i koncernen.  
 
Ett namnskifte har skett på bolagen i koncernen under 2001 och moderbolaget heter 
numera NOTE AB (där NOTE står för Norrtelje Technologies) och Norrtelje Elektronik 
AB heter numera NOTE Norrtelje AB. I dagsläget tycks det inte finnas några 
begränsningar för företaget enligt respondenterna. Dessa förklarar att företaget i dagens 
läge har en god bild av omgivningen.  Detta förklaras med att företaget känner till 
konkurrenterna och deras svagheter. Företaget har även en god vetskap om vad 
kunderna efterfrågar. Enligt respondenterna har det blivit enklare att planera mer 
långsiktigt när företaget har nått det läge som de befinner sig i idag. 
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5. ANALYS 
 
Analysen utgår ifrån den teoretiska referensramen och de empiriska efterforskningar 
som genomförts. Vår avsikt med denna analys är söka eventuella samband som sedan 
kan alstra ett antal hypoteser om hur ett företag kan styra för till växt med ett styrkort.  
 

5.1 Tillväxtens faktorer  
 
Detta avsnitt kommer att beröra den forskningsfråga som alstrades fram i 
referensramens avsnitt om vilka faktorer som påverkar till växt (se avsnitt 3.2.4). Därför 
kommer vi nedan att resonera om huruvida dessa faktorer påverkar till växt utifrån den 
analysmodell vi upprättat över till växtfaktorer (se figur 3.4). De olika faktorernas 
påverkan på till växt analyseras först. Sedan analyseras faktorernas inbördes påverkan 
till varandra.  
 

5.1.1 Vilj a att växa 

 
Normann (1975) uttrycker att vision, affärsidé och kultur påverkar ett företags vilj a att 
växa. NOTE Norrtelje AB:s affärsidé, vision och företagskultur genomsyras av en stark 
till växtönskan enligt respondenterna. Dessa är även enade om att företagets VAV är 
förankrad hos de anställda. Företaget använder sig av ett flertal påverkansmedel för att 
kommunicera och sprida vilj an att växa i organisationen. Dessa påverkansmedel utgörs 
bland annat av informationsstunder, internskrifter etc. Det är viktigt att personalen 
förstår företagets affärsidé och därför är kommunikation nödvändig för att uppnå detta 
(Simons, 1995). Ledningen har även veckovis uppföljning och information med 
projektledarna, där till växtproblematiken diskuteras. Normann (1975) visar på vikten av 
att säkerställa att vilj an att växa prioriteras av de signifikanta aktörerna i organisationen.    
 
Om företagets till växtprocess analyseras tydliggörs det att företagets VAV har varierat i 
de olika till växtfaserna och att indikationer finns på att den har påverkat företagets 
til lväxt. I företagets första till växtfas var denna vilj a att växa tämligen begränsad. 
Axelsson och Hellström (1994) beskriver att företaget kan sakna denna vilj a att växa när 
ledningen eftersträvar kontroll och inte har något behov av en ökad storlek på företaget. 
Denna beskrivning passar väl överens med NOTE Norrtelje AB:s dåvarande situation. 
Den dåvarande entreprenören var främst intresserad av problemlösning och 
innovationer. Till växt var ingenting som denne eftersträvade. Under denna till växtfas 
upplevde inte heller företaget någon nämnvärd till växtökning. När de nuvarande 
huvudägarna köpte upp företaget var deras målsättning att expandera. Detta visades i 
djärva investeringar och genom ett aktivt sökande efter till växtmöjli gheter. Detta 
utmynnade sedan, enligt aktörerna, till att företaget markant ökade dess till växttakt.  
 
Samtliga intervjupersoner i NOTE Norrtelje AB betonar betydelsen av att företaget har 
en hög VAV. Aktörerna anser att VAV har ett klart samband med företagets till växt. 
Ovanstående resonemang stärker att de är troligt att de olika beståndsdelarna i VAV 
påverkar företagets till växt. Därför kan en relevant hypotes genereras enligt nedan. 
 
HVAV = Ett företags vilj a att växa påverkar dess till växt 
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5.1.2 Intern till växtkapacitet 

 
När konjunkturnedgången blev ett faktum i början på 1990-talet passade NOTE 
Norrtelje på att säkra dess interna till växtkapacitet genom anskaffande av resurser i 
form av maskiner och utökad processkapacitet. Detta gjordes för att öka företagets 
framtida expansionsförmåga. En ökning av outnyttjade resurser stärker företagets 
förmåga att expandera (Normann, 1975). Enligt Mats Hultin är detta något som har 
bidragit till att företaget kunde växa i snabb takt när konjunkturen och efterfrågan 
förbättrades. Barney (1991) menar att det är vilka möjli gheter resurserna ger som är det 
viktigaste gällande till växt i förhållande till resurser. 
 
