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FÖRORD 
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SAMMANFATTNING 
Gasellföretag är viktiga för länders tillväxt eftersom de står för en stor andel av de nya jobb 

som skapas. Gasellföretag kännetecknas av att de är snabbväxande och entreprenöriella. Det 

har dock visat sig vara en utmaning att styra gasellföretag mot fortsatt tillväxt och forskare är 

inte överens om vad detta beror på. Oenigheten ligger främst i den formella styrningens roll. 

Vissa forskare menar att det är nödvändigt att införa mer kontroll för att kunna styra företaget 

när det växer. Andra menar att formell styrning hämmar kreativitet och innovation, vilket är 

viktiga egenskaper för gasellföretag. Syftet med denna studie var därför att få en djupare 

förståelse för ekonomistyrningens roll i gasellföretag och därmed hur styrningen kan påverka 

företagens utfall. Utfallen kategoriserades som lyckade eller mindre lyckade fall. För att fånga 

helhetsbilden av företagen avsåg studien även att identifiera om situationsfaktorer kan ha 

påverkat företagens ekonomistyrning och därmed företagens utfall. Den metod som 

genomsyrade studien var en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Studien designades som 

en komparativ fallstudie av tre gasellföretag i Norrbotten, verksamma inom konsultbranschen. 

Semistrukturerade djupintervjuer låg till grund för empiriinsamlingen som sedan tolkades med 

tematisk analys. Resultatet visade stora skillnader i styrningen mellan alla företagen. Den 

gemensamma nämnaren var att företagen med ett lyckat utfall fokuserade mer på den informella 

styrningen och genom en stark kultur motiverade sina medarbetare. I det mindre lyckade fallet 

visade resultatet en avsaknad av informell styrning, samtidigt som den formella styrningen 

frångicks. Tre situationsfaktorer identifierades som mest troligt hade påverkat 

ekonomistyrningen. Dessa var extern omgivning, organisationsstruktur och 

organisationsstorlek. Vid intervjuerna framkom att företagsledarnas personliga egenskaper 

verkade vara en viktig faktor för företagens utfall. Denna studie avsåg inte att undersöka 

företagsledarnas personliga egenskaper, däremot föreslås detta som ett framtida 

forskningsförslag.  

  



ABSTRACT 
 

Gazelles are important for the economic growth of countries, thus they account for a large 

proportion of new jobs. Gazelles are characterized as fast growing and entrepreneurial. 

However, it is a challenge to manage gazelles and to maintain growth and scholars do not agree 

on what the cause is. The disagreement mainly lies in the role of formal management control 

system in gazells. Some scholars argue that it is necessary to implement more control in order 

to manage the growing company, while others argue that formal management control inhibits 

the creativity and innovation of the company. The purpose of this study was therefore to gain a 

deeper understanding of the role of management control in gazelles and thereby increase the 

knowledge of how management control can affect the outcome of the gazelles. The outcomes 

of the gazelles were categorized either as successful or less successful cases. To capture the 

whole view of the gazelles situation factors were also included since they most likely affects 

the selection of management control systems. A qualitative method was with a deductive 

approach was selected.  A comparative case study of three gazelles in Norrbotten, operating in 

the consulting industry was conducted. Semi-structured interviews were the main source  of 

empirical data.  The results indicated  significant differences in the management control system 

of all gazelles in the study. Companies with a successful outcome focused more on the informal 

control, and by a strong culture motivated their employees. In the less successful case there was 

a  lack of informal control, while the formal control was abandoned. Three contingencies were 

identified  that most likely had affected the management control system. These contingencies 

were external environment, organizational structure and organization size. The interviews 

revealed that manager personal traits seem to be an important factor in the outcomes of the 

companies. This study did not intend to investigate the manager's personal traits, thereby this 

is suggested as a future research proposal.  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 INTRODUKTION .................................................................................................................. 1 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................ 2 

1.3 Syfte och forskningsfrågor ............................................................................................... 3 

2 TEORETISK REFEREFSRAM .............................................................................................. 4 

2.1 Ekonomistyrning .............................................................................................................. 4 

2.2 Gasellföretag och dess omgivning .................................................................................... 6 

3. METOD ................................................................................................................................ 10 

3.1 Forskningsansats ............................................................................................................. 10 

3.2 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 10 

3.3 Analysmetod ................................................................................................................... 12 

3.4 Metodproblem ................................................................................................................ 13 

4 EMPIRI ................................................................................................................................. 15 

4.1 Företag Alfa .................................................................................................................... 15 

4.1.1 Alfas utfall ............................................................................................................... 15 

4.1.2 Alfas styrning och omgivning .................................................................................. 16 

4.2 Företag Beta .................................................................................................................... 17 

4.2.1 Betas utfall ............................................................................................................... 18 

4.2.2 Betas styrning och omgivning.................................................................................. 18 

4.3 Företaget Gamma ........................................................................................................... 19 

4.3.1 Gammas utfall .......................................................................................................... 20 

4.3.2 Gammas styrning och omgivning ............................................................................ 21 

5 Jämförande analys av Alfa, Beta och Gamma ...................................................................... 23 

5.1 Formell ekonomistyrning ............................................................................................... 23 

5.2 Informell ekonomistyrning ............................................................................................. 26 

5.3 Situationsfaktorer ............................................................................................................ 27 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor ..................................................................................... 29 

6.2 Avslutande diskussion samt förslag på fortsatt forskning .............................................. 29 

REFERENSER ......................................................................................................................... 31 

 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bilaga 2 – Anpassad intervjuguide 

  



 

FIGURFÖRTECKNING 
 

Figur 1: Operationalisering ...................................................................................................... 12 

 

TABELLFÖRTECKNING 
 

TABELL 1: Formella och informella styrmedel ........................................................................ 5 

TABELL 2: Sammanfattning empiri Alfa ............................................................................... 17 

TABELL 3: Sammanfattning empiri Beta ............................................................................... 19 

TABELL 4: Sammanfattning empiri Gamma .......................................................................... 22 

TABELL 5: Jämförelse formell ekonomistyrning ................................................................... 23 

TABELL 6: Jämförelse informell ekonomistyrning ................................................................ 26 

TABELL 7: Jämförelse situationsfaktorer ............................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUKTION 
 

I introduktionen ges en bakgrund till ämnet och begreppen gasellföretag och ekonomistyrning 

definieras. Vidare diskuteras problem med ekonomistyrning i gasellföretag. Slutligen 

identifieras det forskningsgap som studien syftar att fylla samt de forskningsfrågor som studien 

avser att besvara.  

 

1.2 Bakgrund  
 

Idag etableras många företag med inställning att växa snabbt. (Germer, 2014, 23 februari) 

Politiker och forskare har sedan finanskrisen år 2007 poängterat att snabbväxande företag är 

viktiga för samhället då de skapar arbetsmöjligheter och bidrar därför till länders ekonomiska 

tillväxt (Rico 2009). Enligt Germer (2014, 23 februari) är dessa snabbväxande företag viktiga 

för Sverige eftersom de står för en stor andel av antalet nya jobb som skapas. De mest 

snabbväxande företagen kallas för gasellföretag och sedan år 2000 utser Dagens industri varje 

år ”Årets gasell” i en tävling där endast de mest framstående företagen i Sverige är nominerade. 

Sedan tävlingen introducerades har gasellföretagen skapat 215 000 arbetsmöjligheter i Sverige. 

(Kiepels, 2014, 18 december) Det är således betydande för Sveriges näringsliv att dessa företag 

överlever och får fortsätta växa.  

 

Ett gasellföretag är ett snabbväxande entreprenöriellt företag och begreppet myntades redan år 

1979 av forskaren David Birch. Birch separerade en grupp av snabbt växande företag från 

övriga växande företag och definierade gasellföretag som företag med en årlig 20-procentig 

tillväxt under en femårsperiod. Tillväxten beräknades på antal anställda eller förädlingsvärdet. 

Ett alternativ var att antalet anställda hade fördubblats under fem år. Sedan dess har Birch 

definition omarbetats och omdefinierats. (Poldahl, Andersson & Johansson, 2011) Enligt 

Dagens industri definieras gasellföretag enligt följande kriterier: en omsättning på minst 10 

Mkr, minst tio anställda, minst fördubblat omsättningen i jämförelse med det första och det 

senaste räkenskapsåret, ökat omsättningen vart och ett av de senaste tre åren, haft ett positivt 

samlat rörelseresultat de senaste fyra räkenskapsåren, i största del vuxit organiskt, inte genom 

förvärv eller fusioner och sunda finanser. (Kiepels, 2014, 18 december) Denna studie baseras 

på Dagens industris definition av gasellföretag. Enligt Kiepels finns det tre framgångsfaktorer 

som är gemensamt för gasellföretag. Företagsledarna i gasellföretag är duktiga på att skapa en 

god affärsidé, är effektiva i sin kapitalanvändning och inger ett förtroende för externa 

intressenter. En tydlig trend är att gasellföretagen binder mindre kapital i kundfordringar och 

varulager än andra företag, vilket innebär att de har en god likviditet som gynnar tillväxten. 

Samtidigt skriver Haustein, Luther och Schuster (2014) att ytterligare kännetecken för 

gasellföretag är deras innovativa egenskaper och idérikedom. Trots dessa framgångsfaktorer 

finns det även utmaningar för att ett gasellföretag ska lyckas. Rico (2009) påpekar att det är en 

svår balansgång att styra snabbväxande entreprenöriella företag. 

 

Ekonomistyrning syftar till att guida medarbetares beteende så att deras individuella mål går i 

enlighet med organisationens övergripande mål (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus, & 

Nilsson, 2014). Ekonomistyrning innefattar både informella och formella styrmedel. Informella 

styrmedel hjälper medarbetare och chefer att uppnå målöverensstämmelse och hög grad av 

motivation. Informell styrning är exempelvis normer, lojalitet, värderingar, kultur och etik, 

muntliga avtal mellan chefer och anställda. Informell ekonomistyrning är oskriven och implicit. 

(Cardinal, Sitkin & Long, 2004) Rico (2009) menar att informella styrmedel kan vara viktiga i 

tillväxtfasen för att inte hämma innovation och därmed tillväxten i företaget. Formell 
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ekonomistyrning innebär att organisationen har klara regler, processer, riktlinjer, och 

planeringsverktyg som underlättar för att nå mål och strategier. De formella verktygen är 

nödvändiga för att de guidar, motiverar och underlättar för chefer och medarbetare att på ett 

samordnat sätt uppnå organisationens mål och därmed uppnå kontroll. Formella styrsystem kan 

exempelvis vara produktkalkylering, investeringskalkylering, budgetering, prestationsmätning 

och intern redovisning. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005; Granlund, & Taipaleenmäki, 2005) 

Det är viktigt för företag att ha ett väl fungerande kontrollsystem i alla företag eftersom det är 

genom detta system som företagsledarna samordnar medarbetarna. (Anthony et al., 2014) Det 

har dock visat sig finnas utmaningar med att tillämpa ekonomistyrning i gasellföretag, vilket 

diskuteras vidare i problemdiskussionen.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Bland gasellföretagen är konkurrensen hård och många klarar inte av att hålla en fortsatt 

lönsamhet. En studie har gjorts bland de mest lovande gasellföretagen som har en tillväxt på 

över 400 procent för att jämföra hur de står sig i konkurrensen till andra företag. 

Undersökningen visade att minst fem procent av de tidigare mest framgångsrika gasellföretagen 

hade gått i konkurs (Wetterlund, 2008, 27 november). Vad är det som gör att inte ens 

gasellföretag som klassas som Sveriges mest snabbväxande företag klarar av att undvika 

konkurs? Baserat på den forskning som har gjorts inom gasellföretag påträffas att forskarna inte 

är eniga om vad det är som avgör om gasellföretagen lyckas bra eller mindre bra. Rico (2009) 

menar att en anledning till att snabbväxande företag lyckas mindre bra är för att företagsledarna 

inte är förberedda på de strukturella förändringarna som behöver göras när en organisation 

växer. Om företaget vill fortsätta växa kan omorganisering och införande av mer kontroll vara 

nödvändigt när företaget kommer in i en fas som innebär ökad belåning, ökat antal anställda 

och fler kunder (Rico, 2009). Samtidigt hävdar Phelps, Adams och Bessant (2007)  att 

införandet av mer struktur och kontroll kan hämma innovation och kreativitet, vilket är viktiga 

egenskaper i snabbväxande entreprenöriella företag. Phelps et al. menar att det är vid införandet 

av mer kontroll som företagen lyckas mindre bra.  

 

Trots meningsskiljaktigheter i tidigare forskning verkar en gemensam nämnare vara att 

ekonomistyrning kan påverka utfallet för företagen. Forskarna är dock inte överens på vilket 

sätt ekonomistyrningen påverkar gasellföretagens utfall.  Tell (2012) menar att gasellföretag 

som grundar sin ekonomistyrning på det som har varit, istället för att blicka framåt tenderar att 

lyckas mindre bra. Tell menar att det är vanligt att företagsledare i gasellföretag fokuserar för 

lite på långsiktigt strategiskt arbete. Bristen på planerad långsiktig ekonomistyrning kan således 

leda till att företagsledarna är oförberedda på förändringar både inom organisationen och yttre 

förändringar. Phelps et al. menar att gasellföretag bör styras främst genom informell styrning 

för att inte mista sin entreprenöriella anda. Rico (2009) menar tvärt om att implementering av 

formell ekonomistyrning kan vara nödvändigt för att inte företagsledarna ska förlora kontrollen 

när företaget växer. När antalet anställda ökar kan företagsledare uppleva svårigheter med 

samordningen av medarbetare. Snabbväxande entreprenöriella företag kan därför komma till 

en gräns där de måste gå från en informell ekonomistyrning till en mer formell styrning. Ju 

större företagen blir och ju mer de växer desto fler krav ställs på dem att införa formella 

styrverktyg. (Rico, 2009)  

  

Ytterligare en infallsvinkel på vad det är som avgör utfallet för gasellföretag anses vara den 

omgivning som företaget verkar i (Chenhall, 2003). Chenhall skriver om hur olika 

situationsfaktorer avgör vilken ekonomistyrning som bör tillämpas inom ett företag och att 
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dessa situationsfaktorer är den främsta förklaringen till hur den ekonomiska styrningen bör 

tillämpas. Även Rico (2009) menar att företagsledarna i gasellföretag bör vara uppmärksamma 

på situationsfaktorer och anpassa sina strategier och ekonomistyrningen efter dessa.  

