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Förord 

Vi vill börja med att tacka samtliga respondenter som tagit sig tid till att ställa upp på 
intervjuer samt varit tillgängliga under uppsatsens fortskridande. Utan er medverkan 
hade denna uppsats inte kunnat möjliggöras.  
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Abstract 

Title: The importance of management control for growth - A case study of small, 
owner-led gazelle companies. 
 
Authors: Hanna Bengtsson and Linnea Hackvall 
 
Supervisor: Gunnar Wramsby 
 
Background: Every year the Swedish newspaper Dagens Industri pay attention to the 
fastest growing companies in Sweden by nominating them as gazelle companies. These 
companies favor the Swedish business community by contributing to new jobs. By 2017 
there were approximately 1100 companies that met the criteria and were appointed as 
gazelle companies, which represented 0,11% of the companies in Sweden. There are not 
many companies capable of achieving high growth. What kind of management control 
do those who manage to achieve high growth apply? 
 
Purpose: The purpose of the study is to describe and analyze how the four studied 
small, owner-led gazelle companies are managed, and what parts of the chosen theory, 
Malmi & Brown´s (2008) model: Management control systems package, which is 
applied in these. 
 
Completion: The study is based on a qualitative research method and a deductible 
approach with data collected from four companies. 
 
Results: Based on the case study, we have identified how small, owner-led gazelle 
companies can be controlled and what parts of the chosen theory are applied in the 
companies studied. Certain similarities between management control have also been 
identified and are therefore considered significant for a small company that wants to 
achieve high growth. Finally, we have suggested further research. 
 
Keywords: Gazelle companies, Growth companies, Management control, Small 
businesses, Owner-led companies. 
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Sammanfattning 

Titel: Styrningens betydelse för tillväxt - En studie om små, ägarledda Gasellföretag 
 
Författare: Hanna Bengtsson och Linnea Hackvall 
 
Handledare: Gunnar Wramsby 
 
Bakgrund: Dagens Industri uppmärksammar varje år de snabbast växande företagen i 
Sverige genom att utnämna dem till Gasellföretag. Dessa företag gynnar det svenska 
näringslivet genom att bidra till nya arbetstillfällen. År 2017 var det cirka 1100 företag 
som uppfyllde kriterierna och blev utsedda till Gasellföretag, vilket utgör 0,11% av 
Sveriges företag. Det är inte så många företag som klarar av att uppnå hög tillväxt. 
Vilken typ av företagsstyrning tillämpar de som lyckas uppnå en hög tillväxt?  
 
Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera hur det fyra studerade, små, 
ägarledda Gasellföretagen styrs, samt vilka delar av den valda teorin, Malmi & Browns 
(2008) modell; Management control system package, som tillämpas i dessa.  
 
Genomförande: Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv 
ansats där data samlats in från fyra fallföretag.  
 
Slutsats: Utifrån fallstudien har vi identifierat hur små, ägarledda Gasellföretag kan 
styras samt vilka delar av den valda teorin som tillämpas i de studerade företagen. Vissa 
likheter mellan företagens styrning har även identifierats och anses därmed betydande 
för ett litet företag som vill uppnå hög tillväxt. Slutligen har vi gett förslag till vidare 
forskning.  
 
Nyckelord: Gasellföretag, Tillväxtföretag, Företagsstyrning, Små företag, Ägarledda 
företag.  
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1 Inledning 

 
Detta kapitel inleds med en bakgrund om små, ägarledda Gasellföretag och fortsätter 
med en problemdiskussion. Avslutningsvis presenteras studiens frågeställningar och 
syfte. 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Gasellföretag, snabbt växande företag i Sverige 
Dagens uppmärksammar varje år de snabbast växande företagen i Sverige för att främja 
det svenska näringslivet och uppmuntra entreprenörer till att satsa på tillväxt. De företag 
som uppnår Dagens Industris kriterier får utmärkelsen Gasellföretag. År 2017 var det 
cirka 1100 stycken företag som uppfyllde kraven och blev utsedda till Gaseller (DI 
2017). I Sverige finns det drygt en miljon företag vilket innebär att Gasellerna utgör  
0,11% av de svenska företagen (Ekonomifakta 2017).  
 
DI:s kriterier för Gasellföretag: 
 

• Omsättning som överstiger tio miljoner kronor 
• Minst tio anställda 
• Offentligtgjort minst fyra årsredovisningar 
• Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste 

räkenskapåret 
• Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren 
• Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt 
• I allt väsentligt vuxit organsikt, inte genom förvärv eller fusioner 
• Sunda finanser 

 

 
Dagens Industri, 2018 
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Gasellföretag kan vara av alla storlekar men små företag är överrepresenterade. Några 
få snabbt växande företag så kallade Gasellföretag genererar en oproportionerligt stor 
andel arbetstillfällen jämfört med icke snabbväxande företag. Däremot är större 
Gasellföretag viktiga för tillväxten av jobb procentuellt sett. Gasellföretag tenderar att 
vara yngre än genomsnittet av Sveriges företag. (Henrekson & Johansson 2009) 
 
Forskning från myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser visar att 
Gasellföretag är överrepresenterade bland unga företag. Gasellföretag är spridda 
geografiskt även om störst antal Gasellföretag återfinns i storstadslänen. Forskningen 
visar också att anställda i Gasellföretag har en högre utbildningsnivå jämfört med andra 
företag (Falkenhall & Junkka 2009). 

1.1.2 Små och ägarledda företag 
Till små företag räknas de företag som har 10-49 stycken anställda och har en årlig 
omsättning som understiger tio miljoner euro eller har en balansomslutning som inte 
överstiger tio miljoner euro. I Sverige finns det 34 117 stycken små företag som 
tillsammans har 662 032 stycken anställda. (Ekonomifakta 2018) 
 
Det är de små företagen som dominerar näringslivet i Sverige, inte bara när det gäller 
antal företag och antal anställda utan också vad gäller att bidra till Sveriges BNP. Under 
de senaste tio åren har antalet anställda i små företag i Sverige ökat med 21% jämfört 
med stora företag där antalet anställda ökat med 7%. Denna ökning visar att det i hög 
grad är de små företagen som driver skapandet av jobb framåt i Sverige. Medelstora 
företag bidrog med 18% och stora företag bidrog med 39% till BNP. Enligt SCB bidrog 
små företag med den största andelen till Sveriges BNP, vilket var 43% av näringslivets 
förädlingsvärde. Småföretagen är alltså mycket viktiga för näringslivet både när det 
gäller jobbskapande och förädlingsvärde. Små företag är viktiga inom alla branscher 
men är överrepresenterade inom bygg- och fastighetsbranschen. (Ekonomifakta 2018) 
 
Ett ägarlett företag är vanligtvis ett mindre aktiebolag där ägaren både styr och arbetar i 
företaget (Svenska standardbolag AB 2016). I ett ägarlett företag är det ägaren som har 
kontroll över hela företaget då det är han eller hon som har lösningen på de flesta 
problemen. Ägaren sätter även sin egen prägel på de olika funktionerna i företaget. 
Alltså är ägarskapet inte skilt från ledarskapet i ägarledda företag, personen som äger 
företaget är också den som ska leda medarbetarna (Lobontiu & Lobontiu 2013). 

1.2 Problem 

Sveriges regering har som mål att år 2020 ha den lägsta arbetslösheten i EU 
(Regeringen 2017). I december 2017 uppgick arbetslösheten i Sverige till 6,5 %, det gör 
att landet ligger på 15:e plats i EU vilket är långt efter Tjeckien som ligger på första 
plats med en arbetslöshet på 2,5 % (Ekonomifakta 2018). Gaselföretag generear fler 
arbetstillfällen än företag som inte är lika sanbbväxande (Henrekson & Johansson 
2009). 
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Den forskning och litteratur om styrning som finns tillgänglig koncentrerar sig på större 
organisationer (Nilsson, Olve & Parment 2010). Trots det är 99,9% av företagen i 
Sverige små och medelstora företag med färre än 250 stycken anställda (Ekonomifakta 
2017). Det finns begränsat med forskning som visar vad andra typer av styrning, 
exempelvis administrativ styrning och kulturstyrning, än den styrning som baseras på 
redovisningsmodeller har för inverkan på företag (Malmi & Brown 2008). 
 
Hur mycket företaget styrs och vilken kvalitet styrningen har är viktig för 
organisationers framgång, oavsett om framgång definieras av; ökning av försäljning, 
vinst, tillgångar eller anställda (Storey & Sykes 1998). Generellt sett har små och 
medelstora företag en mer okomplicerad sammansättning vad gäller den ekonomiska 
styrningen jämfört med större bolag. Eftersom företaget är av mindre storlek har det 
snabbare och tätare kommunikationsvägar vilket ökar effektiviteten och minskar risken 
för missförstånd (Thorén 2004). 
 
Den höga och snabba tillväxten som Gasellföretag kännetecknas av ställer krav på att 
styrningen är flexibel och klarar av snabba förändringar. När företag växer påverkas 
dess förmåga att flytta information till rätt medarbetare. Utan formell styrning blir 
kommunikationen mer kostsam då företaget växer och blir större. Det är ett större antal 
anställda som då ska kommunicera och samverka sinsemellan. Saknas struktur riskerar 
det att kommunikationen tar längre tid och att missförstånden blir fler. (Davila & Foster 
2007) 
 
Forskning visar att när företag misslyckas med tillväxt är en förklaring till det att 
entreprenören inte är villig att ändra ledningsstil från en personlig styrning till en mer 
strukturerad formell styrning. Personlig styrning är när entreprenören tillförlitar sig på 
personlig kontakt med de anställda i företaget. Ett litet företag kan drivas med en 
personlig ledarstil till en början. Entreprenören observerar och kontrollerar allt som 
händer i organisationen och fattar alla viktiga beslut själv. Men när företaget växer 
kommer denna ledningsstil att misslyckas. (Davila, Foster & Jia 2010). 
 
En chef i ett telecomföretag beskriver situationen så här: 
 
“It´s like moving from a two-person boat where it´s easy to make sure you paddle in the 
same rhythm, to a 10-person boat where suddenly you have to spend more time on 
making sure it´s the same rhythm for everyone” 
(Davila et al. 2010 s.80) 

 
Kombinationen av tillväxt och personlig styrning kan rent utav vara dödlig för företag 
(Davila et al. 2010). Tillväxt kräver en drastisk förändring av hur företaget drivs. När 
företaget når sådan tillväxt måste grundaren gå från att vara entreprenör till att vara 
chef. Entreprenören är involverad och är själv med och arbetar i företagets 
verksamhetsprocess medans chefen har en mer övergripande position i företaget. 
Chefen leder och utvecklar företaget och fattar beslut utan att lägga för mycket tid på att 
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vara med i själva arbetet. Entreprenören måste kunna delegera ut en del arbete till andra 
för att själv kunna fokusera på att styra företaget. Om inte grundaren gör denna 
övergång kommer företaget att “fastna” och företagets tillväxt stagnerar. Detta kallas 
“entrepreneurial crisis”. En anledning till att entreprenörer inte är villiga att genomgå 
denna övergång är att den strukturerade formella styrningen är byråkratisk och inte 
tilltalar entreprenören. (Davila et al. 2010) 
 
Resultatet av “entrepreneurial crisis” blir att många små företag inte blir större än några 
få dussin medarbetare även om det finns potential att växa mer än så. Entreprenören 
stoppar tillväxten av företaget för att kunna hålla det under kontroll. Davila et al. (2010) 
menar att många små företag skulle kunna växa mer om fler entreprenörer hade fått  
hjälp med att bli medveten om problemet och implementera styrningssystem som gör att 
företaget kan växa. Davila et al. (2010) jämför företag med en bil; Ju snabbare bilen går 
desto mer sofistikerad måste teknologin vara för att hålla bilen under kontroll. 
Exempelvis har formel 1 bilar komplexa och omfattande system för att kunna hålla 
kontroll i hög hastighet. Detsamma kan appliceras på tillväxt i startup företag. Vid 
snabbare tillväxt behövs mer styrning. Företagsledare i startup företag som tidigare 
arbetat i större företag tar ofta tidigt till sig styrningsprocesser då de är vana vid att 
arbeta med det. (Davila et al. 2010) 
 
Då det finns begränsat med forskning om styrning i små och medelstora företag samt 
om styrning i snabbväxande företag är vi intresserade av att studera det. Uppsatsen 
avser att beskriva företagsstyrningen i fyra företag som år 2017 utsetts till Gasellföretag 
av Dagens Industri. För att mäta styrningen i små snabbväxande företag har vi använt 
oss av en modell; Management control systems package, som lanserats av Malmi och 
Brown (2008). Modellen beskriver fem huvudkategorier av styrning; kulturstyrning, 
planering, cybernetisk styrning, administrativ styrning samt belöningar och bonusar. 
(Malmi & Brown 2008) 

1.3 Frågeställningar 

Hur kan små, ägarledda Gasellföretag styras? 
Hur speglar sig företagsstyrningen i de undersökta företagen i Malmi och Browns 
(2008) modell; Management control system package? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte har varit att beskriva och analysera hur det fyra studerade, små, ägarledda 
Gasellföretagen styrs, samt vilka delar av den valda teorin, Malmi och Browns (2008) 
modell; Management control system package, som tillämpas i dessa.  
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2 Metod 

 
I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Vi presenterar det metodval vi har 
gjort samt val av teoretisk referensram. Vi redogör för hur vi har gjort vårt urval samt 
hur insamling av data har genomförts. Metodkapitlet avslutas med en diskussion om 
metodkritik samt studiens trovärdighet. 
 

2.1 Kvalitativ studie 

Då vi valt att göra en empirisk undersökning fanns det två metodval att ta ställning till 
för genomförandet av uppsatsen; kvantitativ eller kvalitativ metod. Kvantitativ metod är 
en undersökningsmetod som bygger på att ta fram siffror och tal och därigenom 
möjliggöra olika slags beräkningar. Dessa uppsatser blir ofta av statistisk art. En 
kvalitativ undersökningsmetod däremot lämpar sig till att redogöra för fenomen i deras 
kontext och därigenom öka förståelsen av det studerade fenomenet. Att arbeta 
kvalitativt innebär t.ex. att genomföra intervjuer med utvalda personer och med hjälp av 
insamlad empiri från teori tolka intervjumaterialet (Justesten & Mik-Meyer 2011). 
Uppsatsens fokus kommer att vara att beskriva och analysera styrning i små, 
snabbväxande och ägarledda företag. En undersökning som är beskrivande 
kännetecknas av att den som genomför undersökningen vill få mer kunskap och bättre 
förståelse av ett fenomen (Jacobsen 2002). För att kunna genomföra studien och 
undersöka om det finns likheter i utformningen av Gasellföretagens styrmix behövde 
komplexa frågor ställas varför en kvalitativ metod med intervjuer valdes. 
 
Urvalet i denna kvalitativa studie har utförts genom Dagens Industris förteckning av 
Gasellföretag år 2017. Studien begränsades till aktiebolag i Hallands och Västra 
Götalands län för att möjlighet att genomföra personliga intervjuer med relevant 
representant från företagen skulle finnas. Då uppsatsen syftade till att undersöka små, 
ägarledda företag begränsades urvalet till företag med 5-50 stycken anställda 
(Ekonomifakta 2018). Vår uppfattning är att företag med färre än 50 stycken anställda 
har en ägare som är mycket delaktig i hela verksamheten, vilket även det intresserade 
oss. Urvalet begränsades inte efter bransch, då vi ville studera olika företag samt ansåg 
det viktigt att kunna härleda tillväxten i företaget till det enskilda företaget och inte till 
en branschs uppgång. 

2.2 Forskningsansats 

Analysen i en uppsats utgår ofta från deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats vilka 
beskriver hur teori och empiri bearbetas i förhållande till varandra (Patel & Davidsson 
2011). 
 