I mitten av 1990-talet gjorde företaget en omorganisering för att förbättra företagets 
förmåga till fortsatt till växt. Organisationens utseende måste anpassas för att uppnå en 
fortsatt till växt (Lemar, 1982). Företaget upplevde att denna omorganisering har lagt 
grund för dess framgångsrika expansion. Omorganiseringen medförde att ansvar och 
beslut decentraliserades vilket medförde en förbättring av företagets 
produktionsförmåga och flexibili tet. Ett till växtföretag måste vara flexibelt och 
anpassningsbart för att uppnå kontinuerlig till växt (Baghai, Coley och White, 1999). 
Produktionschef Peter Jansson berättar att utan denna omorganisering hade inte 
företaget kunnat expandera vidare i samma takt.  
 
Företaget har kontinuerligt satsat på kompetenshöjningar för personalen genom diverse 
utbildningar. Detta för att företaget anser att detta har ett samband med att företaget ska 
kunna expandera. Högpresterande företag tenderar att investera i personalutveckling och 
ökade kompetenser (Ylinenpää, 1997). 
 
Ovanstående resonemang visar på att förändringar i resurser och strukturer påverkar ett 
företags til lväxtkapacitet. Därigenom blir det relevant att ställa upp följande hypotes.   
 
HITK = Ett företags interna kapacitet påverkar dess till växt. 
 

5.1.3 Extern till växtmöjli ghet 

 
NOTE Norrtelje AB:s till växtprocess indikerar att de externa till växtmöjli gheterna har 
varierat under företagets utveckling. När de nuvarande huvudägarna förvärvade 
företaget 1990 återfanns ett beroendeförhållande mellan företaget och en enskild kund. 
Denna kund stod för cirka 80% av företagets omsättning. När kunden lämnade företaget 
och konjunkturnedgången blev ett faktum så minskades de ETM. Detta inverkade 
negativt på företagets till växt eftersom en stor del av omsättningen försvann. Normann 
(1975) har visat på hur dessa beroendeförhållanden påverkar företagets 
till växtmöjli gheter til lsammans med barriärer och restriktioner. De aktörer vi intervjuat 
resonerar på ett liknande sätt. De anser att företaget måste överkomma olika barriärer 
och restriktioner i andra länder för att på så sätt förbättra företagets fortsatta till växt. 
Detta för att förbättra företagets ETM och möjli gheter till ökad till växt. Företaget har 
förvärvat konkurrerande fabriker och ingått samarbetsavtal med företag där dessa 
barriärer och restriktioner återfinns. Att köpa upp konkurrenter är ett sätt att förändra 
och påverka omgivningen (Kotler et al, 1996). I takt med dessa handlingar har NOTE 
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Norrtelje AB överkommit dessa restriktioner (affärsmässiga och juridiska hinder) och 
fått erfara till växtökningar.  
 
Företaget har fått erfara att de ETM till viss del har påverkat dess till växt negativt på 
grund av otill räckliga leveranser. I en stor del av företagets till växtprocess har 
komponentbrist uppstått. Denna störning medförde att företaget inte kunde producera 
och sälja så mycket som var önskat. På så sätt påverkades till växten negativt.  
 
Ovanstående indikerar på att företagets externa till växtmöjli gheter har påverkat och 
hindrat företagets till växt. Underlag för en hypotes finns således, nämligen att ett 
företags externa till växtmöjli gheter påverkar dess till växt. 
 
HETM = Ett företags externa till växtmöjli gheter påverkar dess till växt 
 

5.1.4 Samband mellan till växtfaktorerna 

 
Påverkar ett företags VAV dess ITK? 
 
I företagets första till växtfas och fram till ägarbytet 1990 hade företaget en låg VAV. 
Företagets ägare hade inte till växt som målsättning (se avsnitt 5.1.1) och företagets 
vision innefattade under den perioden inga till växtambitioner. Normann (1975) berättar 
att visionen (VAV) gör underlag för företagets planering av resurser och kompetenser 
(ITK). Företaget investerade inte nämnvärt i maskiner och kompetensutveckling under 
den här tiden och antalet anställda förändrades inte heller nämnvärt. Det kan alltså 
konstateras att när företagets VAV var låg ökade inte ITK nämnvärt. Efter ägarbytet har 
VAV ökat markant, detsamma gäller företagets ITK som kontinuerligt har ökat ända 
till s dags datum. De tre ägarnas vision var att bli en stor och global aktör. För att uppnå 
detta krävdes, enligt ägarna, en ökad ITK. Företaget har prioriterat investeringar i 
resurser som stärker företagets ITK. Detta kan tydligt urskilj as eftersom vinster har 
återinvesterats år efter år för att öka resurserna och för att hålla en hög kapacitet till de 
ökade orderingångarna. Förutom stora investeringsökningar har företaget ökat antalet 
anställda från 30 till c:a 300 personer, vilket leder till att VAV med klara indikationer 
påverkar företagets ITK. Följande hypotes kan på så sätt anses vara relevant. 
 