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning finns det gott om studier som beskriver fenomenet 

gasellföretag och vilka styrsystem som är vanligast i gasellföretagen. Dessutom visar den 

forskning som finns inom ekonomistyrning i gasellföretag en meningsskiljaktighet främst 

angående balansen mellan informell och formell styrning. Achtenhagen, Melander, Rosengren 

och Standoft (2014) betonar att det behövs ytterligare studier inom ämnet för att jämföra 

snabbväxande med icke-växande företag och studera relationen mellan ekonomistyrning och 

tillväxt.  Därmed finns ett forskningsgap att fylla genom att skapa en djupare förståelse för 

ekonomistyrningens roll i snabbväxande entreprenöriella företag. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för ekonomistyrningens roll i 

snabbväxande entreprenöriella företag. Studien avser att jämföra styrningen i gasellföretag med 

avseende på både formell och informell styrning. Det kommer att göras en reflektion om och i 

så fall hur ekonomistyrningen har påverkat utfallet för de olika gasellföretagen. För att fånga 

hela företagets sammanhang kommer det även analyseras om företagens situationsfaktorer haft 

en inverkan på ekonomistyrningen. Följande forskningsfrågor har formulerats:  

 

 Hur har ekonomistyrningen i gasellföretag utformats?  

 

 Finns det några likheter och skillnader i ekonomistyrningen bland olika gasellföretag? 

I så fall på vilket sätt? 

 

 Hur har situationsfaktorer påverkat utformningen av ekonomistyrningen?  
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2 TEORETISK REFEREFSRAM  
 

I den teoretiska referensramen presenteras de begrepp, tidigare forskning och teorier som 

studien grundas på. Inledningsvis beskrivs ekonomistyrning för att få en djupare förståelse för 

ekonomistyrningens roll i gasellföretag företag. Företaget och därmed ekonomistyrningen 

påverkas av sin omgivning och därför redogörs för företagets livscykel och 

situationsfaktorer.  Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

 

2.1 Ekonomistyrning 
 

Ett av de huvudsakliga syftena med ekonomistyrning är att uppnå målöverensstämmelse, vilket 

innebär att medarbetare arbetar mot sina egna individuella mål samtidigt som de arbetar mot 

organisationens översiktliga mål (Merchant, 2006). Ekonomistyrning inkluderar både informell 

och formell styrning. Det finns inte mycket tidigare forskning inom informell ekonomistyrning, 

men samtidigt menar vissa forskare att informell ekonomistyrning har stor betydelse när 

företaget är ungt eller verkar i en ostabil miljö, vilket är fallet för gasellföretag (Rico, 2009; 

Pant, 2001). Informell styrning innefattar oskrivna och outtalade normer, kultur och 

värderingar. Dessa har stor betydelse för implementeringen av organisationsmål och är viktigt 

för att medarbetare ska känna motivation och målöverensstämmelse. (Adair, 2006) I informell 

ekonomistyrning ligger fokus på medarbetarna då de anställda ses som en källa till kunskap. 

De har på grund av det ofta stort inflytande över företagets strategi och kan påverka de beslut 

som tas inom organisationen. (Pant, 2001) Medarbetare och deras uppfattningar är därför 

viktiga att ta i beaktan när ekonomistyrning tillämpas. Medarbetare som är glada, känner sig 

säkra och motiverade på sin arbetsplats är lättare att styra i rätt riktning, medan missnöjda, 

ledsna och arga medarbetare är svårare att påverka och styra. Att motivera medarbetare är 

därmed en viktig faktor för att ekonomistyrningen ska fungera. (Adair, 2006) Det kan vara svårt 

att hitta rätt belöningar för att motivera medarbetare då det finns två olika typer av motivation, 

inre och yttre motivation. Inre motivation innebär att medarbetaren motiveras av målet eller 

uppgiften i sig, medan yttre motivation innebär att medarbetaren motiveras av belöningen för 

att slutföra uppgiften. Monetära belöningar har visat sig kunna tränga undan den inre 

motivationen och ge medarbetaren känslan att uppgiften är ett tvång. För att undvika att tränga 

undan den inre motivationen rekommenderas istället kollektiva belöningar eller oväntade 

belöningar. (Frey & Jegen, 2001).  

 

Formell styrning innefattar å andra sidan skriftliga regler, procedurer, guider och andra 

dokument som belyser för medarbetare hur de bör arbeta för att uppnå organisationens 

mål.  (Ax et al., 2005) Formella styrmedel är det som vanligtvis förknippas med traditionell 

ekonomistyrning, och den formella ekonomistyrningens roll är väl studerad när det gäller stora 

mogna företag (Cardinal et al., 2004). Däremot är forskarna inte eniga när det gäller vilken roll 

den formella ekonomistyrningen har i snabbväxande entreprenöriella företag. Phelps et al. 

(2007) anser att det kan vara förödande att införa formella styrmedel i dessa företag och att de 

bör styras främst genom informella styrmedel. Cardinal et al., (2004) är av samma åsikt och 

menar att när formell ekonomistyrning införs i snabbväxande entreprenöriella företag är det 

vanligt att de anställda tappar motivationen och vägrar följa reglerna, vilket leder till att 

företagsledarna måste återgå till den informella styrningen. För att undvika att de anställda 

vägrar följa reglerna måste företagsledare införa incitament som skapar målöverensstämmelse 

för att medarbetare ska arbeta mot organisationens mål och inte endast sitt eget självintresse. 

Det är viktigt att medarbetare känner ansvar för att öka motivationen hos de anställda. Samtidigt 

är det viktigt att det utvecklas prestationsutvärderingar så att företagsledare vet ifall 

medarbetare arbetar så effektivt som möjligt. (Adair, 2006) Organisationsmål är viktiga för att 
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på sikt kunna uppnå företagets vision och målen bör vara specifika, mätbara, accepterade, 

realistiskt och tidsbestämda för att detta ska uppnås. (Anthony et al., 2014) Visionen behöver 

däremot inte vara formulerad enligt dessa kriterier utan definieras som ett önskvärt framtida 

tillstånd för organisationen (Johnson, Whittington & Scoles, 2011).  

 

Andra forskare menar tvärt om att det kan vara nödvändigt att införa mer struktur och kontroll 

i snabbväxande entreprenöriella företag för att företaget ska kunna fortsätta växa (Rico, 2009). 

Exempel på kontroll som vanligtvis införs är budgetering, prestationsmätning och utvärdering 

av den nuvarande prestationen. Syftet med denna typ av kontroll är att knyta samman alla 

organisationsenheter så att de arbetar åt samma håll. Kriterier för ett bra styrsystem är att 

ekonomistyrningen bör stämma överens med organisationens strategier och mål, det bör 

utformas på ett sätt som passar organisationsstrukturen och beslutsfattande, samt det bör vara 

motiverande för företagsledare och medarbetare att uppnå organisationsmål genom belöningar 

och andra incitament. Faktorer som påverkar ekonomistyrningen är organisationsstorlek och 

spridning, ju större organisation desto högre krav på formell ekonomistyrning. (Anthony et al., 

2014) Ekonomistyrningen påverkas även av i vilken utsträckning organisationen är 

decentraliserad. Ju högre grad av decentralisation desto högre krav på ekonomistyrning. 

(Moffett, 1998) 

 

Formell ekonomistyrning syftar även till att förse organisationen med nödvändig information 

gällande organisationens prestation. För att förse organisationen med relevant information är 

det viktigt att specificera vilka mått som ska mätas och hur det ska mätas. Prestationsmätning 

ses som en central del i formell ekonomistyrning (Merchant, 2006) Merchant beskriver sex 

kriterier för ett bra prestationsmått: 

 

 Målöverensstämmelse med organisationens övergripande mål 

  Kontrollerbart för den som mäts 

 Tidsenligt 

 Relevant 

 Lätt att förstå  

 Kostnadseffektivt att mäta och administrera     
       

Gemensamt för prestationsmåtten är att de ska avspegla de beteenden hos individen som blir 

utvärderad av prestationsmåtten. När bra beslut fattas ska prestationsmåtten gå upp, och det ska 

ske inom rimlig tid så att det går att förstå vilket beslut som ledde till förbättringen. (Merchant, 

2006) I tabell 1 sammanfattas några av de vanligaste formerna av formell och informell 

styrning. 

 

TABELL 1: Formella och informella styrmedel 

 

 
 

Anpassad efter Anthony, (2014); Rico, (2009); Pant, (2001); Cardinal et al., (2004) 
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Ett annat viktigt syfte med ekonomistyrning är processen att implementera och förverkliga 

organisationens strategier (Rico, 2009). Tell (2012) skriver om det strategiska perspektivet i 

gasellföretag och menar att företagen med hjälp av strategier från företagsledningen kan nå hög 

tillväxt. Tell hävdar att ledningen i snabbväxande entreprenöriella företag är bra på att ta hänsyn 

till yttre omständigheter och att dessa omständigheter ingår i strategin. Tell belyser att 

företagsledare i snabbväxande entreprenöriella företag ofta använder sig av en flexibel 

strategisk planering som tar hänsyn till interna och externa omständigheter, något som har visat 

sig vara ett framgångskoncept. Lumpkin och Dess (1995, refererade i Tell, 2012) beskriver fyra 

typer av strategier som är gemensamma för små och växande företag. 

 

Den enkla strategin: Med denna strategi går företagsledarna tillbaka till vad företaget lyckades 

med i första taget. Företagsledarnas beteende är ofta ensidigt och det råder brist på variation 

med arbetsuppgifter. Det är ofta bara ett mål som sätts upp. Problemet med denna strategi är att 

andra viktiga faktorer inte tas i beaktan på grund av att det endast fokuseras på ett enda 

mål.(Lumpkin och Dess, 1995, refererade i Tell, 2012) 

 

Den deltagande strategin: Denna strategi präglas av en ledarstil som är deltagande och där 

samarbete förespråkas. Företagsledarna riktar ofta sitt fokus internt och värnar om relationer 

med medarbetare och involverar gärna dessa i sitt beslutsfattande. Denna strategi gynnar 

organisationen genom att den frambringar nya idéer och diskussioner som kanske inte hade 

upptäckts av ledningen själv. Med hjälp av denna öppenhet inom organisationen kan förmågan 

att se förändringar i organisationens omgivning öka. (Lumpkin och Dess, 1995 refererade i Tell, 

2012)   

 

Den anpassningsbara strategin: Denna strategi kännetecknas av ett externt fokus. 

Företagsledarnas intresse ligger i hur kunder och leverantörer ser på organisationen och 

strategin anpassas efter dem. Mycket av företagsledarnas tid går till att lyssna på externa 

intressenters, vanligtvis kunders, behov och önskemål. Företagsledarna gör kontinuerliga 

förändringar inom organisationen baserat på intressenternas återkoppling. (Lumpkin och Dess, 

1995, refererade i Tell, 2012)   

 

Den innovativa strategin: Denna strategi fokuserar på innovativa och nyskapande processer 

inom organisationen. Här är strategisk utveckling en viktig roll. Denna strategi är vanlig för 

små företag eftersom de är mer villiga att ta risker. Strategin är dynamisk och företagsam. 

(Lumpkin och Dess 1995, refererade i Tell, 2012)   

 

Tell (2012) skriver att företagsledare i snabbväxande entreprenöriella företag ofta har svårt att 

släppa strategier som de hade när de först började bli lönsamma och växte. De tittar alltså gärna 

tillbaka på den tid som har varit istället för att tillämpa nya strategier. Företagen riskerar därför 

att bli mindre flexibla och innovativa ju längre tiden går. Ju större tillväxt under en viss 

tidsperiod desto mer tenderar företagsledare och chefer att stanna kvar i sitt gamla beteende och 

har svårt att inse att tiden och omgivningen har förändrats. Tell skriver slutligen om faran med 

att gasellföretag fastnar i den enkla, bakåtblickande strategin och hävdar därmed att gaseller 

bör tillämpa en mer flexibel och innovativ strategi när tillväxten börjar avta. 

 

2.2 Gasellföretag och dess omgivning 
 

Gasellföretag har en mycket snabb tillväxttakt, vilket är ett ämne som ofta debatteras och en 

fråga som diskuteras är om det innebär stor risk att växa eller inte. Audretsch (1995) anser att 
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när företaget växer tvingas företagsledarna att ta större risker, vilket kan påverka chanserna att 

överleva. Det finns även forskare som hävdar motsatsen. Phillips och Kirchoff (1988, refererad 

i Mole, 2000) menar att det inte är riskfullt att växa, utan snarare att tillväxt innebär en större 

chans till överlevnad. En anledning till den snabba tillväxten kan vara att små entreprenöriella 

företag är duktiga på att ta tillvara på externa resurser, exempelvis ett stort kontaktnät och goda 

relationer med leverantörer, då de i början lider brist på interna resurser såsom finansiella medel 

och arbetskraft. Gasellföretag är därmed bra på att ta vara på möjligheterna i sin omvärld. 