Deduktiv ansats grundar sig i teori och tidigare forskning för att sedan jämföras mot det 
empiriska materialet. En sådan studie kommer att utgå från vissa förväntningar och 
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empiri kommer att samlas in för att därefter bedöma hur förväntningarna stämmer 
överens med verkligheten. (Alvehus 2016) 
 
Induktiv ansats utgår från empiriskt material och drar slutsatser utifrån denna, utan 
teoretisk förförståelse. En analys som grundar sig i en rent induktiv ansats kan tänkas 
bli ohållbar då det skulle landa i en tolkning utan någon teoretisk förståelse. Abduktiv 
ansats är en kombination av både deduktiv och induktiv ansats där forskaren växlar 
mellan de olika perspektiven. (Alvehus 2016) 
 
Denna studie har genomförts med en deduktiv ansats då teorin studerades i första hand. 
Utifrån teorin utformades intervjumaterialet och empirin samlades in. Valet av denna 
metod gjordes då vi ville ha kunskap och en teoretisk grund att stå på innan den 
empiriska insamlingen genomfördes samtidigt som en öppenhet till ny information och 
nya aspekter som kunde komma fram i den empiriska undersökningen fanns. Genom 
detta utförande kunde vi se om förväntningarna på verkligheten stämde överens med 
empirin. 
 
Jacobsen (2002) menar att en deduktiv ansats ofrånkomligt leder till att författaren söker 
stöd i sina egna preferenser när en specifik studie påbörjas. Genom att ha en öppenhet 
mot ny information som kommer fram under studiens gång genom insamling av empiri 
visar det delvis på en induktiv ansats. För att inte begränsa tillgången på information 
kan man utgå från empiri till teori och dra slutsatser från insamlat material. (Jacobsen 
2002) 
 
Med detta i åtanke är studien genomförd utifrån deduktiv ansats då vi ansåg att det 
lämpade sig bäst. Vi tolkade den induktiva metoden svårhanterlig då det krävdes en hög 
grad av förkunskaper för att kunna tolka och analysera respondenternas svar i den 
empiriska delen. 

2.3 Insamling av teori 

Tidigare forskning som berör studiens ämnesområde har samlats in genom 
vetenskapliga artiklar, böcker samt internetsidor. Vid insamling av vetenskapliga 
artiklar har dessa databaser använts; Google scholar samt OneSearch. De sökord som 
användes vid artikelsökning var bland annat: SME growth, Small business performance, 
management control systems, startup companies, job creation, gazelles, high-growth 
firms, organizational strategy och family firms. Val av artiklar har sedan utförts 
beroende på hur väl dess innehåll stämt överens med studiens ämnesområde. Dessutom 
har artiklar med högt antal citeringar prioriterats. Vi har ett fåtal gånger använt oss av 
artiklar med få antal citeringar, detta för att vi ansåg att artikeln var i hög grad relevant 
för studien. 
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2.4 Insamling av empiri 

Den information som kommer direkt från ursprungskällan är primär information 
(Jacobsen 2002). Den empiri som använts i studien är baserad på primärdata i form av 
personliga intervjuer med lämplig person från företagen utav de Gasellföretag som 
studien omfattar. 

Intervjuerna i denna studie är genomförda utifrån en semistrukturerad karaktär. 
Semistrukturerad intervju definieras genom att intervjuguiden är utformad av teman där 
en rad huvudfrågor på förhand är definierade, samtidigt som det finns utrymme för 
avvikelser. Det fanns möjlighet att diskutera oväntade intressanta ämnen som 
respondenten tog upp. Intervjuguiden var den samma till alla intervjuer som 
genomfördes under studien men anpassades något till respondenternas specifika 
position i förhållande till undersökningens syfte. (Justesen & Mik-Meyer 2011) 

Empirin i denna studie baseras på intervjuer med relevanta respondenter från fyra olika 
företag. Intervjuerna har utförts som besöksintervjuer samt kompletterats med 
mailkontakt. De företag som intervjuats är A. Börjesson Bygg AB, Fröken Fridas 
Assistans AB, Njie Foods AB och L:a Bruket AB. De två första är tjänsteföretag och de 
två andra är tillverkande företag. Innan intervjun ägde rum skickades frågorna ut till 
respondenterna med syfte att de skulle kunna förbereda sina svar. I de fall som det 
uppkommit följdfrågor i efterhand har även mail- eller telefonkontakt upptagits efter 
intervjun. Då vi upplevde ett mönster i de svar respondenterna angav ansåg vi att fler än 
fyra intervjuer inte behövde genomföras. Vidare skulle studien bli för omfattande om 
fler intervjuer ägt rum. 

Vi inledde intervjuerna med att ställa allmänna frågor om respondenten och företaget 
för att få igång en konversation. Detta kan få den svarande mer benägen att själv föra 
intervjun framåt (Alvehus 2013). Frågorna utformades efter att teorin inom ämnet 
studerats. Då vi strävade efter att respondenten själv skulle få möjlighet att utforma sina 
svar, var frågorna som ställdes relativt öppna. Att vara flexibel och ge respondenten 
utrymme att lyfta fram ny oväntad information som vi själva tidigare inte känt till eller 
beaktat, gav oss ett större omfång på intervjun. 

Intervjuerna som genomförts har varit cirka en timme långa vardera och hållits på 
företagens huvudkontor. För att undvika att respondenten uppträder annorlunda i en 
konstlad miljö, rekommenderas att besöksintervjuer ska utföras i en miljö där 
respondenten känner sig bekväm och är bekant med, exempelvis deras arbetsplats 
(Jakobsen 2000). För att dokumentera intervjuerna valdes ljudupptagning som sedan 
transkriberats samt tolkats av oss. Respondenterna fick möjlighet att läsa igenom 
respektive empiriavsnitt för att korrigera eventuella feltolkningar innan färdigställande 
av uppsatsen.  

Insamling av empiri i form av sekundärdata från offentliga dokument kan vara lämplig 
när det anses vara svårt att få tag på primärdata. Det är då viktigt att välja information 
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som är trovärdig och även ha i åtanke att sekundärdatan som hämtats kan vara vinklad 
om den tidigare redovisats i ett annat syfte (Jacobsen 2002). I denna studie blev 
sekundärdata aktuellt i empirin i form av årsredovisningar som hämtades från Retriever 
bolagsinfo som vi hade tillgång till genom Halmstad Högskola. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa kvaliteten i vetenskapliga sammanhang används reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet avser om forskningsresultaten går att upprepa med hjälp av 
metoden som används (Alvehus 2013). Det vill säga om undersökningen skulle göras 
om, helst av en annan forskare, skulle då samma resultat framgå? Skulle flera 
undersökningar som är oberoende av varandra samt utförda med samma mätinstrument 
uppnå samma resultat tyder detta på hög reliabilitet. Reliabilitet beskriver 
tillförlitligheten på en studie. (Justesen & Mik-meyer 2011) 

För att studien skulle åstadkomma hög reliabilitet har mätinstrument som ger stabila och 
tillförlitliga resultat använts. Då respondenterna på de olika företagen ansågs uppge 
liknande svar som påminde om varandra ökar det reliabiliteten. Den 16 maj 2018 deltog 
vi i Gasellsprånget i Göteborg. Där intervjuades flera Gasellvinnare av Dagen Industri 
som även där gav svar som påminde om de vi fått fram i vår studie vilket även detta 
bidrog till ökad reliabilitet. 

Validitet i sin tur beskriver en studies gilltighet. Det handlar om hur resultatet av 
forskningen faktiskt belyser forskningsfrågan. Att man mäter det man faktiskt avser att 
mäta. (Justesen & Mik-meyer 2011) Inom validitet finns två aspekter; inre och yttre 
validitet. 

Inre validitet avser hur bra ett begrepp och en operationell definition stämmer överens 
med varandra. Den inre validiteten går att studera utan insamlad empiri (Justesen & 
Mik-meyer 2011). För att den interna validiteten ska anses som god har vi valt att 
utesluta informella styrsystem och endast studera hur styrmixen är utformad i de olika 
företagen utefter modellen ”Management control systems package”, framtagen av 
Malmi och Brown (2008). 

Yttre validitet syftar till att beskriva sambandet mellan det mätvärde man får av att 
använda en operationell definition och verkligheten. Exempelvis att information hämtas 
från en säker källa som avser att besvara det syfte undersökningen har. Den yttre 
validiteten är oberoende av den inre och går inte att bedöma innan empirin är insamlad 
och granskad (Justesen & Mik-Meyer 2011). Empirin i denna studie är hämtad genom 
intervjuer med respondenter från de Gasellföretag vi valt att studera, därför anses 
empirin vara hämtad från en tillförlitlig källa med avseende att uppfylla de behov 
undersökningen hade. 

Denna undersökning avser att undersöka styrning i små, ägarledda Gasellföretag. 
Empirin har i första hand hämtats från primärkällor i form av intervjuer med ledare på 
de olika företag som ingått i undersökningen. Intervjufrågorna har utformats efter 
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behoven till just denna studie och frågorna syftar direkt till att svara på problemet, vilket 
leder till att validiteten blir hög.  

2.6 Kritik och studiens trovärdighet 

För att beskriva de studerade företagens styrmix utgick vi ifrån Malmi och Browns 
(2008) modell “Management control systems package”. Vi är medvetna om att det finns 
många andra synsätt att studera styrning i företag på. Vi kan inte hävda att vi valt att 
utgå från “rätt” faktorer genom att använda denna modell. Modellen “Management 
control system package” innehåller dock den bredd av tillvägagångssätt för 
företagsstyrning som vi ansåg nödvändigt för att kunna studera företagens styrmix. 
 
Eftersom besöksintervjuer är resurskrävande och kan ta lång tid att både genomföra och 
bearbeta (Justesen & Mik-Meyer 2011), har vi i denna kvalitativa studie valt att studera 
styrningen i fyra små, ägarledda Gasellföretag. Detta är dock inte tillräckligt många 
studieobjekt för att kunna dra en generell slutsats kring styrning. Resultatet från studien 
ses istället som exempel på hur styrning kan används i små, ägarledda Gasellföretag. 
Besöksintervjuerna har genomförts med företagets VD i tre av de fyra fallen. I det fall 
där intervjun inte hölls med VD:n var det marknadsdirektör och ledningsgruppsmedlem, 
som har ett nära samarbete med VD:n som var respondent. Då intervjun inte hölls direkt 
med VD:n i detta fall fanns det en risk att uppsatsens trovärdighet minskat. Dock ansåg 
vi att denne respondent hade den insikt och kunskap om företagets styrning som 
behövdes för att kunna ge svar på våra frågor.  
 
För att behandla empirin i förhållande till teorin har vi valt att använda oss av en 
deduktiv ansats. En ren deduktiv ansats kan vara svår att leva upp till på grund av 
tolkningsprocessen. Att hävda att tolkningen är oberoende av forskaren är problematiskt 
då det går att ifrågasätta om man testat en hypotes eller forskarens sätt att förklara, 
(Alvehus 2013). En deduktiv ansats leder ofrånkomligt till att forskaren söker stöd för 
sina egna preferenser vid en undersökning (Jacobsen 2002). Att istället använda sig utav 
induktiv ansats kan anses ohållbart då det är komplicerat att tänka sig en tolkning som 
inte har en grund i teoretisk förförståelse. Oftast praktiseras en abduktion som är en 
växling mellan empirisk och teoretisk reflektion. (Alvehus 2013) 
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3 Teori och tidigare forskning 

 
I detta kapitel presenterar vi den sekundärdata som ligger till grund för vår studie. 
Denna teoretiska referensram tillsammans med insamlad empiri utgör grunden för vår 
analys. 
 

3.1 Gasellföretag 

Dagens Industri har sedan år 2000 årligen utsett de snabbast växande företagen i 
Sverige. Detta för att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och de företagare som 
vågar satsa för att växa. Begreppet Gasellföretag grundar sig i antaganden från den 
amerikanske forskaren David Birch som på 1980-talet visade att det är de små snabbt 
växande företagen som skapar de flesta nya jobben, då dessa företag är så snabbväxande 
fick de bli kallade Gasellföretag. Till skillnad från ekonomins största företag som hela 
tiden måste förnya sig genom effektivisering som i sin tur leder till minskad 
sysselsättning. Effektivisering kan till exempel innebära att maskiner implementeras i 
arbetsprocessen och minskar därför behovet av arbetskraft. (DI 2017) 
 
Det finns en del krav som ett företag måste uppfylla för att få utmärkelsen 
Gasellföretag. Även en helhetsbedömning av företaget görs för att säkerställa att 
företaget visar på sund verksamhet. Bedömningen utgår alltid från de fyra senaste 
årsredovisningarna. (DI 2017) 
  
DI:s krav för att få utmärkelsen: 
  

• Omsättning som överstiger tio miljoner kronor 
• Minst tio anställda 
• Offentligtgjort minst fyra årsredovisningar 
• Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste 

räkenskapåret 
• Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren 
• Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt 
• I allt väsentligt vuxit organsikt, inte genom förvärv eller fusioner 
• Sunda finanser 

 

Det krävs ingen anmälan för att ha möjligheten att vinna en Gasellutmärkelse. Dagens 
Industri gör årligen en undersökning av Sveriges samtliga aktiebolags fyra års senaste 
bokslut. De företag som uppnått kraven underrättas per brev under september och 
oktober där de bjuds in till prisutdelning som hålls på åtta olika ställen i Sverige under 
året. Alla länets vinnare tillkännages på prisutdelningen och diplom delas ut. Den årliga 
Gasellgalan hålls i slutet av varje år i Stockholm där årets ”supergasell” koras. 
Supergasellen är det företag som vuxit mest under de tre senaste åren. Vissa företag 
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fortsätter att uppfylla kraven flera år i rad medan vissa får utmärkelsen ett år för att året 
efter inte uppfylla de krav som ställs. (DI 2018) 

Ett företags ålder har negativ inverkan på snabb tillväxt enligt Henrekson och Johansson 
(2010). Alltså desto äldre ett företag är ju svårare blir det för det företaget att uppnå 
snabb tillväxt. Gasellföretag finns i alla branscher men är överrepresenterade i 
servicebranschen. Att ett företag är ungt visar sig vara viktigare för snabb tillväxt än att 
företaget är av liten storlek. (Henrekson & Johansson 2010) 

Parker, Storey och van Witteloostuijn (2010) menar att när organisationers tillväxt mäts 
visar sig framgångsrika strategier innehålla; användande av kundundersökningar, att 
företaget säljer sin produkt till andra företag och inte direkt till kund och att företaget 
inte utvecklar nya produkter och tjänster utan håller sig till befintliga produkter och 
tjänster. Gasellföretag har svårt att behålla den snabba tillväxttakten under längre 
perioder. Det viktigaste för ett företags tillväxt är att inte fastna i gamla rutiner. Att 
företaget var i tillväxt under en viss period, går det inte att direkt applicera det 
tillvägagångssättet på en annan tidsperiod och förvänta sig samma resultat. Vill 
organisationer växa under en lång period krävs det anpassning av organisationens 
strategier både externt och internt. (Parker et al. 2010) 

3.2 Ägarledda företag 

I små, ägarledda företag sätter ägaren sin egna stämpel på hur saker och ting ska 
genomföras. Han eller hon har lösningen på de flesta problemen och försöker att ha 
kontroll över hela verksamheten (Lobontiu & Lobontiu 2014). Små företag lägger 
mindre vikt vid formella system och i beslutsfattandeprocessen involveras färre 
individer än i stora företag. Det gör att beslut kan fattas snabbare i små företag än i stora 
företag (Storey & Sykes 1996). 
 