HVAV -ITK = Ett företags VAV påverkar dess ITK 
 
Påverkar ett företags ITK dess VAV? 
 
Produktionschef Peter Jansson menar att ökade investeringar leder till en nedgång i 
kapacitetsutnyttjandet per maskin. Detta ger att personal som tidigare har arbetat under 
press med produktionen nu har ledig kapacitet på de maskiner som är införskaffade. VD 
Mats Hultin anser att detta har lett till en önskan hos personalen att fylla upp den lediga 
kapaciteten och återgå till full produktion. Företagets ITK ökning kan på så sätt sägas 
påverka dess VAV positivt. I studien iakttogs även likheter med det fenomen Normann 
(1975) beskriver. Nämligen hur ett företags makt- och organisationsstruktur i form av 
kommunikation, rutiner och resurser påverkar vilka idéer som får genomslagskraft i 
organisationen. NOTE Norrtelje AB:s organisationsstruktur är konstruerad för att 
erhålla snabba beslutsvägar där innovativa idéer kan tas till vara genom den 
projektgruppsindelning som företaget utformat. Enligt aktörerna lyckas denna 
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organisationsstruktur påverka personalen till att fånga upp till växtidéer och uppslag till 
nya innovationer, vilket var avsikten. Detta ger indikationer på att företagets VAV har 
påverkats av dess ITK. Ovanstående medför att följande hypotes verkar rimlig. 
 
HITK-VAV  = Ett företags ITK påverkar dess VAV 
 
Påverkar ett företags VAV dess ETM? 
 
En hög vilj a att växa medför att ett företag mer aktivt söker möjli gheter i dess 
omgivning. Detta medför att en stark vilj a att växa genererar ökade externa 
till växtmöjli gheter (Miles och Snow, 1978). Under en längre tid har NOTE Norrtelje 
sökt och inlett kontakter med samarbetspartners för att kunna bredda sin produktion och 
på så sätt bli mer kompletta. Detta för att nå ut till större marknader och nya kunder. 
Samarbetena har grundat sig i den vilj a som företagets VD Mats Hultin förklarar vara 
”att växa är ett måste för att bli en aktör på marknaden, våra kunder kräver att vi blir 
globala för att vi ska vara intressanta”. Denna vilj a har således påverkat företaget att 
söka nya samarbeten (ETM). Dock kan hypotesen ha en svaghet. En hög VAV påverkar 
med stor sannolikhet inte företagets omgivning, utan medför snarare ett aktivare 
sökande efter nya möjli gheter i denna omgivning. När företaget genomlevde ett 
ägarbyte 1990 ökade VAV. Trots detta minskade företagets ETM eftersom efterfrågan 
minskade kraftigt. Företagets höga VAV medförde ett aktivt sökande efter möjli gheter 
att öka produktionen och alla uppdrag som erbjöds accepterades för att bibehålla och 
öka till växtmöjli gheterna. Dessa analyser kan ge underlag till följande hypotes.  
 
HVAV -ETM = Ett företags VAV påverkar dess ETM 
 
Påverkar ett företags ETM dess VAV? 
 
Under företagets första till växtfas fram till ägarbytet 1990 var de ETM relativt goda. 
Konjunkturen var gynnsam och marknaden för elektronikprodukter växte i omfång. 
Detta påverkade företagets VAV till viss del, ett antal nyanställningar genomfördes för 
att företaget skulle kunna expandera. Dock hade VAV möjli gen ökat i större 
utsträckning om företaget upplevt en aktivare kundtill strömning, företaget var vid den 
här tidpunkten inte så marknadsinriktat. Ägaren var mer intresserad av problemlösning 
än att expandera i snabb takt. Ett annat mönster kan urskilj as efter företagets ägarbyte 
1990. Nämligen att VAV fluktuerat något vid de till fällen som företaget har känt av 
förändringar i ETM. Under lågkonjunkturen i början av 1990-talet strävade företaget 
enbart efter att hålla sin interna kapacitet intakt, VAV avtog något då till växt inte längre 
kunde vara ett kortsiktigt mål. När konjunkturen gav med sig ökade vilj an att växa igen 
och företagets till växt ökade. Utifrån ovanstående resonemang kan följande hypotes 
ställas upp. 
 
HETM-VAV  = Ett företags ETM påverkar dess VAV 
 
Påverkar ett företags ITK dess ETM? 
 