(Jarillo, 1989) Det råder dock delade meningar om det är gynnande att ha den höga tillväxten 

under en kort period eftersom det blir desto svårare att stabilisera företaget senare när det 

kommer in i en annan fas. Företagsledare kan ha svårt att hantera förändringen som sker inom 

organisationen när företagen växer i stor utsträckning. Dessa kan därför stöta på många 

utmaningar när omsättning, personal och belåning ökar. Detta föder i sin tur en mer byråkratisk 

struktur samt en hög grad av stress, vilket hämmar innovation och en långsiktig tillväxt.  (Rico, 

2009)       

 

Företagets livscykel är en modell som grundades i mitten av 1900-talet. Modellen uppdaterades 

sedan år 1998, då Greiner med hjälp av livscykelperspektivet kopplade företags 

ekonomistyrning med företags tillväxt genom fem faser. (Greiner, 1998) Greiner beskriver hur 

företagets tillväxtutveckling beror på fem dimensioner; organisationens storlek och ålder, 

evolution- och revolutionsstadier och branschens tillväxttakt. Det har visat sig att ju äldre en 

organisation är desto mer litar företagsledarna på sina egna erfarenheter och principer. 

Företagsledare och medarbetares attityder blir alltmer rotade och orörliga ju äldre 

organisationen blir, trots att attityderna är föråldrade och omoderna, därför blir det allt svårare 

att genomgå en förändring i ekonomistyrningen. Storlek har tillika en stor betydelse för hur 

tillväxten utvecklas för ett företag. Ju större ett företag är desto svårare är det att samordna och 

kommunicera. Det krävs därför förfinade kommunikations- och styrningsmetoder ju mer en 

organisation växer. Evolutionsstadiet beskriver den period där företaget har en konstant och 

stadig tillväxt. Det krävs endast små justeringar i styrningen för att företaget ska kunna 

bibehålla denna tillväxt. Detta ses därför som en lugn och säker period. Revolutionsstadiet 

kunde Greiner identifiera genom att analysera “Fortune 500”, en lista över de 500 mest lyckade 

företagen i USA. Det visade sig att många företag som haft en stadig tillväxt under en relativt 

lång period senare gått i konkurs. Han kunde då dra slutsatsen att tillväxten i ett företag inte är 

linjär och att alla företag genomgår en period av turbulens. I denna period är det därför av 

betydelse att tillämpa en ny form av styrning. För de företag som har svårt att applicera en ny 

styrning, exempelvis på grund av att företaget har svårt att acceptera en förändring, finns det en 

stor sannolikhet att företaget inte fortlever. Branschens tillväxttakt är en dimension som 

bestämmer hur snabbt ett företag går igenom evolutionsstadiet till revolutionsstadiet, i 

snabbväxande branscher, exempelvis inom teknologi, går företagen igenom faserna snabbare 

än långsamt växande branscher. Det betyder att företagen i branscher med snabb tillväxt raskt 

måste tillämpa en ny styrning vilket i sin tur betyder att de företagen måste ha en positiv 

inställning till förändring.  Utifrån dessa fem dimensioner kunde Greiner fastställa fem faser 

som ett växande företag går igenom och förutsättningar för att de ska klara sig igenom samtliga 

faser. (Greiner, 1998) Gasellföretag tenderar att ha en intensiv tillväxt de första åren, men har 

svårt att upprätthålla den starka tillväxten under en längre tidsperiod. Gasellföretag klassas 

vanligtvis in i fas 2 eller fas 3, och därför beskrivs inte de senare faserna av livscykeln (Harms 

& Ehrmann, 2009).  

 

Fas 1, kreativitet: Företaget etableras och grundaren är ofta en entreprenöriell och nytänkande 

person som inte är intresserad av att lägga ner energi på att styra verksamheten utan vill lägga 

fokus på att förverkliga sin idé. Kommunikationen mellan medarbetare och företagsledaren är 
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informell. Ju mer organisationen växer desto mer krav ställs på styrningen för att uppnå 

effektivitet. Ju fler anställda desto mer formell kommunikation krävs för att samordna alla 

medarbetare. För att företaget ska kunna växa ytterligare tillsätts mer kapital vilket i sin tur 

sätter krav på redovisning och finansiell kontroll. I och med att organisationen växer höjs även 

kraven på företagsledaren. Företagsledaren som nu har mer ansvar känner sig sällan bekväm 

med det nya ansvaret och försöker därför agera som denne gjorde när företaget först etablerades. 

Till följd av de nya kraven möter företaget det första revolutionsstadiet och en ledarskapskris 

uppstår. Krisen kan lösas genom att en ny företagsledare tillträder som kan styra organisationen 

ur förvirringen. (Greiner, 1998) 

 

Fas 2, ledande: För att ta sig igenom första fasen och komma in i det andra evolutionsstadiet 

krävs en företagsledare som har de rätta ledarskapsegenskaperna för att kunna hantera 

förändring och leda företaget igenom en period av stabil tillväxt. I denna fas behöver det göras 

en specialisering av arbetsuppgifter samt att en mer hierarkisk struktur byggs upp. Det införs 

en mer formell och opersonlig kommunikation och beslutsfattandet görs av högsta 

företagsledningen. Med en centraliserad struktur känner sig medarbetare klämda mellan 

företagsledningens beslut och kundernas behov, då medarbetarna i regel vet mer om vad 

kunderna vill ha. De känner sig därför otillräckliga vilket innebär att de blir omotiverade. 

Revolutionsstadiet börjar med att medarbetare efterfrågar mer självständighet att fatta sina egna 

beslut. Företagsledningen har ofta svårt att släppa på kontrollen, vilket gör att medarbetarna blir 

alltmer omotiverade. (Greiner, 1998) 

 

Fas 3, delegering: Om företagsledningen går från centralisering till decentralisering och det 

görs på ett lämpligt sätt kommer medarbetarnas motivation att öka och företaget kan därför ta 

sig till nästa evolutionsstadie. Här delegeras ansvar ut till enhetschefer och bonussystem skapas. 

Kommunikationen mellan företagsledning och medarbetare är oregelbunden och görs via 

telefon eller korta besök hos enhetscheferna. Med det ökade ansvaret hos enhetscheferna har 

de möjlighet att expandera och snabbare besvara kundernas behov samt utveckla nya produkter. 

En utmaning som kan uppstå är när företagsledningen förlorar kontrollen i takt med att 

ansvarsenheterna blir alltmer själviska och oviljan att kommunicera med övriga ansvarsenheter 

uppstår. Revolutionsstadiet börjar med en kontrollkris och för att motverka denna kris vill 

företagsledningen ta tillbaka kontrollen och således återgå till en mer centraliserad struktur. 

Detta möter ett stort motstånd av ansvarsenheterna och för att komma runt denna prövning 

tillämpas nya samordningstekniker. (Greiner, 1998) 

 

Greiner (1998) beskriver företagens tillväxt och ekonomistyrning och hävdar att 

företagsledarna som tillämpar ekonomistyrning kan med hjälp av denna livscykelteori förutspå 

vad som kommer krävas av dem och vilka förändringar som behöver genomföras för att 

företaget ska fortleva och växa. Det Greiner inte tar upp är omständigheter i företagets 

omgivning och hur dessa omständigheter kan påverka tillväxten och vad som då måste beaktas 

när företagsledarna ska tillämpa en ny form av ekonomistyrning. Eftersom företagen inte är 

isolerade utan påverkas av sin omgivning identifierar Chenhall (2003) olika situationsfaktorer 

som företagsledare bör beakta när de utformar sin ekonomistyrning.  

 

Ett företag är i hög grad beroende av den kontext och de samband det verkar i. Företagets 

omgivning består av situationsfaktorer, vilket är något som företagsledarna inte kan undvika. 

En av företagsledarnas uppgifter är att lära sig att hantera dessa faktorer. Därmed beror 

organisationens prestation mycket på den situation den befinner sig i och företagsledarna 

behöver ha god kännedom om dessa omständigheter för att kunna anpassa ekonomistyrningen. 

(Clegg, Kornberger, & Pitsis, 2011) Enligt Chenhall (2003) finns det många olika 
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situationsfaktorer som påverkar företaget, varav alla inte ses som relevanta för denna studie. 

Nedan beskrivs tre situationsfaktorer som identifierades vid insamlingen av empirin. Övriga 

situationsfaktorer anses mindre relevanta för denna studie och beskrivs därför inte. De 

situationsfaktorer som identifierades ha störst betydelse och som företagsledarna bör beakta när 

de utformar företagets ekonomistyrning är extern omgivning, organisationsstruktur och storlek. 

 

Den externa omgivningen 

Chenhall (2003) beskriver den externa omgivningen som en kraftfull situationsvariabel, vilket 

är grundpelaren i företagets omgivning. En viktig aspekt i den externa miljön är osäkerhet. 

Chenhall skriver även att osäkerhet ska särskiljas från risk och menar att osäkerhet är något 

som varken kan kopplas till en speciell händelse eller något som kan förutspås. Risk är något 

vi är medvetna om och kan kopplas till en speciell händelse och därmed kan risk förutspås. 

Något som kan kopplas till osäkerhet är kontroll. Ju mer ett företag växer desto svårare blir det 

att kontrollera företaget. Gasellföretag står därför inför en högre grad av osäkerhet desto mer 

de växer då det blir svårare att kontrollera företaget. Chenhall skriver att ju osäkrare den externa 

miljön är desto mer bör organisationen fokusera på en öppen och externt fokuserad 

ekonomistyrning. Chenhall skriver även att ju mer fientlig och turbulent den yttre miljön är 

desto mer önskas formella kontroller och traditionella budgetar. Chenhall hävdar också att i 

osäkra yttre miljöer bör ekonomistyrningen fokuseras på strama finansiella kontroller och 

kombineras med en flexibel personlig interaktion.  

 

Organisationsstruktur 

Organisationsstruktur refererar till den formella uppställningen av organisationsmedlemmarnas 

olika roller eller uppgifter för att säkerställa att organisationens aktiviteter utförs. Strukturella 

bestämmelser påverkar effektiviteten inom organisationen, motivationen för medarbetare, 

informationsflöde samt kontrollsystem och kan hjälpa organisationen att forma framtida utfall. 

Faktorer som tas upp i samband med organisationsstruktur är centralisering, standardisering, 

samordning och formalisering. Forskning visar organisationer som har avancerad teknologi, 

hög mångfald på produkter, och en decentraliserad struktur har en mer traditionell, formell 

ekonomistyrning med exempelvis budgetar och formell kommunikation (dokument). 

(Chenhall, 2003) Ju mer ett gasellföretag växer desto mer kan en decentraliserad 

organisationsstruktur komma att behövas och därmed en mer formell ekonomistyrning.  

 

Organisationsstorlek 

I och med att ett företag växer ökar möjligheten till förbättrad effektivitet vilket i sin tur öppnar 

upp för möjligheten att specialisera och effektivisera arbetsfördelning. Stora företag har lättare 

att kontrollera sin omgivning och genom massproduktion kan man minska uppgiftsosäkerhet. 

Samtidigt som en organisation växer allt större ökar behovet av att företagsledaren kan hantera 

stora mängder information. De kommer sedan till den punkt där de måste införa formella 

styrmedel såsom regler, dokument, specialisering av arbetsuppgifter, hierarkiska strukturer och 

ökad decentralisering. (Child & Mansfield, 1972 refererad i Chenhall, 2003). Forskning visar 

att stora organisationer är mer diversifierade av sin verksamhet, att det har mer formaliserade 

procedurer och mer specialiserade funktioner. Det visar även att decentraliserad 

organisationsstruktur samt att stora organisationer ofta har ett mer deltagande 

budgeteringsarbete och avancerade kontroller. (Chenhall, 2003) Ju större gasellföretaget blir 

desto svårare blir det att samordna verksamheten och därför ställs det mer krav på en formell 

ekonomistyrning i jämförelsen med när företaget var mindre.  
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3. METOD 
 

I detta kapitel redogörs för de metodval som gjorts, samt hur litteratursökning, urval och 

datainsamling har genomförts. Vidare diskuteras de metodproblem som uppstått och hur dessa 

hanterades. Avslutningsvis beskrivs åtgärder som gjordes för att studien skulle uppnå 

trovärdighet och äkthet. 

 

3.1 Forskningsansats 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) är en kvalitativ studie lämplig för att studera fenomen som är 

svåra att kvantifiera. Kvalitativa studier kännetecknas vanligtvis genom att de fokuserar mer på 

ord än på siffror. Studien utgick från ett deduktivt perspektiv där teorier och tidigare forskning 

om ekonomistyrning, gasellföretag och dess omgivning utgjorde grunden för en teoretisk 

referensram. Den teoretiska referensramen låg sedan till grund för den empiri som samlades in. 

Studiens syfte var att få en djupare förståelse för ekonomistyrningens roll i gasellföretag och 

om ekonomistyrningen samt omgivningsfaktorer påverkat utfallet för företagen. Studien utgick 

från ett aktörssynsätt för att förstå de sociala sammanhangen ur aktörernas synvinkel. 