Små, ägarledda företag kan delas in i två olika kategorier, livsstilsföretag och 
tillväxtföretag. Har ägaren i fråga ett intresse och kunskap inom ett område och vill 
ägna sig åt detta samtidigt som han eller hon får en inkomst skapas ett livsstilsföretag. 
Exempel på livsstilsföretag kan exempelvis vara hantverksföretag. De flesta ägarledda 
företag hamnar i denna kategori. Ett problem som många livsstilsföretag stöter på är att 
marknaden ändras utan att ägaren inser det. Tillväxten i denna typ av företag avtar oftast 
när den inkomst som ägaren vill ha har uppnåtts. Sällan finns det någon strukturerad 
strategi eller ledning i livsstilsföretag, dessutom är ägaren sällan en entreprenör. (Storey 
& Sykes 1996) 
 
Tillväxtföretag skapas med avsikt att växa och startas och drivs ofta av entreprenörer. 
För att säkra denna typ av företags överlevnad krävs effektivt och strategiskt ledarskap 
från ägaren. Snabb tillväxt är riskfyllt och det uppstår stora, svåra problem och kriser 
varav vissa är förutsägbara och andra inte. Dessa problem och kriser måste ägaren 
adressera inom korta tidsramar om företaget ska kunna fortsätta att växa eller till och 
med överleva. I vissa fall kan ett livsstilsföretag övergå till att bli ett tillväxtföretag, 
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men då krävs det att ägaren har entreprenörs karakteristika för att lyckas. (Storey & 
Sykes 1996) 
 
Företag startas av många olika anledningar och drivs av ägare med olika förutsättningar 
som eftersträvar olika mål (Wijewardena, Nanayakkara & Zoysa 2008). Forskning visar 
att  ägarens utbildningsnivå har betydelse för tillväxt och hur företaget presterar. Alltså 
ju högre utbildning ägaren har desto högre tillväxt har företaget potential att uppnå. 
(Blackburn, Hart & Wainwright 2013) 
 
En nedskriven affärsplan har visats sig vara betydande för att uppnå hög tillväxt. Att en 
affärsplan existerar i ett företag är positivt associerat med entreprenörer som kan 
definieras som 2000-talets entreprenörer som har följande egenskaper. De är risktagare, 
innovatörer och orädda att använda sig av ny teknologi. (Blackburn et al. 2013) 

3.3 Styrning och styrmix 
“Styrning innebär att någon styr och någon annan blir styrd” 
 (Nilsson, et al. 2010 s.15). 

 
De verktyg som används för att styra en organisation bör användas för att skapa 
konkurrenskraft genom att kommunikationen i organisationen förbättras. Verktygen 
som styr ska inte användas som ett sätt för ledningen att räkna ut och besluta vad som 
ska göras. Om en organisations ledning kan lita på att hela verksamheten är 
välinformerat så kan ledningen också delegera mer ansvar till medarbetarna långt ut i 
organisationen. Det är många som bidrar till organisationens framgång; chefer, 
medarbetare, personal hos leverantörer, butikskedjor som säljer producerande företags 
produkter m.m. Styrning skapar rutiner, strukturer och processer som ska hjälpa 
organisationen att mobilisera dessa parter och ta till vara på deras kunskap och 
entusiasm. Det är sedan länge känt att styrning är en viktig orsak till en organisations 
framgång och därmed god ekonomi. (Nilsson et al. 2010) 
 
Engelskans motsvarighet till svenskans styrning är management control som beskrivs 
som: 
 
“Verktyg för att ledningen ska kunna skapa inriktning för, planera, ha kontroll över och 
följa upp en verksamhet - se till att den blir styrbar” 
 (Nilsson et al. 2010 s.48).  

 
Den uppsättning av styrning, styrningsmodeller och styrverktyg som en organisation 
väljer att kombinera kallas styrmix. Dessa olika former av styrning används parallellt 
och kan vara olika effektiva i olika situationer. Ett sätt att se på styrmix är genom 
Malmi och Browns (2008) modell; management control systems package. Entydiga svar 
på vilken styrmix som fungerar bäst kan vara svårt att urskilja, däremot kan allmänna 
tendenser när det gäller vilken styrmix som passar när. Olika styrmix kan ge likartade 
resultat. En organisation kan alltså nå sina mål på olika sätt. Vad ledningen i 
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organisationen har för egenskaper kan vara klokt att tänka på vid val av styrmix. Har 
ledningen talang för att bygga en stark kultur och utöva karismatiskt ledarskap kan det 
vara bra att ta tillvara på det. Är ledningen analytiskt intresserad skapar det 
förutsättningar för en annan styrmix med t.ex. detaljerad uppföljning och formell 
rapportering. Att förändra en organisations styrmix kan vara en lång och svår process. 
(Nilsson et al. 2010) 
 
“Efter att genom åren ha samtalat med många chefer är det frestande att snarare se 
valet av styrmix som ett utslag av personlig läggning och erfarenhet från tidigare jobb. 
Gör chefer karriär inom samma organisation bekräftas och ärvs på så vis vissa 
föreställningar om hur det ska vara. Många beslut bygger till stor del på intuition, och 
det gäller nog även hur intresserade de är av styrningens rutiner, strukturer och 
processer jämfört med andra sätt att styra.” 
(Nilsson et al. 2010 s. 71) 

 
För att nå framgång i en organisation krävs god hushållning. En god hushållning kräver 
att ledningen vet vad den vill uppnå, vilka som ska genomföra det, hur verksamheten 
ska bedrivas och vad som kommer att hända till följd av detta. För att nå framgång 
genom god hushållning måste ledningen ta tillvara på insikter, åsikter och avsikter, lära 
av de erfarenheter som tillhandahålls under vägen samt påminna verksamheten om de 
tankar som ligger till grund för vad organisationen och dess medarbetare gör. (Nilsson 
et al. 2010) 

3.4 Management control system package 

Styrning används i företag för att formulera och genomföra verksamhetens strategier 
(Nilsson et al. 2010). Ett sätt att se på styrning i vid bemärkelse är genom “Management 
control systems package” som lanserats av Malmi och Brown (2008). “Management 
control systems package” kan översättas till svenskans styrmix. Styrmix är den 
kombination av styrning som en organisation väljer att använda sig av för att öka sin 
effektivitet och konkurrenskraft (Nilsson et al. 2010). Malmi och Browns (2008) modell 
beskriver fem huvudkategorier av styrning; kulturstyrning, planering, cybernetisk 
styrning, belöningar och bonusar samt administrativ styrning. 
 

  
(Nilsson et al. 2010 s.67) 
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3.4.1 Cybernetisk styrning 
Cybernetisk styrning ska säkerställa att mål uppfylls och ständigt omprövas Nilsson et 
al. (2010). Styrningen bygger på att företaget arbetar med återkopplingar från 
exempelvis olika processer i organisationen för att se vad som fungerat bra och vad som 
avviker. Den här typen av styrning kan delas upp i fyra olika delar; finansiell 
rapportering, icke-finansiell rapportering, budget, och hybridmätsystem. 
Hybridmätsystem kombinerar både finansiell rapportering och icke-finansiell 
rapportering som t.ex. balanserat styrkort (Malmi & Brown 2008). En slutsats från 
tidigare vetenskapliga studier är att balanserat styrkort används flitigare i större företag 
jämfört med små företag (Hoque & James 2000). 

3.4.1.1 Budgetar 

Budgetering är viktig i organisationer och utgör ofta grunden i organisationers styrmix. 
Budgetering kan ha ett antal olika användningsområden som t.ex. integration av 
processer och resursallokeringsbesult. Budgetering som kontrollmekanism fokuserar 
dock på att planera acceptabla nivåer av beteende och att sedan utvärdera prestationer 
mot dessa planer. (Malmi & Brown 2008) 

3.4.1.2 Finansiella mätsystem 

Finansiella mätsystem används genom att hålla personal ansvarig för utvalda finansiella 
mått. Några av de finansiella måtten kan relateras till budgeteringsprocessen då 
information från budgeteringsarbetet används. Budgetering och finansiella mätsystem är 
dock inte samma sak då budgetering är en bred komplett teknik medan finansiella 
mätsystem är smala och enkla sätt att sätta upp målsättningar. Exempel på finansiella 
mätsystem är “return on interest”, förkortat ROI  och “economic value added”, förkortat 
EVA. (Malmi & Brown 2008) 

3.4.1.3 Icke-finansiella mätsystem 

Malmi och Brown (2008) menar att icke-finansiella mätsystem utgör en allt mer viktig 
del i organisationers styrmix och kan användas för att överkomma de finansiella 
mätsystemets tillkortakommande. Icke-finansiella mätsystem kan också användas för att 
identifiera vad som driver prestationer framåt (Malmi & Brown 2008). Exempel på 
icke-finansiella mätsystem är; marknadsandel, kundnöjdhet och personalomsättning 
(Merchant & Van der Stede 2012). 

3.4.1.4 Hybridmätsystem 

Hybridmätsystem kombinerar både de finansiella och icke-finansiella mätsystemen. 
BSC, balanserat styrkort är ett exempel på hybridmätsystem som på senare tid blivit 
dominerande. (Malmi & Brown 2008) 

3.4.2 Administrativ styrning 
Genom administrativ styrning kontrollerar ledningen de anställdas beteende genom att 
organisera individer och grupper, övervaka de anställdas beteende samt genom att göra 
de anställda ansvariga för deras egna beteende genom att tydligt specificera hur 
uppgifter ska utföras. Administrativ styrning delas in i tre delar; ledningsstruktur, 
organisationsstruktur samt policyer och tillvägagångssätt. (Malmi & Brown 2008) 
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3.4.2.1 Ledningsstruktur 

Ledningsstruktur syftar till strukturen och kompositionen av organisationens styrelse 
och ledning. Även ledningsgrupper, projektgrupper och andra undergrupper ingår här. 
Ledningsstruktur styr hur organisationens olika enheter t.ex. styrelse, ledningsgrupper 
och projektgrupper möts för att samordna sina aktiviteter både vertikalt och horisontellt 
t.ex. genom möten och “deadlines” vilket styr organisationsmedlemmarnas beteende. 
(Malmi & Brown 2008) 

3.4.2.2 Organisationsstruktur 

Organisationsstruktur syftar till att minska variationen i beteendet hos de anställda. 
Enligt Malmi och Brown (2008) är organisationsstruktur en form av administrativ 
styrning eftersom organisationsstrukturen är något som ledningen i en organisation styr 
och kan ändra på. Det finns dock forskare som anser att organisationsstruktur inte är en 
del av administrativ styrning (Malmi & Brown 2008). Malmi och Brown (2008) påstår 
att organisationsstruktur kan vara ett viktigt verktyg då implementering av en viss 
organisationsstruktur kan uppmuntra till kontakt och relationer inom organisationen. 
Flamholtz (1983) säger att organisationsstruktur bidrar till kontroll genom att 
specialisera funktionerna i en organisation, vilket gör att variationer i de anställdas 
beteende minskar och förutsägbarheten i den samme ökar. 

3.4.2.3 Policyer och tillvägagångssätt 

Malmi och Brown (2008) menar att styrning genom policyer och tillvägagångssätt 
handlar om rutiner och regler som organisationen satt upp för att specificera hur 
uppgifter ska utföras. Detta för att få fram det beteende från medarbetarna som 
ledningen önskar. Styrning genom policyer och tillvägagångssätt är det byråkratiska 
tillvägagångssättet inom administrativ styrning (Malmi & Brown 2008). Nilsson et al. 
(2010) anser att byråkrati handlar om likformighet och behöver inte vara något negativt. 
 

3.4.3 Kulturstyrning 
En definition av kulturstyrning är; den uppsättning av värderingar, övertygelser och 
sociala normer som tenderar att delas av sina medlemmar och i sin tur påverkar deras 
tankar och handlingar (Flamholtz, Das & Tsui 1989). Företagskultur är ofta utom 
företagsledningens kontroll men kulturell styrning är ändå  en form av styrning när den 
används för att kontrollera de anställdas beteenden (Malmi & Brown 2008). Malmi och 
Brown (2008) anser att det finns tre aspekter av kulturell styrning; värderingar, 
symboler och klaner. 

3.4.3.1 Värderingar 

Malmi och Brown (2008) påstår att värderingsbaserad styrning kan användas för att 
kontrollera de anställdas beteende på tre sätt. Det första är när organisationen rekryterar 
ny personal och då väljer att rekrytera de individer som redan har de värderingar som 
organisationen har, de som passar in. Det andra sättet är när organisationen försöker 
ändra personalens värderingar för att de ska passa ihop med organisationens 
värderingar. Det sista sättet är att organisationen förklarar för de anställda hur 
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organisationen vill och förväntar sig att de anställda ska agera samt vilka värderingar de 
ska ha, utan att ta i beaktning om de anställda håller med eller inte. (Malmi & Brown 
2008) 

3.4.3.2 Symboler 

Symbolbaserad-styrning är när organisationer använder sig av bildliga uttryck för att 
styra beteende. Till exempel att de anställda bär arbetskläder för att skapa en 
professionell kultur eller att arbetsplatsen utformas som ett öppet kontorslandskap för 
att skapa en kommunikations- och samarbetskultur i organisationen. (Malmi & Brown 
2008) 

3.4.3.3 Klaner 

Malmi och Brown (2008) menar att det finns grupper inom organisationer som kan 
beskrivas som “klaner”. Människor definierar ofta sig som del utav en grupp baserat på 
t.ex. yrke, organisationsenhet eller division. Organisationen kan styra klaner genom att 
fastställa värderingar genom de “ceremonier och ritualer” som klanerna utför. (Malmi & 
Brown 2008) 

3.4.4 Planering 
Planering i företag innebär att ledningen sätter upp mål för organisationen och 
organisationens olika funktioner. Planering är ett sätt att se till att målen och vägen dit 
stämmer överens mellan de anställda och ledningen i en organisation. Det vill säga en 
förväntad form av kontroll som leder och styr de anställda. Planering i företag innebär 
att ledningen sätter upp mål och vilka resurser som behövs för att nå målen. Planering 
kan skapa samordning genom att kontrollera de aktiviteter som de anställda genomför 
samt säkerställa att de är i linje med företagets intresse. Planering kan delas in i två 
varianter; kortsiktig planering och långsiktig planering. (Malmi & Brown 2008) 

3.4.4.1 Aktivitetsplanering 

Med kortsiktig planering eller aktivitetsplanering som det också kan kallas fattas beslut 
som påverkar organisationen inom de närmaste 12 månaderna. (Malmi & Brown 2008) 

3.4.4.2 Långsiktsplanering 

Långsiktsplanering eller strategisk planering som det också kan kallas består av mål och 
aktiviteter som påverkar företaget under en längre tidsperiod. Långsiktig planering ska 
ge företaget ett tydligt strategiskt fokus vars syfte är att vägleda och bidra till en 
trofasthet hos anställda. (Malmi & Brown 2008) 

3.4.5 Belöningar och bonusar 
Bonus- och belöningssystem handlar om att motivera anställda och team i 
organisationen. Genom att utlysa belöningar kan ledningen kontrollera de anställda så 
att de arbetar åt samma håll, inom en viss tidsram och med en viss intensitet (Malmi & 
Brown 2008). Forskning visar att förekomsten av bonus- och belöningssystem leder till 
ökad ansträngning hos anställda jämfört med avsaknad av bonus- och belöningssystem 
(Bonner & Sprinkle 2002). Bonner och Sprinkle (2002) säger att monetära incitament 
ökar ansträngningen och prestationen hos de anställda. Bonus- och belöningssystem 
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används också för att behålla de anställda i företagen och genom “team-belöningar” 
uppmuntra till en bra företagskultur (Malmi & Brown 2008). 
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4 Empiri 

 
I detta kapitel kommer de fyra studerade företagen att presenteras. Vi som författare 
har tolkat den insamlade datan från intervjuer och beskrivit den med teoretiska termer 
från vår referensram. Insamlad data från företagens hemsidor, Dagens Industris lista 
över 2017 års Gaseller och årsredovisning har också använts. 
 