Normann (1975) visar hur företagets resurser påverkar möjli gheter till nya kunder. I 
företagets första till växtfas och en bit in på 1990-talet var företagets ITK relativt 
konstant. Under lågkonjunkturen investerade NOTE Norrtelje AB i ökad kapacitet och 
kunde när konjunkturen svängde nå nya kunder som företaget tidigare inte kunnat nå. 
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Dessa kunder, exempelvis Ericsson ställer krav på företagets resurser för att ingå 
köpeavtal. Företagets förhöjda ITK påverkade på så sätt dess ETM. Även andra inslag 
tyder på samma förhållande. Företaget har kontinuerligt investerat i fabriker och 
samarbetsavtal (ITK) för att komma närmare marknaden och undvika affärsmässiga 
hinder (ETM). Företaget har genom till gång till fabriker utanför landets gränser (ökat 
ITK) förbättrat möjli gheterna för att öka till växten eftersom företaget inte kunnat få 
vissa kunder utan denna närhet. Ovanstående medför att följande hypotes förefaller 
rimlig. 
 
HITK-ETM = Ett företags ITK påverkar dess ETM 
 
Påverkar ett företags ETM dess ITK? 
 
Miles och Snow (1978) redogör för hur ett företag som lever i en föränderlig omgivning 
fokuserar på flexibilitet i organisationen. NOTE Norrtelje AB:s organisationsstruktur  är 
byggd och implementerad just för att klara de kraftiga förändringar som uppstår vid 
till växt. Detta är nödvändigt eftersom företaget kontinuerligt måste anpassa resurserna 
efter den ökade efterfrågan som företaget har från nya och befintliga kunder. Företagets 
ETM kan på så sätt anses påverka dess ITK. Andra länder med lägre löner har utgjort 
ETM för företaget. Företaget har sett potentialen i att lägga produktion i dessa länder för 
att på så sätt kunna konkurrera och expandera genom lägre priser på viss produktion. 
Detta har medfört att företaget stärkt dess ITK genom förvärv och samarbeten i dessa 
länder. Detta tyder på att följande hypotes förefaller väldigt rimlig. 
 
HETM-ITK = Ett företags ETM påverkar dess ITK 
 

5.2 Att styra för tillväxt 
 
Analyseringen är här utformad för att identifiera hypoteser som visar vad ett företag bör 
ta hänsyn till när mål och måttsättning ska ske vid utformning av ett styrkort för till växt 
(se avsnitt 3.3.5). Detta genomförs genom att återanknyta det empiriska materialet mot 
den teori som finns i kapitel 3.3. 
 

5.2.1 Att styra för balans i tiden 

 
Företaget har kontinuerligt investerat i maskiner och anställt personal för att klara den 
höga till växttakten. Omorganiseringar och större lokaler har genomförts när det känts 
nödvändigt, men ändå med en god framförhållning för att inte hindra den fortsatta 
til lväxten. Dessa anpassningar, som är kritiska skeden måste övervinnas (Lemar, 1982). 
NOTE Norrtelje AB planerar investeringar och omstruktureringar så att de genomförs 
när det är nödvändigt. Företaget tror inte på att stå med ledig kapacitet och vänta in 
marknaden. Dock försöker NOTE Norrtelje AB investera i tid så att det inte blir för 
mycket högtryck som därigenom kan motverka en fortsatt expansion. Företaget 
prioriterar därför att göra dessa förändringar i tid trots att dom är resurskrävande, 
försämrar produktiviteten och kostar pengar. Dock anser Mats Hultin att det är 
fördelaktigt att göra dessa uppoffringar. Att enbart sträva efter en hög verkningsgrad i 
företagets produktion skulle hämma företagets expansionstakt. En annan fördel är att 
personalen strävar efter att fylla ut den lediga kapacitet som uppstår och därigenom öka 
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förutsättningarna för en fortsatt expansion när dessa investeringar är gjorda. Kortsiktiga 
förbättringar i produktivitet bör inte ske på bekostad av långsiktiga förändringar i 
effektivitet och struktur (Ewing och Samuelson, 1998). 
 
Ovanstående resonemang indikerar på att ett till växtföretag prioriterar 
strukturförändringar högt. Balansen mot att genomföra strukturförändringar i rätt tid är 
viktigare än en kontinuerligt hög produktivitet.  
 
HSF = Strukturella förändringar måste prioriteras för en kontinuerlig till växt. 
 