Aktörssynsättet innebär att sociala sammanhang baseras på en social verklighet som i sin tur 

baseras på dialoger med aktörerna. (Arbnor & Bjerke, 2008) Ekonomistyrning kan därmed vara 

en social konstruktion som handlar om att styra människor (Anthony, 2014). Studien syftade 

till att få en djupare förståelse för hur ekonomistyrning tillämpas av företagsledare i 

gasellföretag, och därför låg intresset i att studera ekonomistyrningen ur företagsledarnas 

perspektiv. Baserat på detta var aktörssynsättet mest lämpligt att använda i detta fall. 

 

Studien antog en fallstudiedesign, vilket var en lämplig design för att uppnå syftet och för att 

detaljerat studera fall som uppvisar de specifika egenskaper som ämnades studeras. Eftersom 

Studien avsåg att studera om ekonomistyrningen hade påverkat utfallet för företagen, söktes 

fall som visade ett tydligt utfall i form av antingen en mycket lyckad historia eller en mindre 

lyckad. För att klassificeras som lyckat utfall skulle företaget ha utsetts till gasell minst tre år i 

rad och för mindre lyckat sattes kriteriet att företaget skulle ha gått i konkurs. Studien antog en 

komparativ design då denna design lämpar sig för att studera två eller flera motsatta fall. 

Komparativa studier kan genomföras både genom tvärsnittsdesign och som en multipel 

fallstudie. Om syftet med studien är att kunna generalisera resultatet är en tvärsnittdesign 

lämpligast, medan en multipel fallstudie fokuserar på det specifika i varje fall. (Bryman & Bell, 

2013) För studien valdes specifika fall ut som uppvisade de efterfrågade egenskaperna. Då det 

intressanta var det unika i varje fall antog studien designen av en multipel fallstudie.  

 

3.2 Tillvägagångssätt   
 

För att få en fördjupad kunskap inom gasellföretag och ekonomistyrning genomfördes en 

litteraturstudie i syfte att identifiera relevant litteratur. I litteratursökningen användes både 

elektroniska sökverktyg och tryckta böcker. Biblioteket nyttjades för att hitta böcker inom 

metod och ekonomistyrning. För att hitta användbara vetenskapliga artiklar användes 

universitetsbibliotekets hemsida och elektroniska databaser och sökmotorer såsom Scopus och 

Google Scholar. De sökord som främst användes var: Gazelle company* Gazelle company 

failure* Bankruptcy* high-growth firms* Management control* Management Accounting* 

Corporate life cycle* Firm life cycle* Organizational life cycle* Contingency theory* Formal 
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and informal management control* och kombinationer av dessa sökord. Sökningen efter 

litteratur pågick främst under februari - april 2016 med enstaka kompletteringar därefter.    

 

Företagen identifierades via Dagens industris gasellista åren 2014 och 2015. Dessa årtal valdes 

eftersom de var mest närliggande i tiden och det ansågs avgörande för studiens syfte att 

respondenterna skulle ha det färskt i minnet hur de arbetat med ekonomistyrning under 

tidsperioden de blev utsedda till gasellföretag. Sökningen avgränsades genom att välja 

Norrbottens län, för att göra det möjligt att besöka respondenterna personligen. Norrbotten 

valdes även eftersom det sågs som troligt att lokala företag skulle vara mer villiga att delta i 

studien. Från listan med Norrbottniska gasellföretag gjordes sedan ytterligare avgränsning efter 

bransch, antal anställda och omsättning för att undvika att dessa faktorer skulle påverka 

resultatet. Branschen som valdes var konsultbranschen eftersom denna bransch innehöll flest 

Norrländska gasellföretag under de aktuella åren. Ytterligare kriterier som användes för att 

avgränsa företagen var antal anställda mellan 15-30 personer och omsättning mellan 25.000.000 

och 60.000.000 kr de åren de utsågs till gasellföretag. Kriterierna valdes för att kunna göra 

rättvisande jämförelser mellan företagen. Dessa kriterier grundades på de mindre lyckade 

företagens omsättning och antal anställda, då det ansågs vara svårare att identifiera mindre 

lyckade än lyckade företag. Efter att företagen hade identifierats gjordes en djupgående 

informationssökning av organisationens bakgrund och dess omgivning. 

Informationsinsamlingen skedde genom att granska de utvalda företagens hemsidor och 

årsredovisningar som hämtades från Infotorg.se och Allabolag.se.  

 

För denna studie skedde datainsamlingen främst genom kvalitativa djupintervjuer. Vid urvalet 

av intervjupersoner söktes den person på företaget som hade varit med i företaget sedan 

etableringen av respektive företag eller strax därefter. Personerna som intervjuades hade 

positioner i företaget som VD, medgrundare och ekonomichef och besatt därför djup kunskap 

om hur företagets ekonomistyrning fungerade. Företagen fick frågan om de föredrog 

telefonintervju eller fysisk intervju. Ett företag valde telefonintervju via Skype och två företag 

valde fysisk intervju. Vid kvalitativa intervjuer ligger fokus på intervjupersonernas 

uppfattningar och tolkningar (Bryman & Bell, 2013) Intervjuerna utfördes i semistrukturerad 

form, där den teoretiska referensramen låg till grund för den intervjuguide som formulerades 

för att uppfylla studiens syfte. (Se bilaga 1 och 2) I intervjuguiden bestämdes de teman som 

önskades beröras i förhand, samtidigt som den semistrukturerade formen gav möjlighet att 

avvika från intervjuguiden och styra samtalet efter intervjusvaren. Vid kvalitativa intervjuer är 

det avgörande att få med både vad aktören säger och hur de säger det. (Bryman & Bell, 2013) 

Intervjuerna spelades därför in efter aktörernas samtycke. Inspelningarna gjordes för att 

undvika att distraheras av att föra anteckningar för hand och gjorde det möjligt att fokusera på 

intervjuerna fullt ut. Samtidigt gavs möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna fler 

gånger och att fånga upp hur intervjupersonerna svarade. Inom forskningsmetodik förespråkas 

anonymitet för de personer som ingår i studien (Reinecker & Jørgensen, 2014). Anonymitet var 

även något som efterfrågades av intervjupersonerna för att de skulle kunna tala fritt och inte 

känna sig blottade. Därför gjordes valet att inte presentera intervjupersonernas namn. De 

lyckade fallen benämns som Alfa och Beta där Anton respektive Bodil intervjuats. Det mindre 

lyckade företaget gavs namnet Gamma där Gustav intervjuats. 
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3.3 Analysmetod 
 

Det rekommenderas att insamling av empiri och kodning av data sker parallellt, speciellt vid 

kvalitativa undersökningar, då kvalitativa studier ofta ger ett omfattande och svårhanterligt 

datamaterial (Bryman & Bell, 2013). I enlighet med dessa rekommendationer utfördes 

transkribering, kodning och analys av datamaterialet direkt efter att intervjuerna utfördes. 

Inspelningarna från intervjuerna transkriberades till textformat för att möjliggöra en analys av 

datamaterialet. I den teoretiska referensramen definierades begreppen formell och informell 

ekonomistyrning samt situationsfaktorer, vilka sedan operationaliserades för att kunna 

identifieras i empirin. Det innebar till exempel att när aktören nämnde att de hade skriftliga 

regler så kodades detta till formell ekonomistyrning. Figur 1 nedan illustrerar de begrepp som 

användes för att koda och empirin som även utgjorde underlag för den kommande analysen.  

 

 
 

Figur 1: Operationalisering 
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3.4 Metodproblem  
 

Inom den kvalitativa metoden benämns ofta trovärdighet och äkthet istället för validitet och 

reliabilitet (Merriam, 2009). Trovärdighet innebär att studiens resultat överensstämmer med 

verkligheten. Strategier för att uppnå trovärdighet valdes noga ut. En av strategi var stärka den 

empiri som samlades in genom dokument och andra sekundärkällor. Ett vanligt 

tillvägagångssätt för att öka trovärdigheten vid kvalitativ forskning är respondentvalidering 

(Bryman & Bell, 2013). Efter att intervjuerna transkriberats och sammanställts gavs därför 

intervjupersonerna återkoppling på hur deras svar hade tolkats. Samtidigt lämnades möjlighet 

att korrigera innehållet om de ansåg att tolkningen var felaktig. Sammanställningarna av 

intervjuerna mejlades till respondenterna så att dessa kunde läsa materialet i lugn och 

ro.  Samtliga intervjupersoner ansåg att intervjusvaren hade tolkats på ett tillfredsställande sätt 

och endast mindre justeringar behövde göras. Genom respondentvalideringen kunde 

respondenterna verifiera att tolkningen var sanningsenlig och på så sätt bekräftades validiteten 

i beskrivningarna och trovärdigheten stärktes (Bryman & Bell, 2013). Ytterligare åtgärder som 

gjordes för att öka studiens trovärdighet var att intervjuguiden utformades genom öppna frågor 

och ledande frågor undveks. Genom att ställa öppna intervjufrågor gavs respondenten möjlighet 

att svara fritt. Eftersom att individernas namn inte skulle framgå vid studien ökade även chansen 

att svaren var ärliga. Intervjuerna utfördes i enskilda rum på respondenternas kontor där de 

kände sig trygga med miljön vilket även ökade trovärdigheten för studien. För att studiens 

resultat inte skulle formas av en författares egna föreställningar var det av vikt att båda 

författarna var med under intervjun, transkriberingen och analysen (Bryman & Bell, 2013). 

 

Äkthet innebär att studien ska kunna upprepas och visa på samma resultat. Detta är ett problem 

inom den kvalitativa metoden eftersom att det mänskliga beteende aldrig är statiskt. Resultatet 

av en intervju kan påverkas av exempelvis humöret hos den som intervjuas, vilket gör det svårt 

att upprepa en intervju på ett exakt vis.  (Merriam, 2009) För att uppnå äkthet i studien 

dokumenterades tillvägagångssättet noggrant och det beskrevs tydligt hur resultatet nåddes. 

Slutligen kan äktheten ses som att studiens resultat stämde överens med datainsamlingen. 

 

Ett av de första metodproblemen som stöttes på var att få företagen att ställa upp på intervjuerna. 

Våren innebär en mycket hektisk period för företagen då ekonomiarbetet är intensivt. Flera av 

de företag som kontaktades hade då inte tid att ställa upp på intervjuer på grund av exempelvis 

kvartalsrapporter, årsstämmor och månadsbokslut. Ett annat problem var att det var svårare än 

vad som förutsetts att få tag på mindre lyckade företag. Utmaningen var att hitta mindre lyckade 

gasellföretag som föll inom de avgränsningar som gjorts. Vid fallstudier är det dock inte 

mängden data som är avgörande för att uppnå studiens syfte, utan det är istället de unika 

egenskaperna i fallen som studeras som är av största vikt (Bryman & Bell, 2013). Det var för 

studien avgörande att de företag som valdes ut uppfyllde specifika kriterier och att de personer 

som intervjuades besatt den kunskap som efterfrågades. Intervjupersonerna hade alla arbetat 

många år inom företaget och hade gedigen kunskap om företagets styrning. Därmed besatt 

intervjupersonerna den expertis som krävdes för att besvara frågorna.   

 

Även de tre gasellföretag som deltog i studien var inne i en hektisk period, vilket medförde att 

tiden som kunde avsättas för intervjuer var begränsad till 60 minuter. Till följd av den knappa 

tiden skickades intervjuguiden till respondenterna i förväg via mail i de två lyckade fallen, 

vilket var avgörande för att intervjuerna skulle kunna genomföras inom avsatt tid. Att 

respondenterna fick tid att förbereda sig inför intervjuerna ledde till att de gav djupa, 

analyserande och välformulerade svar även fast tiden var knapp. Risken med att 

intervjupersonerna fick ta del av frågorna i förväg var att spontaniteten försvann och att svaren 
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kanske skiljer sig från vad de skulle ha svarat utan att reflektera. Efter noga övervägande 

fastställdes det att fördelarna med att respondenterna fick förbereda svaren av frågorna 

övervägde nackdelarna då många av frågorna krävde djupare beskrivningar och eftertanke. Vid 

intervjutillfällena upplevde vi att det var rätt beslut att låta intervjupersonerna ta del av frågorna 

i förväg, då svaren som lämnades upplevdes både sanningsenliga och noga analyserade. I det 

fall där intervjupersonen inte fått ta del av frågorna upplevde vi att det var svårare att hålla sig 

till ämnet och att intervjun gick in på fler sidospår. Detta problem hanterades genom att 

intervjupersonen kontaktades i efterhand för att klargöra vissa påståenden. 

  

Vid insamlingen av empirin fanns även risken att respondenterna undvek att svara på en viss 

fråga eller inte svarar sanningsenligt. Genom semistrukturerade intervjuer kunde risken för 

detta minimeras, eftersom metoden tillät flexibilitet. Genom att formulera en intervjuguide med 

ämnen som önskades beröras under intervjuerna kunde intervjun anpassas efter de svar som 

respondenterna lämnade och det fanns möjlighet att ställa följdfrågor för att nå en djupare 

förståelse. Vid kvalitativ metod kan frågorna omformuleras under intervjun och det finns även 

möjlighet att återkomma till en fråga fler gånger om respondenterna tycker att det är ett känsligt 

ämne. (Bryman & Bell, 2013) 
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4 EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras den empiri som samlades in genom djupintervjuer. Först presenteras 

företag Alfa, därefter företag Beta och avslutningsvis företag Gamma. Empirin fångar 

helhetsbilden av fallföretagen, från grundandet till gasellföretag och hur ekonomistyrningen 

och företagens omgivning har sett ut under denna tid. 