4.1 A. Börjessons Bygg AB 

 

 
 
Intervju med Bertil Börjesson, VD på A. Börjesson Bygg AB genomfördes på 
företagets huvudkontor, 16 April 2018. Alla citat är av Börjesson. Företaget startades av 
Börjessons farfar år 1938 som efter ett par år fick sällskap av sina två bröder och i 
början av 60-talet även Börjessons far. A. Börjesson Bygg AB bolagiserades redan år 
1969 till följd av olika ägarkonstellationer. Börjesson och hans bror tog över som ägare 
år 1996 och sedan år 2007 har Börjesson stått som ensam ägare. Företaget verkar inom 
byggbranschen och utför många arbeten som är jordbruksrelaterade t.ex. byggnation av 
stallar och hallar. Uppdragen är geografiskt belägna från Kungsbacka i norr till 
Halmstad i söder samt Ullared i öst. Sedan år 2001 har A. Börjesson Bygg AB haft sitt 
huvudkontor i Tvååker som är beläget cirka 13 kilometer söder om Varberg. 

4.1.1 VD:s bakgrund, A. Börjesson Bygg AB 
Bertil Börjesson har gått en tvåårig gymnasial byggutbildning och arbetade efter skolan 
i ett halvår på ett annat byggföretag. Börjessons far ansåg att det var viktigare att lära 
sig i verkliga livet än i skolan, vilket Börjesson till viss del håller med om. Han hade 
kanske önskat några fler år utbildning innan han började på A. Börjesson Bygg AB ett 
halvår efter gymnasiet. Chansen att välja självmant att arbeta på företaget kom aldrig 
riktigt för Börjesson utan det föll sig naturligt. Dock tror han själv inte att utfallet hade 
blivit annorlunda om han hade fått välja. 
  
Börjesson har genom åren även engagerat sig i ett flertal olika projekt utanför företaget. 
Exempelvis har han varit med i styrelsen i ”Sveriges byggindustrier” som är 
byggindustrins branschorganisation. Det uppdraget lämnades för tre år sedan. Även 
”BYN Halland” som är byggindustrins yrkesnämnd och verkar för att det ska finnas 
välutbildade och kompetenta yrkesarbetare inom branschen arbetar Börjesson 
fortfarande i. BYN Halland är bland annat med och påverkar gymnasieutbildningar för 
att kunna gynna arbetsmarknaden genom att styra skolorna att ha olika inriktningar på 
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utbildningarna. Exempelvis är det vanligt med trä- och murarutbildning därför vill BYN 
Halland uppmana skolor att inte ha samma utbildningar för att få en större 
kompetensspridning. Börjesson anser att utbildning är viktigt för att det ska bli lättare 
för företagen att hitta medarbetare med rätt kompetens. Dessutom är A. Börjesson Bygg 
AB medlemmar i “Företagarna” vilka är en organisation för små och medelstora 
företag. Organisationen finns för att utveckla Sverige så att landet även i framtiden är en 
av de bästa länderna att leva, verka och bo i. Utvecklingen blir först möjlig när 
företagsamma människor når sin fulla potential och får förutsättningar att kunna lösa 
dagens och framtidens problem (Företagarna 2017). Börjesson tycker att det är viktigt 
att hjälpa varandra vilket man gör genom att vara medlem i Företagarna då man tar del 
av varandras erfarenheter och bygger nätverk. 
 
Börjesson säger att han som VD är 100% involverad i företagets dagliga verksamhet. 
Han har inblick i alla projekt som företaget håller i och träffar de anställda nästan varje 
dag då de flesta utgår från företagets kontor på morgonen. De han inte träffar har 
Börjesson ändå kontakt med via telefon.  
 
Den ökande omsättningen A. Börjesson Bygg AB har haft de senaste åren beskriver 
Börjesson som en följd av att de fått större projekt.  
 
“Det har helt och hållet att göra med vilka projekt vi har. Byggbranschen är väldigt 
varierande i omsättning.” 
 
Oftast har A. Börjesson Bygg AB endast egna projekt då det exempelvis byggde ett stall 
åt ett lantbruk och sedan köpte kunden själv in andra delar som t.ex. el från en annan 
leverantör. Under de senaste åren då företaget fått större projekt och alla 
underleverantörer gått genom A. Börjesson Bygg AB har omsättningen ökat markant. 
 
“Att vi är ett Gasellföretag är helt beroende av hur projekten sett ut och hur de 
upphandlats. Det är ingen medveten satsning vi har gjort.” 
 
Börjesson anser inte att han har gjort några större förändringar i sitt ledarskap då 
företaget varit i hög tillväxt utan istället samlat på sig mer livserfarenhet. Han har under 
de stora projekten utvecklat sin förmåga att samordna arbetet.  
 

4.1.2 Management control systems, A. Börjesson Bygg AB 

4.1.2.1 Cybernetisk styrning, A. Börjesson Bygg AB 

Cybernetisk styrning ska säkerställa att mål som satts upp nås och omprövas. Det 
omfattar bland annat budget som Börjesson förklarar att de använder sig utav endast 
inom projekten. De använder sig inte av någon investeringsbudget eller liknande. 
Framtagning av projektbudgetar sköts av Börjesson och de anställda tar sitt ansvar när 
projektet är igång. Företaget har ett tiotal bilar som måste bytas ut kontinuerligt och alla 
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kan inte bytas ut samtidigt. Det skulle innebära en för stor kostnad. Detta håller 
Börjesson själv koll på utan nedskriven plan. 
Finansiella nyckeltal är inget som Börjesson lägger någon vikt vid. Däremot har han bra 
koll på hur det går för företaget ändå. I månadsskiftet mellan november och december 
varje år stämmer de av hur det har gått och för att se om de behöver styra projektet åt 
något håll. De har möjlighet att stämma av på samma sätt varje månad om de vill. Är de 
mitt uppe i ett projekt avstår de att stämma av just den månaden.  
 
Icke-finansiella nyckeltal jobbar företaget inte heller aktivt med men bevis på att hög 
kundnöjdhet råder tycker Börjesson att det finns. Han berättar att hans far för en tid 
sedan kört ärenden åt honom och då hade stött på femte generationens kunder. Företaget 
har inte heller någon hemsida och marknadsför sig inte med annonser.  
 
“Dom som vill ha fatt i oss vet vilka vi är”.  
 
Det tycker Börjesson räcker som bevis på kundnöjdhet och anser att icke-finansiella 
nyckeltal inte behövs. 

4.1.2.2 Administrativ styrning, A. Börjesson Bygg AB 

Vi frågar Börjesson frågor om företagets administrativa styrning och om de har någon 
organisationsstruktur och organisationsschema. På det svarar Börjesson att de år 2002 
jobbat med ett projekt inom “Företagarna” gällande kvalitet och miljösäkringssystem 
som heter. FR2000 ställer krav på företagets kvalitet, kompetens, miljö, arbetsmiljö, 
brandskydd samt socialt ansvarstagande. Däribland att ett uppdaterat 
organisationsschema ska finnas (FR2000 2018). Börjesson berättar att det var jättebra 
för hans egen skull och att de fick en bra struktur på företaget. De jobbar fortfarande 
med vissa delar men har lagt ner certifieringen då han inte upplevde att det var några 
kunder som ställde de kraven på dem, därför har de inget behov av att ha ett 
organisationsschema i dagsläget. De har heller inte en nedskriven affärsplan. 
 
Det finns inga andra uttalade chefer på företaget. Börjesson har hand om allt från 
arbetsledning till HR. Alla beslut går genom Börjesson som dock har en dialog med de 
anställda för att få deras uppfattning på beslut som rör dem. Det är sällan de har möten 
alla tillsammans, det händer cirka tre gånger per år. Däremot träffar han sina anställda 
dagligen, på morgonen innan de åker ut på jobb. 
 
Gällande arbetsbeskrivningar används det i vissa fall där Börjesson anser att det behövs. 
Är det ett jobb som de anställda gjort ett flertal gånger lägger han ingen större vikt vid 
att göra en arbetsbeskrivning utan litar på att de anställda vet hur de ska utföra jobbet. 
Inom projekten som de får varierar det lite, i vissa fall finns det utförliga beskrivningar 
som då givetvis följs och i andra fall, som till exempel inom lantbruket, finns knappt en 
ritning. Börjesson trycker då på att de är duktiga på att hantera situationer där de har få 
instruktioner, och att det är en av företagets styrkor.  
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Vid bokföring, orderhantering och fakturor används “Pyramid” för att kunna uppfylla 
företagets specifika krav. Till lönerna används “Kontek”, detta arbete utförs av 
Börjessons sambo samt en extern kontorist som sköter bokföring och löner några 
timmar i månaden. 

4.1.2.3 Kulturell styrning, A. Börjesson Bygg AB 

Företagskulturen beskriver Börjesson som bra. Det är få anställda som har slutat och 
gått till andra byggföretag. Det finns någon som startat eget. Börjesson ser det som 
bekräftelse på att de anställda trivs på företaget. På företaget jobbar både gamla, unga 
och de anställda har olika ursprung. Tyvärr arbetar inga tjejer i företaget säger 
Börjesson. 
 
A. Börjesson Bygg AB anställer sällan nya medarbetare men då de gör det tar det ofta 
personer som kommer från skolan och som har haft praktik på företaget. Det är en 
förmån att få lära känna personen innan anställningen och sedan kan de forma personen 
som de vill ha den. Börjesson tycker att social kompetens och därmed språket är viktigt 
att ha med sig hos de han anställer. Personalen vidareutbildas efter hand då det finns 
behov. De har vissa utbildningar som de anställda måste ha och som ska uppdateras 
med några års mellanrum. De brukar då passa på att göra något kul tillsammans i 
samband med utbildningen. 
 
“Det är så vi tänker, vi ska ha roligt ihop. Är det en tråkig kurs måste vi ha lite roligt 
också.” 
 
Vi frågar om hur stort utrymme det finns för personalen att fatta egna beslut. Börjesson 
svarar då att utrymmet är ganska stort så länge de håller sig på rätt sida om lagen. Är det 
någon som inte har kunskap om regelverket får Börjesson säga ifrån. När en anställd 
blir ansvarig för ett projekt har denne behörighet att fatta egna beslut efter egna 
bedömningar som han tycker är rimliga. 

4.1.2.4 Planeringsstyrning, A. Börjesson Bygg AB 

A. Börjesson Bygg AB jobbar efter tidsplaner inom de olika projekten och följer upp 
tidsplanerna efter att arbetet är utfört för att få ett utfall på projektet. De kollar om 
budgeten har följts i de fall det finns en sådan eller om det är ett löpande projekt hur det 
har gått för att i framtiden ha ett underlag på liknande projekt. Företaget sätter inte upp 
några långsiktiga eller kortsiktiga mål.  

4.1.2.5 Bonus- och belöningssystem, A. Börjesson Bygg AB 

Det finns inget belöningssystem hos A. Börjesson Bygg AB, men det är tillåtet att 
exempelvis låna hem företagsbilen eller verktyg för eget bruk. Börjesson säger att de 
inte heller finns planer på att införa ett bonus- och belöningssystem. 

4.1.3 Övrigt, A. Börjesson Bygg AB 
Att företaget fått Gasell-utmärkelsen tycker  Börjesson är oväsentligt. Han berättar att 
de fått erbjudande om att marknadsföra sig som Gasellföretag men att han är nöjd som 
det är. Filosofin är att ha roligt och trivas ihop på företaget samtidigt som de tjänar 
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pengar. Därav satsar de heller inte på att företaget ska växa mer, utan Börjesson tycker 
att det är lagom med 11 stycken anställda för honom att rodda själv. Skulle de bli fler 
behövs det en arbetsledare och för att det ska löna sig bör det vara upp mot 25 anställda 
i företaget, vilket han inte har ambitioner till i dagsläget. Hellre då att det kommer en ny 
generation som intresserade av att få företaget att växa mer, säger Börjesson. Alltså har 
de inte satsat på att bli ett Gasellföretag år 2017 och det är inte heller en följd av 
styrning och strategi säger Börjesson. Att de har fått många stora projekt som ökat 
omsättningen beror på att de skapat sig ett namn och skött sina tidigare projekt på ett 
bra sätt. De har skapat förtroende för kunderna och omgivningen genom att leverera bra 
resultat förklarar Börjesson.  
 

4.2 Njie Foods AB 

 
 
Intervju med Charlotte Rosén, marknadsdirektör och medlem i ledningsgruppen för 
Njie Foods AB har genomförts på företagets huvudkontor, 17 April 2018. Samtliga citat 
är av Rosén. Företaget startades av Assan Njie år 2008 som också är företagets VD. 
Företaget utvecklar, marknadsför och säljer drycker samt livsmedel. Njie Foods AB 
började med att sälja aloe vera drycker och har sedan år 2015 utvecklat flera andra 
produkter inom livsmedel som t.ex: ProPud proteinpudding, ProPud proteinmilkshake 
och ProPud glass. Njie Foods AB:s produkter säljs i Sverige, Norge, Estland, Danmark 
och Island. I Sverige finns en säljkår medan företaget i resterande länder använder sig 
utav distributörer. Företaget har 50 stycken anställda varav 20 stycken jobbar som 
försäljare utspridda i Sverige. Resterande 30 anställda finns på huvudkontoret i 
Göteborg. 

4.2.1 VD:s bakgrund, Njie Foods AB 
Assan Njie föddes 1984 och växte upp i Göteborg under enkla förhållanden. Som 
åttaåring började han att sälja tidningar för att han kände att han ville dra sitt strå till 
stacken. Han fick lära sig att tro på hårt arbete och att ingenting är omöjligt bara man 
bestämmer sig. När Njie var 16 år bestämde han sig för att bli bäst på MMA, Mixed 
Marcial Arts. Tre år senare blev han utsedd till svensk mästare. För att kunna finansiera 
sin proffskarriär började han att arbeta nattskift på ett lager. Njie lyckades senare att ta 
sig in på topp tio-rankingen i Europa. 
 
Njie tränade i perioder i Nederländerna där han drack aloe vera-dryck efter 
träningspassen. Han insåg att denna typ av produkt saknades i Sverige. År 2008 startade 
Njie företaget Njie Foods AB och beställde hem den första leveransen av aloe vera-
dryck, vilken bestod av 33 000 stycken flaskor. Njie började att sälja till lokala gym, 
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salladsbarer och caféer. Trots hårt arbete hann Njie bara sälja hälften av flaskorna innan 
bäst före-datumet gått ut. Njie trodde på sin idé och beställde hem en omgång till av 
drycken, denna gång sålde all dryck slut i tid. Nu kunde Njie anställa säljare, starta ett 
lager och beställa hem mer aloe vera-dryck. År 2015 skapade Njie ProPud 
Proteinpudding och år 2016 lanserades ProPud Proteinmilkshake. Detta gjorde att 
omsättningen ökade markant. 
 
Assan Njie är som VD mycket aktiv i företaget och involverad i den dagliga 
verksamheten enligt Rosén. Njie finns med på alla nivåer i företaget och är involverad i 
det mesta. I innovationsteamet där nya koncept tas fram är Njie som mest involverad 
och åker gärna runt till fabriker och leverantörer. De förändringar i företagsstyrningen 
som uppstått tack vare företagets snabba tillväxt är enligt Rosén ökad delegering. Det är 
viktigt med tydliga ansvarsområden och att alla vet om sina rättigheter och befogenheter 
menar Rosén.  
 
“Ju större vi har blivit desto mindre kan Assan vara med och peta i smått. T.ex. lägger 
han sig inte i vad som ska stå i ett inlägg på sociala medier. Sådant bryr han sig inte om 
men de konceptuella större penseldragen går vi alltid igenom, där är han inblandad på 
djupet.” 
 
Rosén som tidigare arbetat i större bolag påstår att man har en tätare dialog med ägaren 
när det är ett familjeföretag som Njie Foods AB är. 

4.2.2 Management control systems, Njie Foods AB 

4.2.2.1 Cybernetisk styrning, Njie Foods AB 

På Njie Foods AB använder de sig av budgetering. Budgeten fastställs av 
ledningsgruppen i oktober, ett år åt gången. Budgeten revideras efter hand. 
 