5.2.2 Att styra för balans i rummet 

 
NOTE Norrtelje AB:s till växt har ökat hastigt sedan 1985. Företaget har under den 
expansionsperioden upplevt och överkommit variationer både internt, i form av 
omorganiseringar, mer personal, investeringar och externt. De externa förändringarna 
sker snabbt och kan vara allt från resursbrist till snabbt ökande och minskade 
orderstockar. Företaget måste hantera dessa faktorer, eftersom de skapar spänningar i 
företagets till växtpotential (Normann, 1975). Enligt Erik Stenfors har företaget 
överkommit och utnyttjat dessa förändringar för att klara en kontinuerlig till växt. Dock 
har det ställt stora krav på personalen som får verka i en ständigt föränderlig miljö inom 
företaget. Det blir svårt att upprätta mål och mått när verksamheten förändras 
kontinuerligt (Normann, 1975). För att ett företag ska kunna använda ett styrkort ställs 
det krav på att de inte motverkar varandra, vilket blir svårt när maskiner, personal och 
produkter ständigt förändras. Styrning ska utarbetas så dessa strategier, mål och 
handlingsmönster inom verksamheten överensstämmer inbördes, dvs. så att de inte 
motverkar varandra (Ewing och Samuelson, 1998). 
 
Eftersom ett företag i till växt upplever ständiga förändringar blir det svårt att ställa upp 
många detaljerade mål och mått i ett styrkort. Följande hypotes förefaller därför rimlig: 
 
HMFT = Ett styrkort för till växt bör innehålla några få mål och mått på hög 
beskrivningsnivå eftersom till växt medför ständiga förändringar för företagets 
verksamhet. 
 

5.2.3 Att styra för balans i aspekter 

 
Under NOTE Norrtelje AB:s hastiga expansionsökning har resurser ständigt förändrats 
och bytts ut. Respondenterna menar att flexibili tet är ett nyckelord för framgångsrik 
till växt. För ett till växtföretag är det viktigt med flexibili tet och innovationer (Baghai, 
Coley & White, 1999). Mats Hultin och företaget i övrigt förlitar sig på att alla personer 
är kompetenta och företaget har inte några utvecklade kontrollsystem. Att till ämpa 
kontrollsystem skulle vara svårt och resurskrävande när företaget upplever sådana 
förändringar som till växt medför. Företagets balans mellan aspekter är balans mellan 
flexibilitet, kreativitet och innovation mot behovet av kontroll i företaget (Simons, 
1995). Att företaget prioriterar flexibili tet framför kontroll visas genom att de anlitar 
många externa leverantörer och att verksamheten är inriktad på förändring istället för 
stabili tet. Detta leder till att resurser inte utformas eller kontrolleras optimalt, men att 
företaget blir flexibelt. 
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Kraven på hur en verksamhet ska organiseras skilj er sig i ett till växtföretag mot den 
verksamhet där allt är beständigt. För ett företag som vill styra framgångsrikt för till växt 
torde flexibili tet och snabba resursomfördelningar därför vara  viktigare än absolut 
effektivitet och optimal resursfördelning.  
 
HFE = Mål och mått för ett företag som styr för till växt bör avspegla att flexibili tet och 
snabba resursomfördelningar är viktigare än absolut effektivitet och optimal 
resursfördelning. 
 

5.2.4 Att styra för balans och fokus 

 
Efter ägarbytet i början av 1990-talet minskade efterfrågan drastiskt på företagets 
produkter i och med konjunkturnedgången. Detta medförde, enligt Mats Hultin, 
bristande förutsättningar för företagets till växtpotential. Han menar på att företaget 
kunnat växa betydligt snabbare om detta inte inträffat. Ett bristande kundunderlag 
(försämrad ETM) medför en försämrad till växtpotential (Lemar, 1982). Till växttakten 
under den här perioden kom därmed att bli avsevärt lägre än vad den annars har varit. 
Detta skulle vara en svaghet för företaget där förbättringar blir viktiga (Ewing & 
Samuelson, 1998). Företagets investerade även kraftigt i maskiner och 
produktionsutrustning under 1990-talet. Detta gjorde att företagets ITK stärktes. 
Företagets ITK påverkas av rutiner, kontrollsystem, information, ledarskap och resurser 
(Barth, 1999).  Företaget fick då, enligt VD Mats Hultin möjli ghet till att erhålla nya 
kunder. Företagets till växtpotential förbättrades därmed, eftersom dessa kunder inte 
handlat av företaget utan förstärkningen av ITK.  
 
Ovanstående resonemang ger en bild av att det ska finnas ett beroende mellan till växt 
och faktorerna som driver till växt samt att till växtpotentialen stärks då samtliga faktorer 
är uppfyllda. Detta medför, som beskrivet, att en bristfälli g tillväxtfaktor leder till en 
minskad till växtpotential. Detta är viktigt att beakta när ett företag vill styra för till växt.  
 