 

4.1 Företag Alfa 
 

Alfa grundades år 2006 med säte i Norrbotten. Från början var det ett enmansföretag där 

grundaren främst fokuserade på entreprenörskap. Företaget genomsyras av enkelhet vilket 

kommuniceras tydligt på företagets hemsida: 

  

“Knepiga kommunikationstermer och invecklade modeller är inte vår grej. Därför 

har vi tagit fram en egen arbetsmodell som passar allt från journalister och 

utvecklare, och så klart alla kunder vi jobbar med. Det behöver ärligt talat inte 

vara mycket svårare än såhär för att nå succéleveranser.”  

 

Alfa är verksamt inom konsultbranschen och tillhandahåller tjänster inom bland annat 

programmering, affärsutveckling, design och strategi. Företaget har sedan starten haft en kraftig 

tillväxt och omsatte år 2015 drygt 45 miljoner kronor (allabolag.se). År 2014 när Alfa utsågs 

till gasell var antalet anställda 29 stycken. (digasell.se) Idag omfattar företaget cirka 60 

anställda (allabolag.se).  Under åren 2010-2013 hade företaget en tillväxt på 557 procent, vilket 

har gett gasellutmärkelsen tre år i rad (digasell.se).  

 

4.1.1 Alfas utfall 

 

Anton på Alfa berättar att företaget grundades utan någon egentlig plan. ”Då var det min 

kollega som var själv från början och var mest ute och föreläste om entreprenörskap. Sen fick 

han mer att göra och ville ha en kollega och då kom jag in 2007.” Anton beskriver den första 

tiden som oklar ”och vi höll på med lite gott och blandat och det fanns väl ingen plan 

egentligen.” Det var först under år 2010 som Alfa började fokusera på datakommunikation som 

är den huvudsakliga inriktningen just nu. ”Att börja med webb var inget som var planerat, utan 

vi utvecklade sånt vi var duktiga på och 2010 fick vi vårt första webbjobb.” När grundaren 

flyttade ner till Stockholm började han arbeta som projektledare på en reklambyrå. En del av 

jobben spillde över till Alfa och Anton berättar att de fick en stor viktig kund som blev början 

till den starka tillväxten, men det var inget beslut som togs i syfte för att företaget skulle växa. 

Tidigare var Alfa stationerat i Norrbotten, men flytten till Stockholm innebar många nya 

kunder:  

 

”Och då kunde vi ju inte allt som de tyckte att vi borde kunna så att vi fick nånstans 

bestämma att så länge vi kan sälja bra och få in jobb så får vi helt enkelt anställa 

dom som kan göra det som behövs.” 

 

 Anton säger att företaget inte hade som ambition att växa utan att det var ett resultat av en god 

försäljning och att kontakter var vägen för att nå den höga försäljningen. De strävade efter att 

bli bättre på sitt arbete och det ledde till den höga tillväxten. Anton menar att de ständigt strävar 

efter att bli bättre. “Vi vill ha nöjdare kunder och vi vill vara bredare i vad vi erbjuder. Alltså 
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att vi kan hjälpa kunden med mer saker.”. Företaget har i och med tillväxten ett bredare utbud 

på tjänster och vill utveckla det ännu mer.  

 

4.1.2 Alfas styrning och omgivning 

 

Anton beskriver hur styrningen av företaget har sett ut genom åren. “Det är ju ingen toppstyrd 

organisation. Det ligger ganska mycket ansvar på alla.” Företaget har fokuserat på att täcka 

upp luckor i kompetens och “det kan dyka upp en bra person som kan saker som vi vill kunna 

och så satsar vi på den personen.” Beslutsfattandet har varit informellt, “inte att vi sitter på 

styrelsemöten och beslutar om det, utan det kan liksom bara växa fram om det känns rätt.” 

Anton beskriver att “tidigare har det varit ganska luddigt hur bestämmande saker har gått till.” 

Anton säger även att de har fattat många riskfulla beslut i Alfa och att inte alla beslut har gått 

hela vägen, men att det blir en lärdom. “Man blir ju smartare med åren och lär sig vad man 

inte ska satsa på. Det gäller att vara modig.” Anton säger att de går på magkänsla i företaget 

och inte baserar besluten på beräkningar om en investering är lönsam. Han menar att det tar 

bara en massa onödig tid. Tidigare hade projektledarna det största ansvaret men för ungefär två 

år sedan anställdes en VD som har det yttersta ekonomiska ansvaret, samt ansvar över personal 

och kunder. Anton säger att det behövdes. 

 

Anton säger att företaget Alfa länge haft visionen ”att bli Sveriges schystaste arbetsplats. Det 

är ett offensivt mål, men vi vet ju att rätt medarbetare också attraherar spännande kunder.”. 

Han menar att en bra arbetsplats medför mycket annat positivt och att en strategi är att ständigt 

utvecklas och bli bättre. Medarbetarna ses som en viktig tillgång. “Att man har duktiga 

anställda. Det är ju de som är bolaget, vi har ju ingen fabrik eller något så det är ju dom som 

är bolaget och all kompetens som vi har här.” För att utvecklas har Alfa en rad olika mål. De 

har exempelvis synlighetsmål, vilket kan vara att de ska ha ett antal artiklar publicerade under 

en viss tidsperiod. Anton menar att det är viktigt att synas “dels för kunderna men det är ju 

ännu viktigare att få bra medarbetare som vill jobba här. Så det man kallar för Employer 

branding har varit viktigt för oss.” Utöver synlighetsmålen har Alfa mest ekonomiska mål, 

exempelvis försäljningsmål. Anton säger att Alfa planerar inom företaget och att arbetet är 

“tämligen uppstyrt”. Företaget arbetar med projekt där det tillsätts en projektgrupp med en 

projektledare. “Jag som projektledare har ett team på kanske åtta medarbetare där jag är 

ansvarig för beläggning och att pengar dras in.” Projektledarna har möten två gånger i veckan 

där de diskuterar ekonomiska faktorer, såsom insålda jobb och hur mycket som fakturerats. De 

planerar samtidigt produktion och bemanning. Anton menar även att planeringsarbetet har 

förändrats med tiden. “Det här med team och ansvarighet som projektledare har vi väl haft i 

två år ungefär.” Anton säger att projektledarna tidigare inte hade samma ekonomiska ansvar 

som de idag har. “Vi har blivit mer och mer Excel-styrda med tiden.” Planeringsarbetet sker 

med hjälp av projektbudgetar, och prestationerna i Alfa mäts i tid:  

 

“Det gör man ju av två anledningar. Dels vill man veta hur mycket tid ett projekt 

faktiskt tar. Hur mycket som har lagts på ett projekt så att man håller sig inom 

ramarna för vad man har budgeterat för och dels när man ska fakturera så är de 

ju viktigt att man har underlag om man har löpande betalning och får betalt per 

timme. Då vill man ju veta vad man faktiskt har gjort”.  

 

Anton säger att dessa mätningar görs kollektivt. Även belöningarna sker på en kollektiv nivå. 

“Moroten ska vara att man är med på hela resan och göra bra grejer”. 
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Kommunikationen är en stor utmaning i att styra bolaget. Företaget är utspridda över hela landet 

och har dessutom frilansare inhyrda från andra delar av världen. Kommunikationen sker till stor 

del online via chattverktyg eller Skype. Anton menar att “det har blivit mer kommunikation och 

det är viktigt speciellt när vi börjar vara så många som jobbar i bolaget. Det är viktigt när man 

är många som jobbar på samma projekt så att alla drar åt samma håll.” Anton säger att 

kulturen är viktig på Alfa och att det är något de beaktar när de anställer nya medarbetare. De 

har därför tagit fram en handbok för alla medarbetare som beskriver hur medarbetarna ska vara. 

Där står “några saker som håller ihop oss.” Anton förklarar att det är de personliga 

egenskaperna som är viktiga för Alfa. Att motivera medarbetarna är viktigt enligt Anton och 

det görs genom att alla medarbetarna umgås tillsammans efter arbetstid eller åker på resor. I 

slutet av intervjun berättar Anton om Alfas omgivning. Han beskriver att Alfas omgivning är 

föränderlig och inom branschen kommer det nya tekniker hela tiden. Anton ser det inte som 

något negativt utan mer som en utveckling. “För varje år måste du kunna mer för att vara i 

toppen.”  I tabell 2 sammanfattas den insamlade empirin för företag Alfa. 

 

TABELL 2: Sammanfattning empiri Alfa 

 

 
 

4.2 Företag Beta 
 

Beta grundades år 2007 som ett enmansföretag inom konsultbranschen. Företaget är verksamt 

inom vatten- och miljöområdet och utför tjänster inom exempelvis utredning, analys, 

projektledning och utbildning. År 2014 när de blev utsedda till ett gasellföretag var de 19 

stycken anställda och har idag vuxit till att omfatta cirka 25 anställda. Företaget har också 

öppnat kontor på fler orter och är idag verksamma i Luleå, Boden, Piteå och Skellefteå. Ett mål 

som kommuniceras utåt på Betas hemsida är: “Vårt mål är att erbjuda de smartaste och mest 

kostnadseffektiva lösningarna på våra kunders problem inom vatten- och miljöområdet.” Beta 

strävar efter att ständigt utvecklas och på företagets hemsida syns citatet “Framgång kommer 

inte av en slump, utan av hårt arbete” som en bekräftelse av detta. Ett citat som även 

återkommer vid två tillfällen är: “Vi är ett 30-tal experter som har ett gemensamt: vi vill göra 

det lilla extra för våra kunder och samtidigt bidra till att rädda jorden.” Beta skriver på sin 

hemsida att de fokuserar på kundens problem istället för administrativa uppgifter och en intern 

prestige. Företaget omsatte för verksamhetsåret 2014/2015 cirka 33 miljoner kronor. (Vatten & 
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miljöbyrån, 2015) Under åren 2010-2013 var tillväxten 120 procent. Företaget har utsetts till 

gasell vid tre tillfällen. (digasell.se)  

 

4.2.1 Betas utfall 

 

När Beta startades i november år 2007 var tanken från början att företaget skulle drivas som en 

enmanskonsultfirma. Bodil som intervjuades är sambo med grundaren och har varit med ända 

sedan starten. Från början hjälpte hon till med ekonomin på sidan av sitt andra jobb, men när 

företaget växte anställdes hon som ekonomichef. Planen var inte att växa, men uppdragen blev 

allt fler och “då blev det tillslut ska man tacka nej eller anställa, och då blev det oftast att 

anställa.” Bodil tror att den viktigaste anledningen att Beta vuxit så fort är grundarens 

personlighet. “Han pekar inte med hela handen utan han vill gärna komma fram till saker via 

gemensamma beslut. Det går nog hem hos många konsulter.” Företaget har vuxit och finns 

idag på flera olika orter. Bodil menar att det har varit ett strategiskt val. “Det är lättare att få 

uppdrag om man finns på orten.” Bodil nämner att de vill etablera ett kontor längre ner i landet 

för att komma närmare nya kunder. Utmaningen som har uppstått är att hitta en person som kan 

starta upp verksamheten “man ska inte bara vara chef utan när man bygger upp ett kontor och 

man är så pass få personer måste man även vara konsult och säljare och erfaren.” Hon betonar 

att de hellre avstår att öppna kontor på en ny ort om de inte hittar en lämplig person. 

 

4.2.2 Betas styrning och omgivning 

 

Bodil förklarar att Beta har en uttalad vision “Vi ska attrahera de mest kompetenta och 

engagerade konsulterna inom vårt verksamhetsområde och tillsammans vill vi rädda jorden.” 

Grundaren av Beta har även formulerat mottot “ den som slutar att blir bättre slutar snart att 

vara bra”. Bodil visar upp Betas identitetsbok där fyra organisationsmål inom områdena 

omsättning, organisation, lönsamhet och kvalitet presenteras.  Organisationsmålet är “fortsätta 

fördjupa organisationen inom våra verksamhetsområden. Attrahera den bästa nationella 

kompetensen.” Lönsamhetsmålet som satts upp är på en vinstmarginal på 15 procent. “Vi ville 

vara lite bättre än våra konkurrenter så vi kollade på nyckeltal och genomsnittet i branschen. 

15 procent var bättre än genomsnittet och 15 procent kändes dessutom som det minsta vi borde 

klara av.” Om målen uppnås så delar företaget och de anställda på den överskjutande delen. 

Det är en kollektiv bonus som baseras på hur mycket man arbetat under året. Beta mäter även 

prestationer i form av debiteringsmål. “Det är ett enkelt sätt att mäta. Vi brukar räkna 

baklänges hur stor del av arbetstiden som går till utbildning, interna grejer och 

ansvarsområden. Resten av arbetstiden bör vara debiterat.” Beta arbetar även med budgetar, 

både en årsbudget och månadsbudgetar för de olika konsultgrupperna. Budgetarna följs upp 

varje månad på kontorsmöten. Bodil berättar att de även gör prognoser för framtiden i ett 

ekonomisystem där uppdragen planeras. Det finns också ett kvalitets- och ledningssystem som 

nyligen omarbetats för att skala bort onödiga delar och göra det enklare för medarbetare att 

följa.  

 

Bodil berättar att de medvetet har försökt behålla sin kultur och den familjära känslan som hon 

tycker är fördelen med ett mindre företag. Kontorslokalerna har designats med professionell 

hjälp för att företagets färger och värderingar ska finnas med överallt på alla kontor. 