Företaget använder sig utav finansiella nyckeltal. På ledningsgruppsmöterna tar 
ekonomichefen fram en översikt över hur företaget ligger till och finansiella nyckeltal 
diskuteras då såsom täckningsbidrag och rörelseresultat. Likviditet och soliditet 
diskuteras inte eftersom ledningsgruppen vet hur det ligger till berättar Rosén. 
 
Njie Foods AB använder sig av icke-finansiella nyckeltal. Till exempel 
kundundersökningar där de fått goda betyg från en av deras största kunder. När det 
gäller genomsnittlig anställningstid är det svårt att säga menar Rosén. 
 
“År 2014/2015 var dem bara fyra personer som satt vid ett köksbord och alla dom är 
kvar. Det är snarare så att vi bara har anställt. Någon gång blir det ju anställningar 
som går fel, så det kan vara att någon har varit här i sex månader och inte klarat sin 
provanställning. I princip är det ingen som har slutat här nej.” 
 
Företaget använder sig inte av hybridmätsystem.  
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4.2.2.2 Administrativ styrning, Njie Foods AB 

Njie Foods AB har en uttalad organisationsstruktur samt ett organisationsschema. 
Organisationsschemat består av VD Assan Njie överst med fyra undergrupper; 
ekonomi/finans, supply/kundservice, marketing samt säljkår. De fyra undergrupperna 
har sedan en gruppchef som ansvarar för varje team. Rosén berättar att hon tagit en till 
roll som business development director som är en ny position i företaget och som i 
organisationsschemat finns direkt till höger om VD:n.  
 
Frukostmöten hålls för personalen varannan vecka på huvudkontoret. Då går 
gruppcheferna igenom vad som händer på respektive avdelning. Det finns en punktlista 
som gås igenom och sedan får medarbetarna komma med tillägg. Varje månad skickar 
VD:n ut ett månadsbrev till alla anställda, för att säkerställa att all personal vet vad som 
händer i företaget. Kickoffer hålls för alla anställda två gånger per år och 
säljkonferenser hålls två gånger per år för säljkåren. 
 
Njie Foods AB har en nedskriven affärsplan där strategiska mål, affärsidé, vision, 
ledord, nyckeltal, SWOT-analyser, marknad, riskfaktorer, handlingsplaner m.m. står 
nedskrivna. Njie Foods AB:s strategi är; att vara det ledande varumärket i Norden, att 
vara en attraktiv arbetsplats, att ha bra affärsrelationer samt att vara kostnadseffektiva. 
Rosén säger  att Njie Foods AB har en tydlig strategi som företaget jobbar väldigt aktivt 
med. 
 
Utöver personalmötena så träffas också ledningsgruppen varannan vecka. Varannan 
gång är det ett möte som pågår en hel dag. Det är ett formellt möte där det finns en lista 
med punkter som gås igenom. Det är på dessa möte som de större strategiska besluten 
fattas. Varannan gång hålls ett kortare ledningsgruppsmöte som är mer informellt då 
ledningsgruppen går ut på promenad. Då diskuteras ofta mer mjuka värderingar enligt 
Rosén. Efter ledningsgruppsmötena tar gruppcheferna med sig vad ledningsgruppen 
beslutat till respektive grupp. Där fattar sedan teamen i sin tur beslut som ska leda till att 
målen som ledningsgruppen satt upp uppnås.  
 
Det finns tydliga rutiner, processer och arbetsbeskrivningar för personalen att följa. Alla 
anställda har rollbeskrivningar där det står till exempel vem de rapporterar till, vad de 
har för titel, vad som ingår i arbetsuppgifterna samt vad de ansvarar för, med mera. Till 
sin rollbeskrivning finns också tydliga mål kopplade. Det är nedbrutna mål som de 
anställda ansvarar för som i slutändan ska leda till att Njie’s huvudmål nås. Rosén 
menar att på vilken nivå man än är på i företaget ska man känna att man tillför något. 
 
“Vi tror att det är viktigt att de anställda har en rollbeskrivning annars kan arbetet bli 
planlöst. Det skapar också motivation till att göra ett bra jobb” 
 
Njie Foods AB använder sig av några olika affärssystem. Det ekonomiska 
affärssystemet heter Navision. 
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“Intern kommunikation är viktig. När jag började för 1,5 år sedan så jobbade vi inte 
med Navision, då jobbade vi i excel. Vi bygger på saker och ting i takt med att vi växer. 
Nu är vi 50 personer och behöver ett intranät. Det är det som är så roligt, att få vara 
med och bygga företaget.” 

4.2.2.3 Kulturell styrning, Njie Foods AB 

Njie Foods AB arbetar mycket med värderingar enligt Rosén. Företaget arbetar efter 
fem ledord; vinnarkultur, affärsmannaskap, delaktighet, drivkraft och engagemang. 
Förkortat VADDE för att det ska vara lätt att komma ihåg ledorden. För att hålla 
ledorden levande diskuteras de på både ledningsgruppsmöten och personalmöten. Det 
hålls workshops och tävlingar kopplat till ledorden. Personal hålls ansvariga varje 
månad att genomföra en aktivitet kopplat till ledorden under frukostmötena. 
 
Vinnarkulturen kommer från att VD:n Assan Njie har en bakgrund inom MMA. 
 
“Allt Assan gör är en tävling. Allt från att komma först till konferensrummet till att slå 
Barbells som är våra största konkurrenter på bars” 
 
Drivkraft och engagemang kommer från att Njie Foods AB är ett entreprenörsföretag 
säger Rosén. 
 
“Eftersom vi är ett entreprenörsföretag är vi som en stor familj. Det är svårt att inte bli 
engagerad. Eftersom vi inte är tusentals anställda så känner man sig som en stor del 
utav företagets framgång och motgång. Vi påverkar resultatet allihopa. Engagemanget 
här är extremt, folk ställer upp här som om det vore deras egna företag.” 
 
Affärsmannaskap handlar om hur de anställda beter sig mot varandra och företagets 
kunder berättar Rosén. På Njie Foods AB är det viktigt att uppträda på ett bra sätt både 
internt och mot kund enligt Rosén. 
 
“Företagskulturen är väldigt stark. Det är inget som de anställda behöver öva in utan 
det kommer naturligt. Det beror delvis på att vi anställt personer utefter våra 
värderingar och för att vi jobbar så aktivt med dem.” 
 
När Njie Foods AB behöver anställa ny personal läggs en rekryteringsannons ut 
angående tjänsten. När det sedan kommer in ansökningar så är det HR-ansvarig som 
läser igenom ansökningarna, gör den första gallringen och håller i de första intervjuerna 
i samråd med den gruppchef som berörs. Efter den första intervjuomgången gallras fler 
sökande bort sedan hålls en andra intervju med de sökande som är kvar och den 
avdelningschef som berörs. Detta för att avdelningscheferna inte ska sitta i intervjuer 
hela tiden. 
 
När en ny person blir anställd på Njie Foods AB finns fastställda rutiner och manualer 
som t.ex; Anställningsavtal, personalhandbok och arbetsbeskrivningar. 
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“Sedan har vi ett introduktionsprogram där man som nyanställd får cirkulera runt och 
besöka alla avdelningar, så att man förstår hela företagets flöde. Då får man ett ansikte 
på alla också, det är uppstyrt så.” 
 
Vidareutbildning för de anställda är något som Njie Foods AB behöver göra mer av 
enligt Rosén. Företaget har gemensamma föreläsningar och kickoffer men Rosén menar 
att det finns behov av större och mer omfattande kurser till exempel kurser i 
förhandlingskunskap och projektledning. 
 
“Det är en typisk sak som vi börjar bli mogna för nu. T.ex. är alla inte vana vid att 
arbeta i projektform, vilket vi kommer att behöva göra nu när vi är påväg att bli ett 
stort bolag.” 

4.2.2.4 Planeringsstyrning, Njie Foods AB 

På Njie Foods AB sätts mål upp, både kortsiktiga och långsiktiga. Det är 
ledningsgruppen som sätter upp målen och gruppcheferna bryter sedan ner de större 
strategiska målen till mindre delmål som de kommunicerar ut i grupperna. 
 
Företagets strategi är att växa genom nya innovativa koncept och utökad distribution i 
Sverige. Rosén förklarar att de ska finnas i alla matvarubutiker i Sverige. Alltså var man 
än kan köpa någon form av mat samt med ett stort fokus på export. En annan del av 
företagets strategi är att bygga ett starkt varumärke med mervärde för konsumenterna. 
Rosén säger att andra produkter i samma kategori som Njie Foods AB är väldigt lika 
varandra. Njie Foods AB vill särskilja sig från de andra genom att bygga ett starkt 
varumärke och lyssna på sina konsumenter. Rosén säger också att de alltid vill vara 
affärsmässiga mot sina samarbetspartners, kunder och leverantörer. 
 
Då företaget vill fortsätta att växa går mycket av vinsten tillbaka in i bolaget igen. 
Andra ägare behövs därför inte. 

4.2.2.5 Bonus- och belöningssystem, Njie Foods AB 

Det finns ett belöningssystem på Njie Foods AB. Det beror på vilken position en 
anställd har i företaget om personen får bonus eller inte. 

4.2.3 Övrigt, Njie Foods AB 
När vi frågar om företagets framgång och tillväxt är en följd av strategi och styrning 
inom företaget svarar Rosén att; 
 
“Det är inte det som har byggt vår framgångssaga hittills. Nästan tvärtom, att man har 
tutat och kört. Att Assan tar ett banklån och beställer hem en container med aloe vera-
dryck, vem skulle våga göra det egentligen. Det är oräddheten som gör det, Assan bara 
kör. Annars hade vi aldrig varit där vi är idag.” 
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Den strategiska styrningen kommer att bli viktigare för Njie Foods AB nu när företaget 
växer berättar Rosén. 
 
“En del i vår stora framgång är att vi är så snabba ut på marknaden. Vi lanserar 
produkter i en takt som kanske är tre gånger så snabb som andra företag.” 
 
Rosén påstår att det är tack vare att Njie Foods AB är snabba, innovativa, flexibla och 
orädda som företaget skapat framgång. 
 
“Vi slåss ju mot de stora jättarna på marknaden som t.ex. Arla och Skånemejerier. Vi 
är som David och Goliat, vi är den lilla spelaren som kan.” 
 
Njie Foods AB satsar på att växa ännu mer, Rosén tror att företaget kommer att ha 200 
personer anställda så småningom. Det finns risker med att växa så snabbt som företaget 
har gjort menar Rosén. 
 
“När man växer så fort kan man få växtvärk. Det är ett allmänt känt begrepp när man 
är ett entreprenörsföretag. Man springer på allt liksom” 
 

4.3 Fröken Fridas Assistans AB 

 
 
Intervju med Jörgen Carlsson, VD på Fröken Fridas Assistans AB, genomfördes på 
företagets huvudkontor den 19 april 2018. Samtliga citat är av Carlsson. Företaget 
startades år 2010 av ett föräldrapar och var då menat att endast inrikta sig på assistans 
till deras dotter Frida, därav företagsnamnet. Carlsson och hans fru  har en son som har 
personlig assistans. År 2012 fick Carlsson och hans fru förfrågan om  att gå in i bolaget 
som ägare samt med sin son Johan som kund nummer två. Det är dessa två föräldrapar 
som står som ägare i bolaget idag. Företaget verkar inom vård- och omsorgsbranschen 
och fungerar som assistansanordnare. Fokus ligger på att leverera förväntad assistans till 
kunden men det är också viktigt att assistenterna blir en helhet med kundens familj och 
anhöriga. Förståelse för kunderna och anhörigas situation är viktigt för företaget berättar 
Carlsson. Förståelsen har de med sig genom att ägarna är eller har befunnit sig i samma 
situation som sina kunder och dess anhöriga. Kunderna väljer företaget som 
assistansanordnare men likaväl väljer företaget  också sina kunder. Carlsson berättar att 
de noga går igenom vilka behov, krav och önskemål kunden har och om Fröken Fridas 
Assistans AB kan tillgodose dessa. Det är viktigt att kunden och företaget från början är 
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överens om vad som är förväntad assistans. På så sätt kan företaget leverera ett bra 
arbete gentemot kunden. 
 
“Det är väl det som gjort att vi lyckats växa med kvalitet och har väldigt nöjda kunder.” 

4.3.1 VD:s bakgrund, Fröken Fridas Assistans AB 

VD för Fröken Fridas Assistans AB är Jörgen Carlsson som 2012 gick in i företaget och 
avvecklade då successivt sitt förra företag. Årsskiftet 2014/2015 började han att arbeta 
heltid på Fröken Fridas Assistans AB. Carlsson kommer från en bakgrund av stora 
multinationella företag där han arbetat på olika positioner, ofta som chef inom marknad 
och försäljning. Den biten kände han sig klar med när han fick förfrågan från Fröken 
Fridas Assistans AB. Carlsson har en gymnasieutbildning och har sedan gått många 
företagsinterna utbildningar. 
 
Det är ett litet företag och det är Carlsson samt tre till som sitter på kontoret och sköter 
det administrativa. De har sina uppgifter men hjälper varandra om det behövs. Carlsson 
berättar att han är operativ för att han vill vara delaktig i verksamheten men utan att för 
den sakens skull ha ett kontrollbehov. Han vill ha insyn i vad som händer i företaget för 
att exempelvis kunna informera kunder om de undrar något men samtidigt hitta en 
balans mellan att driva företaget framåt och vara delaktig i den dagliga verksamheten. 
 
I företaget tänker de stort i allt de gör. Ska de investera i något tar de i lite extra för att 
ligga steget före när företaget växer. Carlsson jobbar tätt med den verksamhetsansvarige 
på företaget, där de har en daglig dialog och diskuterar förändringar och förbättringar 
inom verksamheten. Som ledare ger Carlsson de anställda mycket utrymme. Han har en 
filosofi om att människor vill göra sitt bästa och så länge de levererar det går han inte in 
och styr. Han har stort förtroende för de anställda. 
 
Företagets höga tillväxt har till viss del inneburit förändringar för Carlsson som ledare. 
Han poängterar att de hela tiden vuxit med bibehållen kvalitet vilket de uppnått genom 
att säga nej till nya kunder som de i stunden inte haft kapacitet till för att de befintliga 
kunderna inte ska bli lidande. Carlsson berättar att det är främmande för honom att 
tänka så då han vill säga ja till alla kunder som är rätt för företaget. En annan förändring 
som företagets tillväxt lett till är att de på kontoret behöver hålla hårdare på sina 
ansvarsområden ju mer de växer. 

4.3.2 Management control systems, Fröken Fridas Assistans AB 

4.3.2.1 Cybernetisk styrning, Fröken Fridas Assistans AB 

På Fröken Fridas Assistans AB använder de sig av budgetering. En budget för varje 
kund samt en budget för företaget totalt. Varje kund har ett beslut om ett visst antal 
timmar assistans. De intäkter företaget får in är 295:-/h assistansersättning antingen från 
försäkringskassan, kommun eller landsting, beroende på beslut. Den stora 
kostnadsposten är löner sedan finns det kostnader som är fördelade på alla kunder som 
till exempel kostnad för affärssystem. Arbetet med budget startar med företagets 
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intäkter, därefter kostnader och förväntad vinst menar Carlsson.  De fyra medarbetarna 
på huvudkontoret har ett ansvar över att budgetmålen efterlevs. Assistenterna har inget 
direkt ansvar för budgetmål. Budgeten följs upp månatligen på möten mellan VD, 
ekonomi-, administrations- och verksamhetsansvarig. 
 
Finansiella nyckeltal används inte på Fröken Fridas Assistans AB. Carlsson berättar att 
han tillsammans med ekonomiansvarig och verksamhetsansvarig vet hur ekonomin 
ligger till och följer ekonomin mycket noga. Enligt Carlsson kan användning av 
finansiella nyckeltal göra att företag blir låsta och inte ser helheten. Det är vanligare att 
större företag använder sig av det påstår Carlsson. 
 