HBF = En bristande till växtfaktor, dvs. VAV, ITK eller ETM, leder till minskad 
till växtpotential 
 

5.3 Styrkortets användning i tillväxtprocessen 
 
För att uppnå struktur och besvara forskningsfrågan i avsnitt 3.4.5 är analyseringen 
uppbyggd i två steg. Först anknyts empiri till teori för att fastslå i vilken till växtfas 
företaget har verkat i. Sedan dras slutsatser om styrning och om ett styrkort är 
nödvändigt i respektive till växtfas.  
 

5.3.1 Fas ett i till växtprocessen 

 
Galbraith (1982) och Lemar (1982) berättar om företagets enkla organisationsstruktur 
och mindre kundkrets. NOTE Norrtelje AB hade en enkel organisationsstruktur i väldigt 
många år. Först på 1980-talet lämnade företaget denna struktur. Kunderna var få till 
antalet, där en kund stod för 80 % av omsättningen. Ingen formell styrning var aktuell, 
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vilket Tyebjee, Bruno & McIntyre (1983) konstaterar vara typiskt för denna fas. 
Tillväxtsträvandet började på allvar under den senare delen av 1980-talet. Detta 
eftersom marknadspotentialen ökade samt att företaget började till verka fler produkter. 
Den entreprenör som styrde företaget anställde ett antal nya förvärv för att möjli ggöra 
delegering. Detta är något som är kritiskt för till växt i denna fas (Lemar, 1982). 
Företaget upplevde inte några svårigheter, men övergav den enkla strukturen för att lösa 
kontrollproblem som uppstått på grund av ett för stort kontrollspann. Problem som berör 
kontroll är vanliga i slutet på denna till växtfas (Lemar, 1982, Steinmetz, 1969). Mats 
Hultin menar att behovet av en mer detaljerad och planerad styrning inte ökade, trots 
till växtökningen, utan att företaget arbetade på som vanligt. En mer detaljplanerad 
styrning skulle bara krångla till de förändringar som företaget genomgick. Han menar 
att framgångsrik styrning uppnås genom att aktivt delta i företaget och lösa de problem 
som iakttas. Företaget arbetar med processynsättet eftersom planeringsmiljön är okänd, 
flexibili tet och nyskapande är viktiga framgångsfaktorer (Normann, 1975). 
 
HFAS1 = Processynsättet används för att hantera till växt och styrkort är inte nödvändigt i 
någon större utsträckning. 
 

5.3.2 Fas två i till växtprocessen 

 
Under slutet på 1980 började NOTE Norrtelje AB att lite smått delas upp i funktioner. 
Företaget delas in i funktioner för att lösa kontrollproblem och gå in i till växtfas två 
(Lemar, 1982). Företaget upplevde under 1990-talet en hastig till växt efter en kortvarig 
nedgång. Mats Hultin menar att företaget erhöll fler och större kunder än förut, på grund 
av de stora investeringarna och den mer aktiva kundstrategi företaget bedrev. Företaget 
har förvärvat ett ökat antal kunder som befinner sig på ett större geografiskt och 
psykologiskt avstånd än de gamla kunderna (Tyebjee, Bruno & McIntyre, 1983). De 
riktigt stora organisationsomställningarna infanns mellan 1993 och 1994. Här 
genomgick företaget en omstrukturering till projektgrupper. Detta för att uppnå bättre 
kontroll och överblick. Instruktioner, kontroll och en tydligare ansvarsfördelning är 
viktiga problem bakom en omorganisering i denna fas (Lemar, 1982, Stewart, 1985). 
Abrahamson och Low (1997) menar att outsourcing är en viktig del för att hantera 
företagets osäkerhet samt att ett vanligt beteende är att försöka uppnå kontroll över 
viktiga insatskomponenter. NOTE Norrtelje AB har ett stort nätverk som de utnyttjar 
för att lägga ut produkter till i hög utsträckning för att kunna hålla en hög flexibili tet. 
Detta eftersom marknaden svänger fort och att företaget inte klarar av att växa mer än 
det gör nu internt.  Företaget har inte köpt upp någon leverantör som säljer viktiga 
insatsvaror, men försöker hålla goda relationer till dessa för att elektronikkomponenter 
är ofta en bristvara när efterfrågan på elektronik stiger. Företaget har överkommit 
många av de nödvändiga anpassningar som fasen kräver genom att delegera och öka 
informationsspridning. Att delegera och öka information är viktigt för att uppnå 
samarbete inom organisationen (Greiner, 1972, Lemar, 1982).  
 