Delaktigheten är viktig och de anställda har stort inflytande både i det dagliga arbetet och i 

arbetet med strategier. “Det är ingen top-down-styrning och därför är vi noga med att anställa 

rätt personer.” Bodil menar att dels ska man ha rätt kompetens och kunskap och dels att man 

ska vara rätt person. De har till exempel som policy att innan de skriver ett anställningsavtal 

med en ny medarbetare ska denne ha genomgått ett test. Det görs för att se om personen kan 



19 

 

passa in i kulturen på Beta. Innan de införde testet upplever Bodil att det inte alltid blev lyckade 

rekryteringar. Beta är noga med att försöka hålla ihop personalstyrkan även om de arbetar på 

olika orter. Möten sker ofta via Skype, men de försöker även träffas varannan månad och är 

måna om att alla ska känna varandra, även den privata delen. Bodil berättar att de har arbetat 

fram en identitetsbok. “Den är i led med att vi växer. Från början när man är liten så är det en 

kultur och alla känner till den, men allt eftersom nya kommer in så har de inte koll på kulturen 

och vad vi brukar göra.” Beta har också skriftliga “spelregler” som tagits fram tillsammans 

med medarbetarna. “Det är grundläggande regler som till exempel att passa tider, ha effektiva 

möten, ha koll på uppdrag och till sist att vi alltid ska utvecklas.” På Beta ska alla medarbetare 

känna sig motiverade. Bodil menar att alla medarbetare gör mycket saker tillsammans “vi är 

lite som en stor familj”. Hon säger att det alltid är en trevlig stämning på kontoret med mycket 

skratt och skämt.  

 

Bodil upplever att företagets omgivning är föränderlig, men eftersom Beta lever efter mottot 

“den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra” menar hon att företaget också ständigt 

förändras. “Omorganisation får man liksom alltid vara beredd på.” För att vara förberedda på 

de förändringar som sker har de utsett ansvariga som träffas i något de kallar för marknadsråd. 

I marknadsrådet kartläggs varje marknadsområde, och de analyserar marknaden om det är något 

nytt på gång, exempelvis nya lagar och regleringar. “Då vet vi vad vi måste utbilda oss i och 

var vi bör rikta in oss någonstans.” Samtidigt som omgivningen alltid är under förändring anser 

Bodil att Beta befinner sig i en relativt säker miljö där de största kunderna är kommuner, 

myndigheter och staten med stabila ramavtal. Samtidigt som kunderna är stabila förklarar Bodil 

att de också påverkar Beta då de ställer höga krav på bland annat säkerhet och dokumentation. 

I Tabell 3 sammanfattas den insamlade empirin för företag Beta. 

 

TABELL 3: Sammanfattning empiri Beta 

 

 
 

4.3 Företaget Gamma  
 

Företaget Gamma startades upp av Gustav tillsammans med en kollega i Kiruna i januari 2008. 

Företaget ägnade sig åt konsulttjänster inom dokumentationsstyrning, underhållsledning och 

utbildning. Senare bedrev de en verksamhet inom framställandet av tjänsteprodukter för 
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utbildning och underhållsstyrning för bland annat järnvägssektorn och finansiell verksamhet. 

(Malmfälten i norr, 2014) År 2014 blev de utsedda till årets gasellvinnare i Norrbotten av 

Dagens industri, tack vare sin satsning inom säkerhet i gruvor. (Sundberg, 2014). Mellan åren 

2012-2014 omsatte företaget cirka 57 miljoner kronor årligen och hade år 2014 18 anställda 

(allabolag.se). Gustav säger “alla såg att det gick så bra och vi tjänade så mycket pengar 2011-

2012 men sen tvärvände det” där företagets årliga resultat gick från 2 506 000 kronor till noll 

kronor på tre år. För mätperioden 2010-2013 när företaget utsågs till gasell var tillväxten 1125 

procent (digasell.se). 

 

4.3.1 Gammas utfall 

 

Gustav hade innan han startade företaget år 2008 varit anställd, vilket han beskrev att han var 

trött på. Han sade därför upp sig för att starta eget. Gustav träffade då en person som han kände 

sedan tidigare som var projektledare i Kiruna och de träffades för att göra en analys över hur 

de kunde få en bra styrning på Malmfälten i Kiruna med olika dokumentflöden. “Det är mycket 

dokument och folk ska utbildas och så vidare och plötsligt så fick vi jobb.” Till att börja med 

var det 800 timmar och då anställdes ytterligare två personer. Därefter beskriver Gustav hur de 

snabbt blev allt fler personer. Uppdraget var att få en bra dokumentstyrning på olika projekt i 

Malmfälten, men sen insåg Gustav att de skulle vilja “ha fler ben att stå på” och då började 

utforska de problem som finns i gruvor. Strategin var att hitta ett område där de var helt 

ensamma. Företaget såg då en möjlighet att utveckla nya produkter och tog fram ett 

säkerhetssystem för underjordsgruvor som blev intressant inte bara i Sverige, utan även i 

Sydamerika. ”men i och med att det var en helt ny produkt och vi inte var en så stor 

organisation för att hantera en världsmarknad gick tempot inte så fort.” Efter några år köpte 

ett annat företag in sig i Gamma och då började de utveckla andra produkter, bergbultar. Gustav 

berättade att de vann en upphandling med en stor kund och att bultarna specialtillverkades efter 

kundens behov. Gustav säger att det var därför de växte så kraftigt under åren 2011-2012. “Vi 

hade egentligen en kund och vi hade enormt mycket bultar som vi sålde.” Enligt Gustav var det 

inte planerat från början att utveckla produkter ”man kan säga såhär att vi hade egentligen 

ingen idé mer än att vi skulle jobba med problem och att vi var duktiga på att lösa det.” Gustav 

säger att när de arbetade som konsulter inom branschen blev de mer insatta i vilka problem det 

fanns och som de vill lösa “det var enorma flöden av material och enormt mycket pengar som 

snurrar runt i ett sånt system. Då såg vi att det var bra att satsa i det.” Efter upphandlingen 

med kunden ökade företagets omsättning extremt fort, och uppmätte en tillväxt på 1125 procent 

när de utsågs till gasell. Enligt Gustav var det inte planerat att växa så fort, men de hade stora 

planer och ville in på världsmarknaden. Visionen var att bergbulten skulle bli världsledande 

och att deras säkerhetssystem skulle bli standard i alla underjordsgruvor. Målen var enligt 

Gustav att “vara bättre än konkurrenterna och ha nöjdare kunder” Den snabba tillväxten blev 

dock kortvarig. En stor investering i ett nytt företag gjordes, där de beräknade 

försäljningsvolymerna uteblev och investeringen kostade mycket pengar. Gustav anser att “det 

var en för tidig satsning och vi hade egentligen inte de musklerna för att gå in i det här, men vi 

tog en liten chans och vi trodde att det skulle finnas möjlighet.” Samtidigt hade den största 

kunden ekonomiska problem och eftersom inga avtal på fasta priser fanns fick konsultpriserna 

sänkas med 10 procent. Även arvodet på bergbultar sjönk väldigt dramatiskt. “Bergbultarna 

hade tidigare varit det vi tjänat pengar på och nu tjänade vi ingenting på dem.” Det här ledde 

till att Gamma på väldigt kort tid fick ett negativt kassaflöde. “I slutändan såg vi att det inte 

fanns någon annan utväg än att sätta företaget i konkurs.” 
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4.3.2 Gammas styrning och omgivning 

 

Gustav beskriver att han förlorade kontrollen över bolaget när det växte så fort. Företaget 

anställde under en period 8-10 personer under några månader, vilket Gustav menar var en 

utmaning. Gamma styrde verksamheten genom en årlig budget och ett ledningssystem med: 

 

“policys för allting och väldigt många dokument som skulle visa på vilket sätt vi 

väljer att jobba, hur vi säkrar att leveranserna kommer i tid, hur vi säkrar upp lager 

och kvalitetskontroller är gjorda och hur vi distribuerar ut det till kund. Hela 

kedjan måste vara med.” 

 

Gustav tycker att ledningssystemet var bra och att det var praktiskt när det kom in nya 

medarbetare i företaget. Gustav menar att det var ett sätt att säkerställa att alla medarbetare 

visste vad det var som gällde på arbetsplatsen. De tog senare fram en personalhandbok. I början 

fanns även en policy att endast anställa högskole- och civilingenjörer ”men sen släpptes det på 

den och det kom in många udda personer. Det hände något 2013 och vi anställde fel 

människor.” Bostadsbristen försvårade anställningsprocessen och Gamma fokuserade mer på 

om potentiella medarbetare hade bostad i Kiruna än om de hade den kompetens som krävdes 

för arbetsuppgifterna. Gustav upplevde senare att många av medarbetarna inte klarade av de 

tuffa arbetsuppgifterna. Gamma hade en lönepolicy innan företaget växte. “Varje år hade vi ett 

lönesamtal och till det lönesamtalet hade vi ett ark med utvecklingsfrågor. Det innebar att på 

arket stod det under kommande året tycker jag att du ska utvecklas på de här olika sätten” 

dessa utvecklingspunkter låg till grund för lönesättningen. Det följdes upp när det var ganska 

få anställda, men när antalet anställde blev allt fler prioriterades det inte. Förutom 

styrdokumenten kommunicerade Gammas medarbetare genom Skype och personliga möten. 

Gamma hade en platschef i Kiruna som kommunicerade med medarbetarna på plats. När 

medarbetare träffades gick de igenom de styrdokument som fanns. Gustav hade personligen 

ingen kontinuerlig kontakt med medarbetarna, utan överlät det ansvaret på platschefen.  Gustav 

menar att styrdokumenten fungerade bra då de inte var så många, men när de inte fick tag på 

rätt kompetens frångicks styrdokumenten. “Bara för att man har styrande dokument ska man 

inte tro att man styr någonting. Vi skulle ha stått på oss och sagt att det var styrdokumenten 

som gällde.” 

 

Gamma hade även ett ekonomisystem för uppföljning. Från början hade de en revisor som 

skötte ekonomin, men sedan bytte de till ett automatiserat system. Vid bytet av ekonomisystem 

blev det “en period däremellan innan vi riktigt började se och kunna tyda rapporterna och hur 

illa det var.” Prestationerna mättes framförallt i finansiella mått: ”Vi mätte dem i form av 

framförallt debiteringsgrad, av vad de hade gjort och åstadkommit. Sen är det svårt att mäta 

hur bra man är. Det är något som ofta kunden säger.” Gustav beskriver det som ett enkelt sätt 

att mäta och att förklarade att det viktigaste var att veta hur stor del av arbetstiden som kunde 

faktureras till kunden. När det gällde att motivera de anställda till att prestera anser Gustav att 

“lön är alltid viktigt, man ska ha en bra lön och sen ska man kunna arbeta ganska fritt och 

kunna styra själv över sin tid. De får jobba på månen om de vill, men de har ett arbete att 

genomföra.” Från början fanns ett bonussystem som baserades på individuella prestationer, 

vilket utgick från debiteringsgraden. När Gamma övergick från att endast innefatta 

konsultverksamhet till att även innefatta produkter blev det svårt att bedöma vad som skulle 

ingå i bonussystemet och därför togs det bort samtidigt som medarbetarnas grundlön höjdes. 

Gustav beskriver att det blev mer fokus på att försöka beräkna vad som skulle ingå i 

bonussystemet än att fokusera på det arbete som skulle utföras, så “det var ett bra beslut att 
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avveckla bonussystemet.” Samtidigt som Gamma började försäljningen av bergbultar beskriver 

Gustav att konsulterna kände sig åsidosatta “och det blev lite vi och dem.” 

  
Gustav menar att Gammas situation i omgivningen hade stor inverkan på företaget. Han 

beskriver omgivningen som osäker och “I och med att vi i princip endast hade en kund blev vi 

också mycket känsliga. Går det bra för vår kund går det bra för oss, men så fort det blir en 

förändring slår det stenhårt.” Bultarna var så pass speciella och dyra så de var inte anpassade 

till många kunder. Gamma hade som mål att komma ut på världsmarknaden, men “det kräver 

ekonomiska resurser och är oerhört mycket jobb som ligger bakom och det tar tid.” Gustav 

anser att de tog stora risker och att han är mer försiktig idag och inte har lika bråttom. Han 

menar också att det är viktigt att flera är delaktiga så att man tillsammans kan fatta besluten. I 

Gamma fanns en styrelse, men “sa jag nånting så höll bara styrelsen med.” Gustav beskriver 

även att medarbetare tyckte att arbetsuppgifterna var svåra i och med att Gamma frångick sin 

medarbetarpolicy om att endast anställa ingenjörer. “De skulle ju ändå ta ganska tuffa 

arbetsuppgifter och det blev för mycket för många av dem.” I tabell 4 sammanfattas den 

insamlade empirin för företag Gamma. 

 

TABELL 4: Sammanfattning empiri Gamma 
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5 Jämförande analys av Alfa, Beta och Gamma 
 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i förhållande till tidigare forskning och teorier 

från den teoretiska referensramen. Jämförelserna görs mellan företagen med avseende på 

formell och informell ekonomistyrning samt företagens situationsfaktorer. Det fokuseras på 

skillnader och likheter samt hur faktorerna har påverkat företagens utfall.  

5.1 Formell ekonomistyrning 
 

De formella styrmedel som identifierats i empirin jämförs mellan företagen och kopplas sedan 

till den teoretiska referensramen. De formella styrmedlen sammanfattas i tabell 5 nedan.  