“Tittar du på olika Gasellföretag så är det ofta att dom jobbar som vi gör. Har känslan 
och vet var de befinner sig ekonomiskt.” 
 
 
På Fröken Fridas Assistans AB mäts icke-finansiella nyckeltal till exempel genom 
kundundersökningar och personalomsättning. Företaget har fått väldigt bra resultat i 
kundundersökningarna enligt Carlsson. Carlsson menar att kundnöjdhet mäts i princip 
veckovis då de har kontakt med kundernas anhöriga eller gode man varje vecka. I vård- 
och omsorgsbranschen är personalomsättningen ofta hög säger Carlsson. Vid 
anställning av ny personal tycker han att det är viktigt att tänka långsiktigt för att kunna 
minska personalomsättningen. Det har företaget lyckats med då Carlsson berättar att de 
har låg personalomsättning jämfört med andra företag i samma bransch.  
 
Hybridmätssystem används ej på Fröken Fridas Assistans AB. 
 

4.3.2.2 Administrativ styrning, Fröken Fridas Assistans AB 

Fröken Fridas Assistans AB har ett organisationsschema där VD Jörgen Carlsson är 
högst upp. Underställt har han en verksamhetsansvarig samt ekonomi/administration. 
Den verksamhetsansvarige har i sin tur en personalansvarig under sig. 
Verksamhetsansvarig på företaget ansvarar för alla kunder och personalen runt 
kunderna i dagsläget. En del av dessa arbetsuppgifter håller på att tas över av en kund- 
och personalansvarig för att avlasta, till följd av den höga tillväxten berättar Carlsson. 
 
Vi frågar hur det ser ut med möten på företaget och Carlsson förklarar att minst en gång 
i veckan har de ett formellt möte på kontoret och ofta informella möten exempelvis i 
samband med fika. Det är oftast de mötena som ger mest säger Carlsson. Ute i 
personalstyrkan, som är uppdelat på olika grupper beroende på vilken kund de arbetar 
med, varierar det. Allt från en gång i månaden till två gånger per år beroende på behovet 
hos kunden. 
 
Fröken Fridas Assistans AB har en nedskriven affärsplan som uppdateras vid behov. Då 
företaget är litet och under hög tillväxt är det ofta viktigare att fatta snabba beslut än att 
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följa en nedskriven affärsplan. Carlsson anser också att det är viktigare att driva ett 
företag med sunt förnuft än att följa affärsplanen i detalj. Företaget sätter upp mål men 
de anställda har mandat att agera fritt då förtroende från chefen genererar respekt 
tillbaka säger Carlsson.  
 
Beslutsfattande i företaget sker ofta av Carlsson tillsammans med verksamhetsansvarig. 
De är noggranna vid beslut gällande både inköp och avtal med nya kunder. De vill 
bibehålla en hög kvalitet och därför tänker de omsorgsfullt igenom beslut innan de 
verkställs. Om de ska ta in en ny kund kontrollerar de att kund och företag har samma 
uppfattning och förväntningar på samarbetet för att få det långsiktigt hållbart. Samma 
sak gäller vid investeringar, då ställer de alltid sig själva frågan om behovet för 
investeringen finns för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. 
 
För personalen finns förutbestämda arbetsbeskrivningar på vad som förväntas av dem. 
Kunderna har individuella kravspecifikationer som ska följas. Carlsson berättar att det 
varierar hur mycket utrymme det finns för personalen att ta egna beslut beroende på hur 
omfattande kravspecifikation kunden har. Även handlingsplaner används i företaget. 
Vid bokföring används affärssystemet “Fortnox”, “Aiai” vid schemaläggning och 
planering samt “Crona” för lönebiten. Intranät finns även på företaget berättar Carlsson.  

4.3.2.3 Kulturell styrning, Fröken Fridas Assistans AB 

På Fröken Fridas Assistans AB finns det en nedskriven värdegrund med tre ledord; 
helhet, närhet och tillit. Denna värdegrund måste personalen vilja arbeta efter för att få 
bli anställd. Carlsson beskriver företagskulturen som öppen, de anställda kan prata 
öppet om saker och det finns en bra och rak dialog från kontoret ut till assistenterna. 
 
“Vi vill vara välkomnande, vi har inga stängda dörrar här.” 
 
Anställningsprocessen varierar beroende på om det skall rekryteras till kontoret eller till 
en assistenttjänst. När Carlsson rekryterar någon till kontoret tycker han att det är en 
fördel att rekrytera internt då den personen redan har en inblick i hur företaget fungerar. 
När det ska rekryteras en assistent ut till kund så börjar det med att en kravspecifikation 
tas fram. Sedan läggs en annons ut. När ansökningarna kommer in gallrar 
verksamhetsansvarig bland ansökningarna och håller telefonintervjuer med de sökanden 
som verkar intressanta. De som fortfarande är av intresse efter telefonintervju får 
komma på en personlig intervju med verksamhetschefen. Efter det görs ytterligare 
gallring tills att det är två till tre sökande kvar som får träffa anhöriga till kunden. Sedan 
väljer de anhöriga om det är någon av de sökanden som är intressanta. Är så fallet så får 
den personen träffa kunden för att se om de passar ihop. Det är många steg som ska gås 
igenom innan personen blir godkänd och anställd i företaget och det är inte vanligt i 
vård- och omsorgsbranschen menar Carlsson. 
 
“Allt börjar med rätt rekrytering. Det är ett nålsöga som ska passeras.” 
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När en person blir anställd finns det manualer och arbetsbeskrivningar för den anställde 
att följa. I början tillämpas också ”bredvidgång” så att den nyanställde får lära sig hur 
kunden fungerar. På Fröken Fridas Assistans AB får personalen årligen gå utbildningar 
i till exempel HLR. Sedan är utbildningar behovsstyrt, olika kunder har olika behov och 
behöver olika mycket utbildad personal. 
 
På företaget finns det utrymme för personal att ta egna beslut. Framförallt på kontoret 
där det gäller frihet under ansvar. Som assistent finns mindre utrymme för att fatta egna 
beslut. Ute hos kunderna måste rutiner följas. Assistenterna kan komma med förslag om 
förändring och får då i samråd med kunden eller anhöriga fatta beslut om förändringen 
ska genomföras. 

4.3.2.4 Planeringsstyrning, Fröken Fridas Assistans AB 

På Fröken Fridas Assistans AB sätts både kortsiktiga och långsiktiga mål upp. Det är 
Carlsson som tar fram förslag som sedan diskuteras och förankras med ekonomi- och 
verksamhetsansvarig. Carlsson berättar att det funkar bra eftersom företaget inte är stort. 
 
“Är man ett stort företag kan inte alla tycka till, då står man bara och stampar. Men 
här är vi så få så det är lätt att komma fram till konsensus” 
 
Målens utfall mäts en gång i månaden genom att Carlsson skriver ut rapporter. Varje 
kund är en egen resultatenhet med en egen budget i företagets affärssystem. I systemet 
kan Carlsson följa kunden och hur det ligger till mot budget. Carlsson menar att han vet 
hur varje kunds budget ligger till men att det en gång i månaden skrivs ut rapporter för 
att få veta exakta siffror. 

4.3.2.5 Bonus- och belöningssystem, Fröken Fridas Assistans AB 

Det finns inget nedskrivet bonussystem på företaget. Däremot händer det att assistenter 
som har ställt upp mycket har fått en liten bonus. Till exempel assistenter som har ställt 
upp när det varit flera sjuka i personalstyrkan. Detta för att visa uppskattning menar 
Carlsson. Carlsson säger att han undersöker möjligheten att ha ett bonussystem men 
påstår att det i vård- och omsorgsbranschen inte finns mycket pengar att använda till 
bonusar. 
 
“Man skulle vilja ge assistenterna mer i lön men tyvärr, det är tufft.”  

4.3.3 Övrigt, Fröken Fridas Assistans AB 
Avslutande frågar vi respondenten hur företaget marknadsför sig och om de planerar att 
fortsätta växa. Carlsson svarar att de får flest nya kunder via rekommendationer. De 
nöjda kunderna de har genererar nya kunder och på så sätt bygger de även sitt 
varumärke. Fröken Fridas Assistans AB har satt upp tillväxtmål för framtiden men vill 
aldrig bli företaget där en kund säger att “vi har blivit för stora och tappat det lilla.” De 
vill inte tappa fokus och kvalitet även om företaget växer säger Carlsson. Han beskriver 
företagets framgångar delvis som en följd av strategi. 
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“Vi har en strategi även om jag inte styr med handen så finns det, varje person är så 
självgående att de styr sig själva. Mitt jobb är att se till att vi går åt samma håll” 

4.4 L:a Bruket AB 

 

 
 
Intervju med L:a Bruket ABs VD, Mats Johansson, utfördes på företagets huvudkontor 
den 30 april 2018. Alla citat är av Johansson. Företaget grundades år 2009,  har 25 
anställda och tillverkar och säljer hudvårdsprodukter. L:a Bruket AB tillverkar sina 
produkter av naturliga råvaror och idén uppkom då en av grundarna Monica Kylén, 
Johanssons fru som vid denna tid arbetade som keramiker behövde tvålar till sina 
hantverk. Kylén hittade inga tvålar på marknaden som uppfyllde de önskemål hon hade 
så hon bestämde sig för att göra egna tvålar. Tvålarna fick bra respons när de 
tillsammans med tvålkoppar ställdes ut på formex och väckte då lust hos Kylén att 
fortsätta experimentera. Snart kom fler produkter till och varumärket började ta form. 
Produkterna fick bruna flaskor och grafiska etiketter i industriell stil med 
innehållsförteckningen fram för att uppmärksamma de naturliga, ekologiska råvarorna. 
 
L:a Bruket AB omsatte år 2016, 37 miljoner kronor och bygger bolaget för att öka 
omsättningen i framtiden. De säljer till 48 länder och har distributionspartners i 17 
länder. Säljstoryn bygger på att vind, salt och sol bränner och sliter på huden, därför 
behövs fukt och näring. Produkterna är ett svar på det Kylén kände att hon behövde men 
inte hittade på marknaden. Från början producerade de allt själva men när efterfrågan 
växte skaffade de sig en produktionspartner som finns i Halmstad. Huvudkontor och 
huvudlager är beläget i Varberg.  

4.4.1 VD:s bakgrund, L:a Bruket AB 
Johansson har en gymnasial utbildning inom marknadsekonomi och efter gymnasiet 
började han att arbeta. Han har varit inköpare, produktansvarig, konceptchef och 
varumärkesutvecklare inom detaljhandeln. Främst inom mode men även inredning och 
skor. Johansson har även varit VD för lagerhaus.  
 
”Jag har arbetat mycket inom detaljhandel med fokus på utveckling och även lite med 
reklam på slutet” 
 
Anledningen till att företaget växt så mycket det senaste åren förklarar Johansson som 
ett resultat av en kombination av olika faktorer. Dels produkten, den är ekologisk och 
naturlig vilket är i ropet just nu. När L:a Bruket AB kom ut med sina produkter 2009 
ville konsumenterna dessutom köpa saker till sig själv för att må bra, till skillnad från 
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tidigare då man hade “glädjeshoppat” menar Johansson. Spabranschen växte och 
konsumenterna efterfrågade vardagslyx vilket L:a Bruket AB erbjöd med sina 
produkter.  Inredningstrenderna gick från “shabby chic” till industriellt och där låg 
företaget rätt säger Johansson.  
 
“Produkten, tajmingen, konsumentbeteendet samt att vi fick en ny position på Formex 
framför ögonen på alla bloggare.” 
 
De har aldrig marknadsfört sig, men lade ner mycket tid på att att ta fina produktbilder 
som sedan släpptes till alla som ville använda dem på exempelvis bloggar och sociala 
medier. År 2013 gjorde H&M en internationell satsning med en lyxig butikskedja vid 
namn “& other stories” där  L:a Bruket AB fick chansen att sälja sina produkter som 
externt varumärke. Företaget  bestämde sig då att för att prata med de fem trendigaste 
butikerna i de städer där “& other stories” skulle öppna och fick på så sätt ytterligare två 
till fyra butiker att sälja deras produkter. Det väckte mycket uppmärksamhet för  L:a 
Bruket AB och genererade i fler förfrågningar från fler butiker säger Johansson.  
 
Vi frågar hur involverad Johansson är i den dagliga verksamheten. Han svarar då att han  
är 100% engagerad i företaget och jobbar med daglig verksamhet kontra utveckling av 
företaget cirka 50/50. Till följd av företagets tillväxt har styrningen i företaget behövt 
ändras. De har blivit en mer strukturerad organisation och har skapat ordentliga flöden 
och tryggare processer. De har tillsatt en vice VD och mellanchefer som kan vara mer 
involverade i den dagliga verksamheten och mer närvarande då Johansson reser mycket. 
Han berättar att de tidigare “lade sig i” ganska mycket. De är dock fortfarande mycket 
delaktiga då trender förändrar sig hela tiden.  
 
“Trender kommer och går och det måste vi hela tiden parera. Vi är ett ganska lyhört 
bolag som måste kunna reagera.” 

4.4.2 Management control systems, L:a Bruket AB 

4.4.2.1 Cybernetisk styrning, L:a Bruket AB 

På L:a Bruket AB använder de sig utav budgetering. I oktober varje år börjar arbetet 
med att sätta budgeten för nästkommande år. Johansson menar att budgetarbetet byggs 
nerifrån och upp.  
 
“Budgeten bygger vi nerifrån och upp skulle jag vilja säga, den är väl förankrad på det 
viset” 
 
Johansson förklarar att avdelningarna lägger fram sin uppfattning om vilka kostnader 
som kommer att finnas under året t.ex. resekostnader och kostnader för kundrelationer. 
Utefter det har ledningsgruppen en uppfattning ovanifrån om vilken försäljning och 
vilka mättal som ska uppnås, Johansson berättar att det är en kombination av dessa 
synvinklar som bygger budgeten. När vi frågar om de anställda hålls ansvariga för 
budgetmål så svarar Johansson; 
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“De anställda är ansvariga för att säga till om vi går åt fel håll, så att vi kan göra 
någonting åt det. Det är väl egentligen att ansvara för att målen nås” 
 
Johansson menar att L:a Bruket AB använder sig utav finansiella nyckeltal till viss del 
men att det inte är där fokuset ligger för dem. Johansson förklarar att kunskapen om 
finansiella nyckeltal inte finns i företaget för närvarande. 
 
“Finansiella nyckeltal har vi inte någon daglig relation till. Vi har ju koll på 
likviditeten men avkastning på kapital och räntabilitet nej det följer vi inte upp.” 
 
På L:a Bruket AB använder de sig inte av icke-finansiella nyckeltal i någon större 
utsträckning. De icke-finansiella nyckeltal som används är tillexempel produkt- och 
lagertal. Johansson förklarar att de har jobbat en hel del med medarbetarnöjdhet det 
sista men att kvalitativa effektivitetsmål inte används och säger att de inte är så bra på 
att använda sig av andra nyckeltal än de som är försäljningsrelaterade. Det finns en stor 
potential när de kommer till effektivitet då det inte mäts nyckeltal såsom arbetad timma 
per produkt menar Johansson. 
 
“Vi bygger för vad som komma skall. Vi är ett säljande bolag och om vårt varumärke 
ska ha en framtid så måste vi bete oss som att vi är fem gånger större än vad vi är, 
vilket inte är personaleffektivt utan det kostar.” 
 
L:a Bruket AB använder sig inte utav hybridmätsystem. 

4.4.2.2 Administrativ styrning, L:a Bruket AB 

Organisationsstrukturen på L:a Bruket AB ser ut som så att Johansson sitter som VD. 
Rakt nedanför honom sitter vice VD och rakt nedför henne kommer de olika 
ansvarenheterna paralellt. Dessa är; marknadsavdelning, logistikavdelning, 
produktutveckling, ekonomi och försäljning. Försäljning är i sin tur uppdelat i en del för 
Sverige och en del för den internationella marknaden, det är även denna enhet som som 
är mest utbyggd. Ekonomitjänsterna köper de in. Johansson nämner även att 
organisationsstrukturen förnyas var 6:e-12:e månad alltså är den ständigt under 
utveckling. 
 