Att företaget klarat detta anser Mats Hultin beror på att styrningen varit inriktad på att 
fördela ansvar, byggt på känsla till sammans med fakta, ständigt sökt flexibili tet, samt ett 
ständigt lärande av misstag och framgångar. Inlärning och anpassning är centrala inslag 
för att styra under turbulenta förhållanden (Birnberg, 1998). Mats Hultin anser även att 
man ständigt måste närvara i verkligheten för att lösa problem och att hela tiden styra 
för att uppnå framgångsrik till växt när det är så stora förändringar. Styrning och 
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planering går ofta ut på att lösa de för stunden största problemen under tiden de 
inträffar, i stället för att planera i förväg (Birnberg, 1998). Företaget har arbetat med 
processynsättet eftersom planeringsmiljön ofta är okänd, samt att viktiga faktorer är 
flexibili tet, lärande och kontinuerlig styrning med korta delprocesser för att hantera 
problem och möjli gheter (Normann, 1975). 
 
HFAS2 = Processynsättet används för att hantera till växt och styrkort är inte nödvändigt i 
någon större utsträckning. 
 

5.3.3 Fas tre i till växtprocessen 

 
NOTE Norrtelje AB klarar inte av att expandera internt i den hastighet som marknaden 
ger möjli ghet till . Därför har företaget startat nya bolag och delat in olika verksamheter i 
dessa. Företaget uppdelas i divisioner för att hantera den ökade komplexiteten och 
överkomma problemen i fas två (Steinmetz, 1969, Stewart, 1985, Tyebjee, Bruno & 
McIntyre, 1983). NOTE Norrtelje AB börjar nu kunna planera, det känner till 
marknaden, vad kunderna efterfrågar och är väl medvetet om vilka konkurrenterna är, 
samt vad som är deras svagheter. Långtidsplanering är nu möjli g och osäkerheterna har 
minskat väsentligt med avseende på konkurrens, kunder och teknologi (Abrahamson 
och Low, 1997). Målsynsättet lämpar sig bättre i denna fas. Målsynsättet är lämpligt när 
orsaksverkan samband är kända, externa faktorerna kända och välstrukturerade samt när 
det råder harmoni och mindre förändringar (Normann, 1975). Detta kan möjli gen 
avspeglas i NOTE Norrtelje AB som har tagit fram vissa mål och mått som de mäter 
och funderar på att implementera ett styrkort. 
 
HFAS3 = Målstyrning bör användas i styrningen och styrkort är aktuellt att använda. 
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6. SLUTSATSER 
 
Hypoteserna som genererats i analysen har inte genom denna undersökning kunnat 
testas och måste därför tolkas för vad de är, nämligen uppslag för fortsatta studier.  
 
Det första som kan iakttas är att ett antal olika faktorer ser ut att påverka ett företags 
till växt, vilket ett företag bör ta hänsyn till när det styr för till växt med ett styrkort. 
Dessa hypoteser samanställs nedan. 
 
HVAV  Ett företags vilj a att växa påverkar dess till växt 
HITK Ett företags interna kapacitet påverkar dess till växt 
HETM Ett företags externa till växtmöjli gheter påverkar dess till växt 
 
HVAV -ITK Ett företags VAV påverkar dess ITK 
HITK-VAV  Ett företags ITK påverkar dess VAV 
HVAV -ETM Ett företags VAV påverkar dess ETM 
HETM-VAV  Ett företags ETM påverkar dess VAV 
HITK-ETM Ett företags ITK påverkar dess ETM 
HETM-ITK Ett företags ETM påverkar dess ITK 
 
Vid utformning av ett styrkort för till växt kan det vara väsentligt att beakta 
nedanstående hypoteser vid mål och måttsättning. 
 
HSF Strukturella förändringar måste prioriteras för en kontinuerlig till växt 
HMFT Ett styrkort för till växt bör innehålla några få mål och mått på hög 

beskrivningsnivå eftersom till växt medför ständiga förändringar för 
företagets verksamhet 

HBF 1 Mål och mått för ett företag som styr för till växt bör avspegla att 
flexibili tet och snabba resursomfördelningar är viktigare än absolut 
effektivitet och optimal resursallokering 

HBF 2 En bristande till växtfaktor, dvs. VAV, ITK eller ETM, leder till minskad 
till växtpotential 

 
När ett företag vill uppnå till växt är det inte självklart att ett styrkort för till växt är det 
bästa verktyget för att lyckas. Det kan vara resurskrävande och inte medföra någon nytta 
beroende på var i till växtprocessen företaget är. Hypoteserna nedan ger indikationer på 
detta. 
 
HFAS1 Processynsättet bör användas för att hantera till växt och styrkort är inte 

nödvändigt i någon större utsträckning 
HFAS2 Processynsättet bör användas för att hantera till växt och styrkort är inte 

nödvändigt i någon större utsträckning 
HFAS3 Målstyrning bör användas i styrningen och styrkort är aktuellt att 

använda. 
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Eftersom denna studies syfte är att generera hypoteser anser vi att det är viktigt att visa 
något av dessa hypotesers användbarhet. 
 