 

TABELL 5: Jämförelse formell ekonomistyrning 

 

 
 

Vision och strategi 

Empirin visade att Alfa och Beta hade stora likheter i sina strategier, där de fokuserade på 

medarbetarna och deras kompetens. Båda företagen lade också fokus på förändring och 

anpassning. Det kan därför tolkas som att både Alfas och Betas strategier och visioner 

innehåller delar från både den deltagande, anpassningsbara och innovativa strategin. (Lumpkin 

och Dess, 1995, refererad i Tell, 2012) En annan likhet mellan Alfa och Beta var att de värnade 

om anställda och relationer samt att företagsledaren förespråkade nya idéer och öppenhet vilket 

kan tolkas som den deltagande strategin. Alfa och Beta hade både en externt fokuserad strategi 

där kunder och nya medarbetare hade stor betydelse, vilket kan tolkas som den anpassningsbara 

strategin. Båda företagen betonade att de ville utvecklas och skapa nya innovativa lösningar 

vilket kan tolkas som den innovativa strategin. (Lumpkin och Dess, 1995, refererad i Tell, 2012) 

Resultatet stödjs i Tell (2012) där snabbväxande entreprenöriella företag bör tillämpa en 

flexibel och innovativ strategi för att fortsätta växa och därmed undvika den enkla strategin. 

Gammas vision var att bli världsledande inom bergbultar och att deras säkerhetssystem skulle 
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bli standard i alla underjordiska gruvor. Eftersom bergbulten var anpassad efter kundens behov 

kan Gammas strategi kan tolkas som den anpassningsbara strategin, där förändringar görs efter 

kundernas återkoppling (Lumpkin och Dess, 1995, refererade i Tell, 2012). Gammas strategi 

skiljde sig från de övriga företagen och den anpassningsbara strategin kan mest troligt ses som 

en del som bidrog till Gammas mindre lyckade utfall. Att anpassa sin produkt och strategi efter 

en huvudsaklig kunds önskemål visade sig förödande då den kunden fick ekonomiska problem.  

 

Mål, prestationsmätning och bonussystem  

Empirin visar att det fanns både likheter och skillnader i mål, prestationsmätning och 

bonussystem mellan företagen. Likheterna var störst mellan Alfa och Beta som till största del 

hade mål som uppfyllde kriterierna för ett bra mål, vilket skiljde sig från Gammas mål som var 

mer diffust och inte kunde mätas precist. Alfa hade synlighetsmål där de bestämde ett antal 

artiklar som skulle publiceras under en viss tidsperiod. Målet sattes både för att kunder och 

medarbetare skulle se företaget. Alfa hade även ekonomiska mål i form av försäljningsmål. 

Beta hade fyra uttalade mål som bland annat innefattade områdena organisations- och 

lönsamhetsmål. Målen för Alfa och Beta var i största del specifika mätbara, accepterade, 

realistiska och tidsbestämda vilket stödjs i Anthony et al. (2014) för hur ett bra mål ska vara 

utformat. Däremot hade Beta som mål att “attrahera den bästa nationella kompetensen” vilket 

kunde vara svårt att mäta. För att försöka göra detta mål mer mätbart hade de anlitat en 

professionell rekryteringskonsult där kriterier för potentiella kandidater sattes upp. Dock kunde 

det fortfarande vara svårt att veta när “de bästa” hade attraherats eftersom endast de kandidater 

som ansökte kunde bedömas. Gamma hade mål som uttrycktes som “vi vill vara lite bättre än 

våra konkurrenter och vi vill ha nöjdare kunder”, vilket inte ansågs vara specifikt, mätbart eller 

tidsbestämt. Gammas mål kan därför inte anses uppfylla kriterierna för hur ett bra mål ska vara 

utformat enligt Anthony et al. (2014)  Efter vad Gustav berättade kunde det däremot tolkas som 

att målet var accepterat bland medarbetarna, vilket troligtvis kan förklaras genom att de 

anställda inte kände någon press av målet eftersom det inte var specifikt uttryckt eller möjligt 

att mäta hur och när målet skulle uppnås. (Anthony et al., 2014)  

 

Samtliga företag i studien mätte de anställdas prestationer genom debiteringsgrad. Genom 

debiteringsgraden upplevde de att de fick information om hur tiden nyttjades och om de var 

tvungna att dra in fler konsultuppdrag. Alla företagen beskrev debiteringsgrad som ett enkelt 

sätt att mäta då all information fanns tillgänglig, samtidigt som måttet bidrog till att 

försäljningsmålet och vinstmarginalsmålet uppfylldes. Prestationsmätningarna kan tolkas 

uppfylla Merchants (2006) krav för hur ett bra prestationsmått bör vara, det vill 

säga; målöverensstämmande, kontrollerbart, tidsenligt, relevant, förståbart och 

kostnadseffektivt att administrera. Sättet som prestationerna mättes på var lika inom alla tre 

företagen, däremot fanns det skillnader i hur medarbetarna belönades vid goda prestationer. I 

Alfa skedde belöningar för ett väl genomfört arbete genom att framgångar firades med fester 

eller middagar. Även i Beta firades bra prestationer genom gemensamma aktiviteter. I Beta 

fanns dessutom ett bonussystem där företaget och medarbetarna delade på den överskjutande 

delen om målet på en vinstmarginal på 15 procent uppnåddes. Bonusen grundades inte på 

individuella prestationer utan delades ut kollektivt eftersom de menade att det var arbetslaget 

som tillsammans lyckats nå målet. Både Alfa och Beta beskrev att genom att fira framgångar 

gemensamt stärktes sammanhållningen, vilket stödjs i Frey och Jegen (2001) där det framgår 

att icke-monetära belöningar eller kollektiva belöningar kan öka den inre motivationen hos 

medarbetarna. I Gamma fanns från början ett individuellt bonussystem som baserades på 

debiteringsgrad, men systemet togs bort när Gamma breddade verksamheten till att även 

innefatta produkter istället för enbart konsultverksamhet. Gustav beskrev att bonussystemet 

togs bort på grund av att det blev för komplext att beräkna, men han nämnde samtidigt att 
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sammanhållningen mellan konsulter och produktionsanställda var dålig. Enligt Frey och Jegen 

(2001) kan individuella och monetära belöningar minska medarbetares motivation, men det var 

enligt Gustav inte anledningen till att bonussystemet togs bort. Beskrivningen av att 

medarbetarna inte kände samhörighet kan dock tolkas som att motivationen minskades av den 

individuella fokuseringen.  

 

Styrdokument 

Samtliga företag använde sig av en handbok för anställda, som togs fram när företaget växte. 

Empirin visade även att alla företagen tog fram ytterligare formella styrdokument, dock i 

varierad grad. Alfa hade relativt låg grad av formella styrdokument, medan Beta hade hög grad 

av formella styrdokument. Gamma hade också hög grad av formella styrdokument, däremot 

frångicks dessa styrdokument när företaget växte extremt fort. Detta resultat är svårt att tolka i 

ljuset av tidigare forskning. Forskare är inte överens om den formella ekonomistyrningens roll 

i små entreprenöriella företag och resultatet från empirin visade att i de tre fallen som studerades 

tillämpades olika typer av styrning med olika utfall. En gemensam nämnare var dock att 

samtliga företagsledare beskrev att när företaget var litet behövdes inga regler utan de anställda 

visste hur de skulle bete sig på arbetsplatsen ändå. Däremot insåg de när företaget växte att de 

behövde en handbok för att guida nya medarbetare. Detta stödjs i Rico (2009) där forskaren 

menar att organisationer bör tillämpa en mer formell styrning ju mer de växer. Alfa hade 

medvetet undvikit en mer formell styrning, för att undvika att förlora sin entreprenöriella anda 

vilket stödjs i Phelps et al. (2007) som menar att formell ekonomistyrning kan kväva 

kreativiteten vilket kan leda till att företaget lyckas mindre bra. Samtidigt hade Beta en hög 

grad av formell ekonomistyrning men har ändå fortsatt vara kreativa, vilket inte stödjs i Phelps 

et al. (2007). Däremot stödjs det i Rico (2009) där författaren menar att införandet av mer 

formell kontroll kan vara nödvändigt för att företaget ska kunna växa. Gamma hade också en 

hög grad av formell ekonomistyrning, men det kan rimligen inte ses som anledningen till att de 

lyckades mindre bra. Istället kan avvikelsen från den formella styrningen ses som den mest 

troliga förklaringen till att företaget förlorade kontrollen.   
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5.2 Informell ekonomistyrning 
 

De informella styrmedel som identifierats i empirin jämförs mellan företagen och kopplas sedan 

till teorin. De informella styrmedlen sammanfattas i tabell 6 nedan.  

 

TABELL 6: Jämförelse informell ekonomistyrning 

 

 
  

Informell kommunikation 

Empirin visade att samtliga företagen kommunicerade via Skype och personliga möten. Den 

informella kommunikationens betydelse beskrevs dock olika av företagsledarna. Både Alfa och 

Beta lade stor vikt på att hålla ihop personalstyrkan trots att de arbetar på olika orter. I Gamma 

hade företagsledaren själv ingen större kontakt med medarbetarna, utan det var främst 

platschefen som skötte den kommunikationen. Både Alfa och Beta beskrev att de kombinerade 

sina styrdokument med informell kommunikation, vilket kan stödjas i teorin att när företag går 

från fas ett till fas två övergår de till en mer formell styrning (Greiner, 1998). Gamma lade ingen 

större vikt på den informella kommunikationen, utan valde att styra medarbetarna med hjälp av 

de formella styrdokumenten. En tolkning kan vara att bristen på den informella 

kommunikationen kan ha påverkat utfallet för Gamma. Detta stödjer tidigare teorier att 

informell ekonomistyrning har stor betydelse när ett företag är ungt (Rico, 2009; Pant, 2001). 

 

Kultur  

Både Alfa och Beta hade en medveten fokusering på att behålla företagskulturen när företaget 

växte och lade därför stor vikt på informell styrning. Anledningen till att företagen ville ha en 

stark kultur var för att de trodde att medarbetarna då trivdes på arbetsplatsen och således gjorde 

ett bättre arbete. Både i Alfa och Beta ansågs det vara viktigt att motivera medarbetarna och 

skapa en samhörighet. De försökte skapa en bra stämning på arbetsplatsen och ville behålla den 

familjära känslan. I Gamma framgick det att kulturen inte var av liknande vikt och något som 

inte hade en medveten fokusering. Resultatet stödjer därmed tidigare forskning om att informell 

styrning har stor betydelse för implementeringen av organisationsmål (Pant, 2001). Alfa och 

Beta ville höja sina medarbetares motivation genom en stark företagskultur och det stödjer 

tidigare forskning om att kultur har stor betydelse för att medarbetare ska känna motivation och 

målöverensstämmelse. (Frey & Jegen, 2001; Adair, 2006) 
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5.3 Situationsfaktorer 
 

De situationsfaktorer som identifierats i empirin jämförs mellan företagen och kopplas sedan 

till teorin. Situationsfaktorerna sammanfattas i tabell 7 nedan.  

 

TABELL 7: Jämförelse situationsfaktorer 

 

 
 

Extern omgivning  

Alfa beskrev omgivningen som föränderlig och det kom inom branschen nya tekniker hela 

tiden. Dock var det inget som sågs som något negativt, utan bara ett sätt att utvecklas. Alfa hade 

ett stort kontaktnät och många kunder vilket gjorde dem mindre beroende av en enda kund. 

Alfa gick ofta på magkänsla när de fattade beslut och ansåg att det endast tog tid att ta fram 

kalkyler och dokument när de skulle fatta beslut. Beta ansåg också att omgivningen var 

föränderlig och företaget strävade efter att alltid utvecklas. Samtidigt befann sig Beta i en 

omgivning med stabila kunderna såsom kommuner, myndigheter och stat. Trots det visste Beta 

att de ständigt behövde utvecklas för att ligga i framkant. För att Beta skulle kunna analysera 

den marknad de verkade på hade de ett marknadsråd som analyserade omgivningen. Detta för 

att vara förberedda om det skedde någon förändring på marknaden. Det kunde exempelvis vara 

nya lagar, regleringar eller nya konkurrenter som etablerades. Gamma hade endast en stor kund 

vilket gjorde dem känsliga för förändring i och med beroendet till kunden. Företaget menade 

att det var på grund av förändringen i den externa omgivningen som gjorde att de inte längre 

fick in några intäkter och senare gick i konkurs. Gamma gjorde även dyra investeringar som, 

enligt dem själva, var ytterligare en av anledningarna till konkursen.  Detta resultat är svårt att 

tyda empirin i ljuset av tidigare forskning. Alfa verkade i en turbulent omgivning, samtidigt 

som de tillämpade en låg grad av formell styrning. Detta resultat stödjs inte i tidigare forskning 

där Chenhall (2003) menar att en turbulent omgivning leder till en mer formell styrning. Alfa 

berättade också att de tog stora risker och menade att riskerna var bra för deras utveckling. 

Detta resultat kan inte heller stödjas i tidigare forskning där Audretsch (1995) menar att när 

företaget växer tvingas företagsledarna att ta större risker, vilket kan minska chansen att 

företaget överlever. Beta befann sig i en omgivning som var något mindre turbulent då kunderna 
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var så pass stabila. I Beta hade de, trots en mindre turbulent miljö, valt en mer formell styrning 

där de hade skapat marknadsråd som analyserade hur omgivningen såg ut, vilket skiljer sig från 

Chenhall (2003) Gamma verkade i en turbulent omgivning och hade en hög grad av formell 

styrning, vilket stödjs i Chenhall (2003) Gamma tog även risker som var så pass stora så att 

företaget inte klarade av konsekvenserna när investeringen visade sig vara olönsam, detta stödjs 

i Audretsch (1995) där riskerna visade sig leda till konkurs.  