Möten hålls för personalen varannan tisdag och det är då informationsmöten. Johansson 
tycker att det är viktigt att alla i personalen vet hur det går för företaget och vad det är 
för projekt som är igång. Att de har kännedom om exempelvis ekonomi och 
utvecklingsprojekt, även om de inte går i mål. 
 
“Alla berättar det som alla behöver veta. Ganska transparent bolag. Alla vet hur det 
går. Alla kan glädjas eller gråta tillsammans. Det tror vi på.” 
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Tidigare har de handlat mycket på  magkänsla och intuition som baserats på deras 
tidigare erfarenheter men idag har de en nedskriven affärsplan. De vet vad de ska göra 
om tre och fem år. Större beslut i företaget fattas av ledningen och Johansson har 
inflytande över alla beslut. De har ledningsmöte varannan vecka och då med en person 
från varje ansvarsenhet. Sedan hålls även möten i de olika ansvars enheterna där andra 
beslut fattas.  
 
Som en följd av att företaget strukturerats mer under de senaste åren har en policybok 
tagits fram. Den innehåller arbetsbeskrivningar för alla befattningar inom företaget samt 
rutinbeskrivningar för att bringa klarhet i återkommande frågor. Det finns även 
handlingsplaner som följs då varje halvår drivs efter en aktivitetsplan. 
 
“Det blir som en företagskalender som alla på något sätt kan utgå ifrån, som blir som 
en handlingsplan för var och en.” 
 
Till bokföring används “Microsoft dynamics” som företaget köpte in 2014 när de 
fortfarande var relativt små. Det för att lägga grund för kommande tillväxt menar 
Johansson. 

4.4.2.3 Kulturell styrning, L:a Bruket AB 

“I början sa jag och Monica; Undra hur f-n långt man kan ta det, det måste vi testa! 
Det präglar bolaget än idag” 
 
Johansson beskriver kulturen på L:a Bruket AB som; transparent, generös och 
inkluderande. Det är viktigt att värna om varandra och ha respekt för varandra säger 
Johansson.  
 
“Alla anställda på företaget är den typen av människor som ser andra människor och 
som vill att vi alla ska må bra. Sedan tycker alla att de är roligt att jobba i grupp, att vi 
alla är ett lag. Det tror jag präglar oss ganska mycket.” 
 
På företaget är de måna om att de anställda ska må bra och blir bekymrade när det inte 
är så förklarar Johansson. Det har funnits tillfällen då stämningen varit sämre på 
företaget då har de försökt att agera och åtgärda det som varit sämre och det har de 
lyckats med menar Johansson. 
 
När personal ska anställas till L:a Bruket AB så används inget rekryteringsföretag utan 
det är de själva som gör det. Först läggs en annons ut och sedan hålls flera intervjuer 
med de sökande varav Johansson själv är med och träffar de sökande vid någon av 
intervjutillfällena. Johansson anser att referenser är mycket viktiga och att de är lyhörda 
för rekommendationer. När en ny person får anställning på L:a Bruket AB får personen 
ett intropaket. Sedan får den nyanställde också gå runt och träffa alla i företaget så att de 
får en helhetssyn och förstår vilken roll de har i företaget. Johansson berättar att det var 
för två år sedan som de införde intropaketet och rundvandringen. Ett krav som 
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Johansson ställer på personalen är att de ska vara engagerade och ha energi, det smittar 
av sig och det behöver alla anställda på företaget menar Johansson. 
 
“Vi har ett uttalat ansvar på företaget och det är att när du jobbar här och ser något 
som inte är bra så måste du berätta det. Om personalen inte berättar för oss så kan vi 
aldrig göra det bättre.” 
 
Gällande vidareutbildning av personal så finns det i dagsläget ingen plan. 
Vidareutbildning sker istället när behov uppstår. Johansson är dock öppen för att ha en 
utbildningsplan framöver. Johansson menar att de inte kunnat se så långsiktigt tidigare. 
Det är först nu som Johansson börjar att se vart företaget är på väg. 
 
Det finns utrymme för personalen att fatta egna beslut på L:a Bruket AB, det är 
ledningsgruppen som sätter ramarna. 
 
“Är de anställda osäkra på var dom gränserna går så blir de mindre benägna att ta 
egna beslut” 

4.4.2.4 Planeringsstyrning, L:a Bruket AB 

Johansson berättar att de sätter upp mål på L:a Bruket AB. Utefter årsbudgeten sätts 
försäljningsmål upp och dessa försäljningsmål blir sedan utgångsläget för logistik- och 
marknadsavdelningarna. Avdelningarna jobbar som ett team och diskuterar hur målen 
ska kunna uppfyllas och vad för aktiviteter som ska genomföras. Johansson menar att 
målen oftast är försäljningsrelaterade då L:a Bruket AB är ett handelsföretag, men att 
det också finns målsättningar för nylanseringar. Det är lättare att sätta upp mål för 
försäljningssidan än för till exempel produktutveckling och logistik förklarar Johansson. 
Ledningsgruppen tillsammans med de olika avdelningarna sätter upp målen och dessa 
följs upp varje vecka. 

4.4.2.5 Bonus- och belöningssystem, L:a Bruket AB 

Det finns ingen bonus- och belöningssystem på L:a Bruket AB men Johansson berättar 
att han tycker att det är bra att ha ett sådant. Johansson menar att det är kul när alla får ta 
del av när det går bra och berättar att de inte kommit så långt ännu. Det ska finnas ett 
bonus- och belöningssystem längre fram. 

4.4.3 Övrigt, L:a Bruket AB 

På L:a Bruket AB satsar de på att växa och påstår att företagsstyrningen kommer att 
behöva förändras. 
 
“Vi vill bli mycket större än vad vi är idag och då kommer det att krävas en helt annan 
typ av styrinstrument och mer kompetens i management, så är det.” 
 
Johansson berättar att anledningen till deras framgång är en följd av god känsla för 
helhet, tajming och strategiska val på vägen. 
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“Balansen är svår när man är ett litet företag med få resurser. Den första 
uppförsbacken är hemsk sen när man kommer över tröskeln då går det bra. Det är den 
lilla företagaren och entreprenörens dilemma, det är inte alla som orkar över den 
tröskeln. Vi har haft förmånen att klara det.” 
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5 Analys 

 
I detta kapitel analyseras det empiriska material som presenterats i föregående kapitel. 
Analysen är uppdelad i fyra delar, där varje företag är en del. Varje företag analyseras 
var för sig. 
 

5.1 Analys, A. Börjesson Bygg AB 

I A. Börjesson Bygg AB har Börjesson kontroll över hela verksamheten, vilket stämmer 
överens med Lobontiu och Lobontius (2013)  syn på hur små, ägarledda företag styrs 
som menar att ägaren sätter sin egen stämpel på hur arbetet i företaget ska genomföras. 
Dessutom läggs lite vikt vid formella system i företaget och det är Börjesson som tar 
besluten. Det stämmer överens med att beslut kan fattas snabbare i små företag än stora, 
då färre individer är involverade i beslutsprocessen som Story och Sykes (1996) skriver. 
A. Börjesson Bygg AB är ett livsstilsföretag eftersom Börjesson har ett intresse och 
kunskap inom byggnation och samtidigt säger att: filosofin är att ha roligt och trivas 
ihop på företaget samtidigt som de tjänar pengar. Det överensstämmer med Storey och 
Sykes (1996) forskning. Dessutom är ofta livsstilsföretag hantverksföretag skriver 
Storey och Sykes (1996). A. Börjesson Bygg AB arbetade inte medvetet för att bli ett 
Gasellföretag och vill inte heller växa och bli större än de är i nuläget. Även detta  talar 
för att företaget är ett livsstilsföretag och inte ett tillväxtföretag. Ofta är Gasellföretag 
unga enligt Henrekson och Johansson (2010). Det behöver inte vara så då A. Börjesson 
Bygg AB startades år 1938.  
 
Börjesson har en tvåårig gymnasial byggutbildning i grunden och nedskriven affärsplan 
saknas på företaget, vilket båda talar emot Blackburn et al. (2013), då författarna menar 
att ju högre utbildning ägaren har desto högre tillväxt har de potential att uppnå, samt att 
en nedskriven affärsplan är betydande för att uppnå hög tillväxt. 
 
Gällande Cybernetisk styrning enligt Malmi och Browns (2008) styrmixpaket använder 
A. Börjesson Bygg AB endast budgetering. Budgetering utgör ofta grunden i 
organisationers styrmix skriver Malmi och Brown (2008). Detta visar på att företaget 
endast använder en grundläggande cybernetisk styrning. Börjesson använder sig inte av 
finansiella mått efter Malmi och Browns (2008) modell. Icke-finansiella nyckeltal är 
inget som mäts medvetet på företaget. Däremot påstår Börjesson att hög kundnöjdhet 
råder och menar att det är de goda kundrelationerna företaget skapat under åren som 
genererat deras höga tillväxt. Detta visar på att mått på kundnöjdhet som enligt 
Merchant och Van Der Stede (2002) är ett icke-finansiellt nyckeltal, tillämpas. 
 
Administrativ styrning enligt Malmi och Browns (2008) modell tillämpas inte av 
företaget i någon större utsträckning. Administrativ styrning används för att ledare ska 
kunna kontrollera de anställdas beteende skriver Malmi och Brown (2008). Börjesson 
litar på att de anställda utför sitt arbete utan att han kontrollerar dem. Det finns inga 
uttalade chefer förutom Börjesson. De har sällan möten tillsammans och 
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arbetsbeskrivningar används bara i vissa fall, detta styrker avsaknaden av administrativ 
styrning.  
 
Kulturstyrning använder sig A. Börjesson Bygg AB av då de vid nyanställning ofta 
anställer personer från skolan som haft praktik på företaget. Detta eftersom de då kan 
forma personerna som de vill. Det stämmer överens med Malmi och Browns (2008) 
forskning om värderingar inom kulturstyrning som ett sätt att kontrollera beteenden hos 
anställda. 
 
A. Börjesson Bygg AB arbetar efter tidsplaner i de olika projekten vilket tyder på 
planeringsstyrning enligt Malmi och Brown (2008). Planering är ett sätt att säkerställa 
att företagets mål och hur de ska nås överensstämmer mellan de anställda och ledningen 
skriver Malmi och Brown (2008). Har företaget en tidsplan att hålla inom ett projekt 
vägleder det de anställda till hur de ska utföra uppdraget och ökar möjligheten till att 
slutföra projektet i tid för att bringa goda resultat till företaget.  
 
Företaget har inget uttalat bonus- eller belöningssystem. Enligt Bonner och Sprinkle 
(2002) visar forskning att förekomsten av bonus- och belöningssystem leder till ökad 
ansträngning hos anställda, trots det använder sig inte A. Börjesson Bygg AB av bonus- 
och belöningssystem. 

5.2 Analys, Njie Foods AB 

VD Assan Nije är mycket involverad i företagets dagliga verksamhet. Företagets snabba 
tillväxt har dock gjort att ökad delegering varit nödvändig för att strukturera upp 
företaget. Då företaget vill fortsätta att växa är det nödvändigt, enligt Davila et al. 
(2010), att arbete delegeras ut och att entreprenören istället agerar chef. Detta för att 
företaget ska drivas framåt och inte stagnera i tillväxten. Då ledningen i företaget 
arbetar medvetet på detta sätt ökar det chansen att de kan undvika att hamna i 
“entrepreneurial crisis” som Davila et al. (2010) skriver om. Njie lägger viss vikt vid 
formella system, detta avviker från Lobontiu och Lobontius (2013) samt Storey och 
Sykes (1996) forskning om små, ägarledda företag. En förklaring till detta kan vara att 
Njie Foods AB har 50 anställda vilket gränsar till medelstort företag. Företaget startades 
med avsikt att växa och bli framgångsrika. Vilket pekar på att Njie Foods AB är ett 
tillväxtföretag, sett till forskning av Storey och Sykes (1996). Tillväxtföretag drivs ofta 
av entreprenörer vilket Njie visar egenskaper på såsom att han är orädd och engagerad. 
Dessutom säljer Njie Foods AB inte sina produkter direkt till slutkonsument utan till 
andra företag. Dessa fungerar som en mellanhand och det har visat sig vara en 
framgångsrik strategi för att öka ett företags tillväxt enligt forskning av Parker et al. 
(2010). 
 
Företaget har en nedskriven affärsplan vilket är viktigt för att uppnå hög tillväxt, enligt 
Blackburn et al. (2013). En nedskriven affärsplan är också positivt associerat med 
entreprenörer som kan definieras som “2000-talets entreprenörer”. Dessa är risktagare 
och orädda, enligt forskning av Blackburn et al. (2013). Det stämmer överens med Njies 
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egenskaper och detta har gynnat företagets tillväxt. Det är inte strategi och styrning i 
företaget som har genererat den höga tillväxten. Tvärtom har de varit orädda, satsat och 
tagit risker.  
 
Njie Foods AB använder sig av budgetering, finansiella nyckeltal samt icke-finansiella 
nyckeltal som ingår i den cybernetiska styrningen i Malmi och Browns (2008) modell. 
Exempel på icke-finansiella nyckeltal som används är kundundersökningar där Njie 
Foods AB fått goda resultat. Detta överensstämmer med forskning av Parker et al. 
(2010) som skriver att kundundersökningar är en framgångsfaktor hos företag som vill 
öka sin tillväxt. Cybernetisk styrning säkerställer att mål uppfylls och ständigt 
omprövas enligt Nilsson et al. (2010). Att Njie Foods AB medvetet arbetar med 
cybernetisk styrning i stor utsträckning kan härledas till att de vill öka sin tillväxt och 
bli större men fortfarande ha kontroll över företagets resultat. Däremot använder de sig 
inte av hybridmätsystem vilket stämmer överens med forskning från Hoque och James 
(2000) som skriver att det oftast tillämpas i större företag och inte är lika förekommande 
i små företag.  
 
Ett organisationsschema finns på företaget och det finns tydliga rutiner, processer och 
arbetsbeskrivningar för personalen att följa. Tydliga roller och ansvarsenheter finns 
uttalade. Det hålls också kontinuerliga möten för både anställda och ledningsgrupp. 
Detta visar att administrativ styrning används i stor utsträckning på företaget, vilket 
används för att kontrollera de anställdas beteende som Malmi och Brown (2008) 
skriver. Då företaget har dessa rutiner och riktlinjer minskar det variationen i de 
anställdas arbete och gör att alla på Njie Foods AB jobbar på liknande sätt vilket 
stämmer med Malmi och Browns (2008) forskning. Något som ytterligare talar för detta 
är att Rosén berättar att de som arbetar på företaget känner gemenskap och samhörighet 
till varandra.  
 
På företaget finns en vinnarkultur som grundar sig i VD:n Assan Njies bakgrund som 
idrottare. Det finns tydliga värderingar som företaget jobbar efter och vid anställning av 
personal rekryteras de individer som innehar likvärdiga värderingar, detta är ett sätt att 
kontrollera de anställdas beteende skriver Malmi och Brown (2008). När de som 
anställs har likvärdiga värderingar påverkar det att de tänker och handlar på liknande 
sätt skriver Flamholtz (1989). Detta gör att de anställda redan har företagskulturen i sig 
och inget de behöver öva in då de anställer personer som redan innehar den. Detta talar 
för att en stark kulturstyrning råder på företaget även om det till största delen är 
värderingsbaserad styrning som används sett utifrån Malmi och Browns (2008) modell.  
 