Den studie som har genomförts har utvecklat hypoteser om styrning för till växt med ett 
styrkort. Dessa hypoteser är endast verifierade som rimliga antagande och bör därför 
testas vidare empiriskt för att stärka deras till ämpbarhet. Detta skulle kunna göras 
genom ett större slumpmässigt urval och genom operationaliseringar av de olika 
till växtfaktorerna. Befintlig forskning, exempelvis Barth (1999) och Ylinenpää (1997), 
skulle kunna användas till att stödja och underlätta utformningen av dessa tester. 
 
Denna studie har inslag av ett systemsynsätt och detta har medfört att avgränsningar har 
gjorts utifrån de till växtfaktorer som vi har behandlat. Eftersom avgränsningar är 
nödvändiga när detta synsätt till ämpas skulle det vara intressant att utföra 
avgränsningarna på ett annorlunda sätt. Exempelvis skulle kanske ytterligare faktorer 
kunna urskilj as. För att ill ustrera detta på det befintliga analysinstrument som vi har 
använt oss av skulle en annorlunda avgränsning kunna få konsekvenser enligt följande 
ill ustration. Detta skulle givetvis medföra konsekvenser på företagets styrning.  
 
 

 
Figur 7.1 Illustration över till växtens påverkan på tillväxtfaktorerna 
 
 
De hypoteser som utformats skulle kunna användas till att upprätta komparativa studier 
mellan olika branscher. Ett förslag på hur detta skulle kunna ske är att de olika 
till växtfaktorerna skulle operationaliseras. Exempelvis skulle ITK kunna mätas med 
investeringar, innovationer etc. När dessa kan mätas blir studier om styrning och vilka 
faktorer som driver till växt i olika branscher intressanta. Ett tänkbart scenario är att 
vissa branscher prioriterar den interna till växtkapaciteten i sin styrning. Detta skulle 
kunna vara ett produktionsinriktat företag, vilket strävar efter en jämn produktion 
(Normann, 1975). Ett annat tänkbart alternativ kan vara att vissa branscher drivs av 
ETM, där en stark efterfrågan kan influera företagens styrning och driva till växten i den 
branschen. För att visa hur en kartläggning över de olika branschernas prioritering av de 
olika till växtfaktorerna skulle figur 7.2 tydliggöra denna prioritering något. 
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Figur 7.2 Illustrerande figur över styrning och till växtfaktorer i olika branscher 
 
 
Efter den litteraturgenomgång som studien medfört upptäckte vi ett antal intressanta 
problemområden. En stor del av de problem som forskare inom till växtteorin, 
exempelvis Greiner (1972), Lemar (1982) och Ylinenpää (1988), behandlar inriktas på 
företagets till växtprocess. I till växtprocessen sätts fokus ofta på olika hinder och 
möjli gheter som uppstår under företagets till växt. I vår studie till sammans med annan 
styrkortsteori, exempelvis Kaplan och Norton (1999), beskrivs hur mål och mått kan 
utformas för att styra för till växt. Det skulle vara intressant att undersöka om det 
styrkort som studien genererat kan användas för att utveckla mål och mått för att hantera 
de olika till växtfaser som ett företag går igenom. Ett tänkbart angreppssätt kan vara att 
använda befintlig till växtteori. Om ett logiskt deduktivt angreppssätt används skulle 
logiska slutsatser kunna dras från befintlig teori som beskriver de olika till växtfaserna. 
Dessa slutsatser skulle beskriva hur mål och mått kan utformas för att styra för en 
kontinuerlig till växt genom de olika till växtfaserna. Hur ett sådant styrkort skulle kunna 
se ut ill ustreras i figur 7.3, där till växtprocessen är uppdelad i tre till växtfaser. 
 

 
 
Figur 7.3 Styrkort för en till växtprocess i tre faser  
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BILAGA ETT – INTERVJUGUIDE 

Respondenter 
 
VD  Mats Hultin  
Vice VD   Erik Stenfors 
Produktionschef  Peter Jansson 
Controller   Monica Lind 

Frågemall  
 
Frågeområde 1 – Til lväxt 
 
Hur ser Du på begreppet till växt?  
Vilka faktorer påverkar till växten enligt Dig? 
 
Frågeområde 2 – Styrning för till växt 
 
Vilken syn har Du på styrning för till växt? 
Hur styr företaget för att nå till växt? 
 
Frågeområde 3 – Till växtprocessen 
 
Hur har företagets till växtprocess sett ut från det att företaget startades till dagsläget? 
Vilka faktorer har varit kritiska för företaget under till växtprocessen? 
 
 