 

Organisationsstruktur  

Det fanns en likhet mellan Alfas och Betas organisationsstruktur och hur den förändrades med 

tiden. Både Anton och Bodil beskrev uttryckligen att företaget inte var en toppstyrd 

organisation utan att mycket ansvar fördelades ut på projektledare och anställda. När företagen 

var unga skedde däremot en större del av besluten av företagsledarna. Båda företagen kan därför 

anses ha genomfört en decentralisering, vilket kan kopplas till teorin om företagets livscykel 

(Greiner, 1998). Resultatet stödjs i teorin där Greiner menar att för att företaget ska kunna gå 

från fas två (ledande) till fas tre (delegering) krävs att företaget går från en centraliserad struktur 

till en decentraliserad struktur. Båda företagen kan därför anses ha övergått till fas tre i 

livscykeln. Samtidigt med decentraliseringen hade Alfa och Beta infört olika grader av formell 

styrning. Detta kan delvis stödjas i Chenhall (2003) som menar att organisationer som har 

avancerad teknologi och en decentraliserad struktur ofta har en mer traditionell och formell 

ekonomistyrning. I Alfas fall tillämpades en låg grad av formell ekonomistyrning trots en 

decentraliserad struktur och avancerad teknologi, vilket inte kan stödjas i Chenhall. I Betas fall 

implementerades en mer formell styrning när företaget decentraliserades, vilket stödjs i 

Chenhall. Gammas struktur kan beskrivas som mer centraliserad och skilde sig därför från de 

övriga företagen. I Empirin framgår att de flesta besluten togs av VD:n och att ansvar inte 

delegerades på samma sätt som i Alfa och Beta. I Gamma fanns det förutom VD:n endast en 

platschef på annan ort som skötte de mer operativa arbetet. VD:n hävdade att han förlorade 

kontrollen när han gav ansvar till platschefen och att önskade att han var mer observant. Det 

kan därmed tolkas som att Gamma befinner sig i fas 2 (ledande) där organisationen är 

centraliserad och företagsledaren har svårt att släppa kontrollen och fattar besluten själv för att 

inte förlora kontrollen. 

 

Organisationsstorlek och tillväxt 

Empirin visade på att alla företag hade vuxit snabbt under åren 2010-2013, men i varierad grad. 

Det som skilde sig var att Alfa och Beta hade vuxit betydligt långsammare än Gamma. I Gamma 

var tillväxten extrem och företagsledaren ansåg själv att de växte för snabbt och att de därmed 

förlorade kontrollen. Ingen av företagsledarna i Alfa och Beta upplevde några större problem 

med styrningen trots den snabba tillväxten. Trots att båda företagen har haft en stark tillväxt, 

om en jämförelse gjordes med icke-gasellföretag, hade Alfa haft en tillväxt som var fem gånger 

större än Betas tillväxt. Detta resultat är tvetydigt i tolkning av tidigare forskning. Både Alfa 

och Beta växte snabbt och hade därför infört mer formell styrning, vilket stödjs i Child & 

Mansfield (1972, refererad i Chenhall, 2003) där forskarna menar att formell styrning krävs för 

att samordna medarbetare när företaget växer snabbt. Samtidigt växte Alfa mycket kraftigare 

än Beta och ändå tillämpad en låg grad av formell ekonomistyrning vilket inte stödjs i Child & 

Mansfield (1972, refererad i Chenhall, 2003). En tolkning är att Alfa ville värna om den 

innovativa andan inom företaget som kunde gå förlorad i och med att en mer formell styrning 

tillämpades. Detta stödjs i Phelps et al. (2007) och Cardinal et al. (2004) där de menar att formell 

styrning kan vara förödande för innovativa företag. Gamma tillämpade en hög grad av formell 

styrning, men uteslöt den informella styrningen, vilket kan ha bidragit till att medarbetarna inte 

kände någon motivation för arbetsuppgiften.   
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6 SLUTSATSER 

I studiens avslutande kapitel besvaras forskningsfrågorna. Därefter förklaras studiens 

vetenskapliga bidrag och sist ges förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 
 

Studiens syfte var att få en djupare förståelse för ekonomistyrningens roll i gasellföretag. 

Forskningsfrågorna som avsågs besvaras var: 

 

 Hur har ekonomistyrningen i gasellföretag utformats?  

 

 Finns det några likheter och skillnader i ekonomistyrningen bland olika gasellföretag? 

I så fall på vilket sätt? 

 

 Hur har situationsfaktorer påverkat utformningen av ekonomistyrningen?  

 

En slutsats är att det fanns både likheter och skillnader i ekonomistyrningens utformning bland 

de gasellföretag som studerades. De likheter som observerades var att alla företagen använde 

sig av någon form av formell ekonomistyrning, dock i varierad grad. Skillnaderna låg främst i 

den informella styrningen. En annan slutsats är att ekonomistyrningen har påverkat utfallet för 

de studerade gasellföretagen. Det mesta talar för att avsaknad av informell styrning i 

kombination med att formell styrningen frångås kan leda till företagsledaren förlorar kontrollen 

när företaget växer. Bristen på informell ekonomistyrning kan leda till att medarbetarna känner 

sig omotiverade då sammanhållning och en stark företagskultur saknas. En hög grad av 

informell ekonomistyrning och fokus på att motivera medarbetarna genom sammanhållning och 

kollektiva belöningar kan rimligtvis leda till att gasellföretag fortsätter att växa och förbli 

lyckade. En tolkning är således att formell ekonomistyrning inte hämmar innovation och 

kreativitet om den formella styrningen balanseras upp med informell styrning. 

 

Ytterligare en slutsats är att situationsfaktorerna troligtvis har påverkat hur de studerade 

gasellföretagen har utformat sin ekonomistyrning och därmed har dessa haft en inverkan även 

på utfallet. Studiens resultat tyder på att en decentraliserad organisationsstruktur är lämpligt när 

företaget befinner sig i en osäker omgivning och företaget växer. Tillväxttakten skiljde sig åt 

mellan företagen, trots att alla klassades som snabbväxande enligt gasellkriterierna. Ytterligare 

en tolkning är att det inte är gynnsamt att växa för fort, eftersom det kan leda till att 

företagsledarna förlorar kontrollen och har svårt att anpassa styrningen till de  snabba 

förändringarna som sker i organisationen.  

  

6.2 Avslutande diskussion samt förslag på fortsatt forskning 
 

Bakgrunden till studien var att forskare inte var överens om ekonomistyrningens roll i 

snabbväxande entreprenöriella företag. Denna studie har lämnat ett teoretiskt bidrag i form av 

en djupare förståelse för hur ekonomistyrningen kan ha påverkat utfallet för de studerade 

gasellföretagen. Resultatet i denna studie kan tala för att en hög grad av informell styrning kan 

överväga en låg grad av formell ekonomistyrning, men att en hög grad av formell 

ekonomistyrning inte kan överväga en låg grad av informell styrning. Avsaknaden av informell 

styrning kan i dessa fall ha bidragit till minskad motivation och målöverensstämmelse hos 

medarbetarna, vilket i sin tur kan ha lett till det mindre lyckade utfallet. Studien bidrar även 
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med stöd för tidigare teorier om att växa för fort kan innebära för stora förändringar i 

organisationen och att företagsledningen då förlorar kontrollen vilket även det innebär ett hot 

för företagets överlevnad. Studien kan även anses ha en praktisk nytta, då den kan ge vägledning 

för företagsledare i liknande fall.   

 

Vid tolkningen av empirin framkom att företagsledarnas personliga egenskaper och synen på 

förändring verkade vara viktiga faktorer för företagens tillväxt. Eftersom att det inte var vad 

som ämnades studeras gjordes ingen djupare analys av ledarnas personliga egenskaper och om 

de bidragit till företagens utfall. Det skulle därför vara intressant att studera gasellföretag ur ett 

ledarskapsperspektiv i framtida forskning. Synen på risk och hur företagsledare fördelar risk är 

ytterligare ett förslag på fortsatt forskning då tidigare forskare inte är eniga om riskernas 

betydelse, samtidigt som denna studie visade två fall där risktagande ledde till olika utfall. 

Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att stärka denna studie och därmed tydliggöra 

kopplingen mellan ekonomistyrning och gasellföretagens utfall. En kvantitativ studie som 

belyser de samband som rimligtvis finns mellan gasellföretag och dess ekonomistyrning är 

därför ett förslag för att kunna göra generaliseringar.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
En semi-strukturerad intervju används med syftet att få en djupare bild av hur gasellföretagen 

tillämpar ekonomistyrning. Intervjun skall också ge svar på studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

Namn: 

Organisation: 

Din position i företaget: 

Får vi kontakta er för eventuella följdfrågor längre fram? 

 

Del1: Bakgrund, etablering och tillväxt 
Hur gick det till när företaget startades? 

Vad hade ni för plan? Vad var målet?  

  

Berätta lite kring hur det gick till när företaget började växa.  

Var det planerat att växa fort? I så fall, hur arbetade ni för att uppnå stark tillväxt? 

 

Vad tror du själv är den främsta anledningen till att ni har vuxit mycket under en kort tid? 

 

Del 2: Strategier och styrning 
Har ni någon/något nedskriven och uttalad vision, mål och strategi?  

Finns det outtalade mål och strategier?   

Hur efterlevs denna/detta vision, mål och strategi? 

 

Har strategin, målen och visionen förändrats i och med att ni har vuxit? Om ja, berätta om hur 

det gick till? Om nej, varför inte? 

 

Beskriv hur företaget styrs. Hur såg ditt arbete med styrning ut när företaget var nystartat? 

Hur ser det ut nu? Varför har du valt att styra på detta sätt? 

Vilken roll upplever du själv att styrningen har för företagets tillväxt? 

 

Del 3: Taktisk styrning 
Hur planerar ni i företaget? Används exempelvis budgetar? Hur lång är planeringshorisonten?  

 

Har arbetet med planering förändrats under tiden ni växte? I så fall hur? 

 

Mäter ni prestationer inom företaget? Varför/varför inte? Om prestationer mäts, hur mäter och 

analyserar ni prestationerna? 

 

Beskriv hur företagskulturen ser ut, exempelvis normer, värderingar och oskrivna regler. 

 

Del 4: Operativ styrning 
Hur motiverar ni anställda? Varför har ni valt att arbeta på detta sätt? 

 

Har de anställda befogenhet att fatta egna beslut? Beskriv hur befogenheterna ser ut.  

 

Kan medarbetarna påverka strategin? Varför, varför inte? 

 

 Hur kommunicerade och samordnade ni inom organisationen när den etablerades? Hur gör ni 

nu?  

 



 

Del 5: Omgivning och övrigt 
Vad kännetecknar företagets omgivning? (stabil/ostabil miljö, teknologi, etc) 

 

Upplever ni att den externa omgivningen har stor påverkan på er organisation? Hur upplever 

ni att den externa miljön påverkar er som organisation? 

 

Finns det något du tycker att vi har missat som du tycker har stor betydelse för er styrning 

eller tillväxt? 

  



 

BILAGA 2 – ANPASSAD 
Intervjuguiden anpassades för det mindre lyckade företaget.  

 

Namn: 

Organisation: 

Din position i företaget: 

Får vi kontakta er för eventuella följdfrågor längre fram? 

 

Del1: Bakgrund, etablering och tillväxt 

Hur gick det till när företaget startades? 

Vad hade ni för plan? Vad var målet?  

  

Berätta lite kring hur det gick till när företaget började växa.  

Var det planerat att växa fort? I så fall, hur arbetade ni för att uppnå stark tillväxt? 

 

Vad tror du själv var den främsta anledningen till att ni har växte mycket under en kort tid? 

 

Del 2: Strategier och styrning 
Hade ni någon/något nedskriven och uttalad vision, mål och strategi?  

Fanns det outtalade mål och strategier?   

Hur efterlevdes denna/detta vision, mål och strategi? 

 

Förändrades strategin, målen och visionen i och med att ni växte? Om ja, berätta om hur det 

gick till? Om nej, varför inte? 

 

Beskriv hur företaget styrdes. Hur såg ditt arbete med styrning ut när företaget var nystartat? 

Hur såg det ut senare? Varför valde du att styra på detta sätt? 

Vilken roll upplever du själv att styrningen hade för företagets tillväxt? 

 

Del 3: Taktisk styrning 
Hur planerade ni i företaget? Användes exempelvis budgetar? Hur lång var 

planeringshorisonten? Förändrades planeringsarbetet under tiden ni växte? I så fall hur? 

 

Mätte ni prestationer inom företaget? Varför/varför inte? Om prestationer mättes, hur mätte 

och analyserade ni prestationerna? 

 

Beskriv hur företagskulturen såg ut, exempelvis normer, värderingar och oskrivna regler. 

 

Del 4: Operativ styrning 
Hur motiverade ni anställda? Varför valde ni att arbeta på detta sätt? 

 

Hade de anställda befogenhet att fatta egna beslut? Beskriv hur befogenheterna ser ut.  

 

Kunde medarbetarna påverka strategin? Varför, varför inte? 

 

Hur kommunicerade och samordnade ni inom organisationen när den etablerades? Hur gör ni 

nu?  

 

 

 



 

Del 5: Omgivning och övrigt 
Vad kännetecknade företagets omgivning? (stabil/ostabil miljö, teknologi, etc)  

 

Upplevde ni att den externa omgivningen hade stor påverkan på er organisation? Hur 

upplevde ni att den externa miljön påverkade er som organisation? 

 

Finns det något du tycker att vi har missat som du tycker har stor betydelse för er styrning 

eller tillväxt? 

 

Vad tror du själv det var som bidrog till att ni gick i konkurs?  

 

Vad skulle du gjort annorlunda idag? Varför skulle du gjort detta? 