Njie Foods AB sätter upp lång- och kortsiktiga mål som bryts ner till mindre delmål 
vilka kommuniceras ut till de anställda. De har en tydlig strategi att växa genom nya 
innovativa koncept och att bygga ett starkt varumärke. Detta är i led med Malmi och 
Browns (2008) forskning om planeringstyrning som säger att planering är ett förväntat 
utfall av kontroll, så att de anställda och ledning på företaget har samma synsätt på de 
mål förtaget har och hur de ska uppnås.  
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Det finns ett bonus- och belöningssystem på Njie Foods AB. Enligt forskning av 
Bonner och Sprinkle (2002) frambringar bonus- och belöningssystem ökad 
ansträngning och prestation hos de anställda. Bonus- och belöningssystem uppmuntrar 
till en bra företagskultur och för att behålla de anställda i företaget, Malmi och Brown 
(2008). Då få har valt att avsluta sin anställning på företaget kan detta vara en 
bidragande faktor.  

5.3 Analys, Fröken Fridas Assistans AB 

Fröken Fridas assistans AB startade som ett livsstilsföretag då grundarna hade intresse 
och kunskap inom verksamhetsområdet. I nuläget satsar företaget på att öka sin 
omsättning vilket tyder på att företaget övergått till att vara ett tillväxtföretag. Denna 
övergång är fullt möjligt enligt forskning av Storey och Sykes (1996).  Det är då 
fördelaktigt om VD:n har entreprenöriella egenskaper skriver Storey och Sykes (1996) 
vilka Carlsson besitter då han är orädd och engagerad i företaget. Avsikten är att 
fortsätta växa utan att tappa kvalitet, då hög standard är viktigare än en hög vinst. 
Carlsson säger att tillväxten inte är en följd av styrning, däremot en följd av strategiska 
val längs vägen.  
 
Carlsson har kontroll över hela verksamheten samt är delaktig i de flesta hinder som 
företaget stöter på och övervinner. Detta stämmer överens med forskning om små, 
ägarledda företag av Lobontiu och Lobontiu (2013). Dock är mer administrativ personal 
på väg in i företaget som en följd av den höga tillväxten vilket stämmer överens med 
forskning av Davila et al. (2010). De belyser att entreprenören måste delegera ut arbete 
och ansvar om han eller hon ska kunna styra företaget för att uppnå ytterligare tillväxt. 
Fröken Fridas Assistans AB lägger liten vikt vid formella system och kan fatta snabba 
beslut då få individer involveras i beslutsfattandeprocessen. Vilket överensstämmer med 
forskning av Storey och Sykes (1996) om små, ägarledda företag. En affärsplan finns 
nedskriven vilket har visat sig vara betydande för att uppnå hög tillväxt enligt 
Blackburn et al. (2013). 
 
Fröken Fridas Assistans AB använder sig till viss del av cybernetisk styrning. De 
använder sig av budgetering samt mätning av icke-finansiella nyckeltal såsom 
kundundersökningar och personalomsättningsgrad. Kundundersökningar har visat sig 
vara betydande för företags tillväxt enligt forskning av Parker et al. (2010). Budgetering 
är enligt Malmi och Brown (2008) grunden i en organisations styrmix, så även i Fröken 
Fridas Assistans AB där varje enskild kund har en individuell budget för att säkerställa 
att målen uppfylls. Finansiella nyckeltal används inte på företaget detta för att Carlsson 
berättar att han har vetskap om hur företaget befinner sig ekonomiskt utan att mäta 
dessa. Hybridmätsystem är inte lika förekommande i små företag som i stora företag 
enligt Hoque och James (2000) och kan vara en anledning till varför det inte används på 
Fröken Fridas Assistans AB. 
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Administrativ styrning används i hög utsträckning genom att det finns ett 
organisationsschema, tydliga ansvarsområden och arbetsenheter. Det gör att variationen 
i de anställdas beteende minskar, enligt Malmi och Brown (2008). Möten hålls för både 
ledningsgrupp och personal och det finns förutbestämda arbetsbeskrivningar för 
personalen, vilket tyder på ledningsstruktur, organisationsstruktur samt policyer och 
tillvägagångssätt enligt Malmi och Brown (2008). Att möten hålls gör att organisationen 
samordnas både vertikalt och horisontellt, skriver Malmi och Brown (2008). De 
arbetsbeskrivningar som finns för personalen gör att de anställda kan följa 
organisationens rutiner och regler vilket framkallar det beteende hos de anställda som 
ledningen önskar, Malmi och Brown (2008).  
 
På företaget använder de sig av kulturstyrning då de tillämpar värderingsbaserad 
styrning. Det finns en värdegrund med ledord som personalen måste arbeta efter för att 
bli anställd, vilket är ett sätt att kontrollera de anställdas beteende på som används vid 
värderingsbaserad styrning inom kulturstyrning enligt forskning av Malmi och Brown 
(2008). De har förväntningar på hur de anställda ska agera och vilka värderingar de har, 
vilket de säkerställer genom att använda denna styrning. 
 
Både lång- och kortsiktiga mål sätts upp på företaget och utfallet mäts en gång i 
månaden även om Carlsson redan innan avstämningen vet hur budgetmålen för varje 
kund ligger till. Detta visar att företaget använder sig av planeringsstyrning som är ett 
sätt att se till att målen och vägen dit delas av både de anställda och ledningen, enligt 
Malmi och Brown (2008). Långsiktig planering bidrar till trofasthet hos de anställda 
skriver Malmi och Brown (2008), vilket kan vara en anledning till att Fröken Fridas 
Assistans AB har lägre personalomsättning än andra företag i samma bransch som 
Carlsson uppger. 
 
I nuläget finns det inget bonus- och belöningssystem trots att det är ett sätt att motivera 
de anställda att öka sin prestation enligt Bonner och Sprinkle (2002).  Dock finns planer 
på att upprätta detta i framtiden berättar Carlsson då han vill visa uppskattning till de 
anställda som ställer upp när det behövs extra hjälp.  

5.4 Analys, L:a Bruket AB 

VD:n Mats Johansson är 100% engagerad i företaget och har kontroll över hela 
verksamheten. Det stämmer överens med Lobontiu och Lobontius (2013) forskning om 
små, ägarledda företag där ägaren sätter sin egen stämpel på verksamheten och vill ha 
kontroll över hela organisationen. Företagets höga tillväxt har medfört att styrningen 
ändrats till mer strukturerad då de har behövt ordentliga flöden och processer vilket 
forskning från Davila et al. (2010) styrker. En Vice VD har tillsatts och tagit över en del 
av Johanssons arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten. Även en mellanchefsnivå har 
införts vilket även detta rimmar med Davila et al. (2010), då de skriver att desto 
snabbare tillväxt företaget har desto mer styrning behövs. L:a Bruket AB har som plan 
att växa i framtiden och håller därför på att skapa mer struktur i företaget för att göra det 
möjligt. Att företaget delvis säljer sina produkter till företag och inte enbart till 
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slutkonsument kan ha hjälpt dem att öka tillväxten enligt forskning av Parker et al. 
(2010). Företagets goda tillväxt är en följd av en känsla för helhet och strategiska val på 
vägen snarare än en uttalad företagsstyrning enligt Johansson. 
 
Liten vikt läggs vid formella system, vilket ofta är fallet i små företag enligt Storey och 
Sykes (1996). Beslutsfattandeprocessen är snabb då få individer är involverade även 
detta är överensstämmande med Storey och Sykes (1996) forskning om små, ägarledda 
företag. Företaget startade som ett livsstilsföretag enligt definition, då intresse och 
kunskap inom bolagets område fanns. Dessutom är L:a Bruket AB ett hantverksföretag 
vilket ofta är fallet med livsstilsföretag skriver Storey och Sykes (1996).  Det övergick 
snabbt till att vara ett tillväxtföretag då mer fokus lades på att öka tillväxten, vilket 
nämns i definitionen av tillväxtföretag utav Storey och Sykes (1996). En affärsplan 
finns nedskriven vilket ökar möjligheten att uppnå hög tillväxt detta är förenligt med 
forskning av Blackburn et al. (2013). Det är också förenligt med att VD:n är entreprenör 
och risktagare enligt Blackburn et al. (2013) vilket Johansson uttrycker egenskaper av 
att vara. 
 
Budgetering, icke-finansiella nyckeltal såsom produkt- och lagertal samt till viss del 
finansiella nyckeltal mäts i företaget. Johansson själv har vetskap om hur företaget 
befinner sig ekonomiskt och mäter därför inte detta regelbundet. Detta visar att företaget 
använder sig av cybernetisk styrning som enligt Malmi och Brown (2008) säkerställer 
att företagets mål omprövas och uppfylls. Däremot använder L:a Bruket inte 
hybridmätsystem vilket kan förklaras med forskning av Hoque och James (2000) som 
säger att hybridmätsystem är mer förekommande i stora företag än i små. 
 
Att företaget använder sig av administrativ styrning visar sig genom att det finns en 
organisationsstruktur med tydliga ansvarsenheter samt att möten hålls både för personal 
och ledning. Detta skriver Malmi och Brown (2008) är exempel på administrativ 
styrning som används för att kontrollera att de anställda och ledningen är samordnade 
och minska variationen i de anställdas beteende. Det finns en policybok, 
rutinbeskrivningar, handlingsplaner samt arbetsbeskrivningar för alla befattningar på 
företaget, även detta är tecken på att administrativ styrning används i företaget enligt 
Malmi och Brown (2008). 
 
Kulturen på företaget beskriver Johansson som transparent, generös och inkluderande. 
Det är även uttalat att om en anställd ser något som kan förbättras ska denne tala om 
det. L:a Bruket AB ställer krav på att de anställda ska vara engagerade och ha energi 
vilket tyder på värderingsbaserad styrning som innebär att ledningen kontrollerar de 
anställdas beteende genom att tydliggöra vad som förväntas av dem enligt Malmi och 
Brown (2008). 
 
Lång- och kortsiktiga mål sätts upp och bryts ner till de olika ansvarsenheterna. Sedan 
följs målen upp varje vecka och detta tillvägagångssätt stämmer överens med hur 
Malmi och Brown (2008) beskriver planeringsstyrning. Detta användas för att vägleda 
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och skapa förtroende hos de anställda vilket Johansson också understryker då han säger 
att de sätter upp målen och diskuterar genomförandet tillsammans på företaget. 
 
Trots att bonus- och belöningssystem enligt Malmi och Brown (2008) motiverar de 
anställda finns det inte på L:a Bruket AB i nuläget. Dock berättar Johansson att det är 
möjligt att det kommer att införas i framtiden då han tycker att alla ska kunna ta del när 
det går bra för företaget. 
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6 Resultat 

 
I det avslutande kapitlet presenteras studiens resultat. Uppsatsens syfte och 
frågeställningar kommer att besvaras och sist presenteras förslag till vidare forskning. 
Studiens syfte är att beskriva hur det fyra studerade, små, ägarledda Gasellföretagen 
styrs, samt vilka delar av den valda teorin, Malmi och Browns (2008) modell; 
Management control system package, som tillämpas i dessa.  
 
 
Hur kan små, ägarledda Gasellföretag styras? 
När vi studerat dessa fyra företag har vi stött på vissa likheter. Alla fyra företag uppgav 
att de från start inte hade någon uttalad styrning eller vidare struktur i företaget. Inget av 
de fyra företagen menar att det är styrning som gjort dem framgångsrika. Tillväxten har 
snarare berott på bra tajming, oräddhet hos entreprenören, goda kundrelationer, 
strategiska val på vägen samt att de har trott på sin affärsidé. De företag; Njie Foods 
AB, Fröken Fridas Assistans AB och L:a Bruket AB, som angett att de vill växa och bli 
större än 50 anställda håller på att bygga upp företaget för detta. De tänker att de hela 
tiden ska finnas plats för företaget att växa. De tänker långsiktigt gällande exempelvis 
investeringar, rekrytering av personal och identifierar tydligare roller och 
arbetsbeskrivningar. Dessa företag har även infört en mellanchefsnivå för att kunna 
delegera ut mer ansvar.  
 
Under tidsperioder då det varit färre antal anställda i de studerade företagen har VD:n 
kunnat råda över det mesta själv och vara mycket delaktig i den dagliga verksamheten. 
Alla de studerade företagen har varit överens om att ju mer företaget växer desto mer 
strukturerad styrning måste implementeras samt att VD:n måste delegera ut ansvar 
längre ut i organisationen. Ett exempel på detta är Njie Foods AB som i dagsläget har 
50 anställda. Av de studerade företagen är det Njie Foods AB som har flest anställda 
samt den mest utpräglade styrningen. Detta har de utformat de senaste åren. 
 
Utifrån detta drar vi slutsatsen att styrning i små, ägarledda Gasellföretag kan vara att 
inte ha någon strukturerad och uttalad företagsstyrning. Det är istället ägaren som sätter 
sin egen prägel på företaget och styr det samt fattar beslut utifrån sina egna erfaenheter 
och känsla. Detta sker utan någon uttalad strategi om styrning. Det är först i ett senare 
skede då företag vill fortsätta att växa, som företagsstyrningen behöver bli mer 
strukturerad och organiserad. Detta kan vara en anledning till att den forskning och 
litteratur som finns tillgänglig om styrning främst riktar sig mot större organisationer.  
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Vilka samband finns mellan styrningen i de undersökta företagen och Malmi och 
Browns (2008) modell; Management control system package? 
De fyra företagen i denna studie använder sig utav olika delar från modellen av Malmi 
och Brown (2008). Val av styrmix i de undersökta företagen är inget ägarna gjort 
medvetet. Eftersom tre av företagen i studien har som mål att växa har det börjat 
implemntera en mer strukturerad styrning. Även om företagen använder olika 
sammansättningar av styrning har de alla uppnått hög tillväxt och blivit utsedda till 
Gaseller. Entydiga svar på vilken styrmix som lett till tillväxt har inte gått att urskilja, 
dock har vissa likheter mellan företagens styrning framkommit. De paralleller vi kan dra 
mellan de undersökta företagen och den valda teorin är följande: 
 
Budgetering utgör grunden inom cybernetisk styrning och används av alla de studerade 
företagen. Finansiella och icke-finansiella mätsystem används till viss del och 
hybridmätsystem används inte i något av företagen som omfattas av studien. Detta för 
att företagen i studien är av mindre storlek och hybridmätsystem är vanligare i större 
företag. 
 
Administrativ styrning används i alla de studerade företagen förutom A. Börjesson 
Bygg AB. Denna typ av styrning yttrar sig exempelvis i form av att företagen är 
uppdelade i olika ansvarsenheter och att organisationsschema finns att tillgå. Vi drar 
slutsatsen att administrativ styrning inte används i A. Börjesson Bygg AB eftersom de 
inte har ambitionen att växa och bli större än vad de är i dagsläget. Börjesson klarar av 
att kontrollera företaget utan utbredd administrativ styrning. 
 
Kulturstyrning används i alla företagen som omfattas av studien på något sätt och då 
oftast genom värderingsbaserad styrning. Alla de fyra företagen lägger stor vikt vid att 
rekrytera rätt personal då de ser till att antingen anställa personer som delar företagets 
värderingar eller personer som går att forma in i företagets kultur. Detta medför att de 
anställda delar företagets kultur och värderingar som leder till ömsesidig tillit mellan 
VD och anställda. Arbetet utförs då utan att de anställda behöver styras i större 
omfattning av VD:n.  
 
Planeringsstyrning används i alla de fyra studerade företagen, genom kort- och 
långtidsplanering. Ofta genom att mål sätts upp med hjälp av till exempel tidsplaner. 
Oberoende av antalet anställda framstår det som att planeringsstyrning är viktigt för att 
säkerställa att de anställda och ledningen har likvärdig syn på företagets mål och hur de 
ska uppnås. 
 
Bonus- och belöningssystem är det endast Njie Foods AB som tillämpar. Både L:a 
Bruket AB och Fröken Fridas Assistans AB har planer på att införa detta i framtiden. A. 
Börjesson Bygg AB har inga avsikter på att tillämpa bonus- och belöningssystem. Av 
detta drar vi slutsatsen att bonus- och belöningssystem blir mer betydelsefullt för 
företagen när de blir fler anställda som ett sätt att kunna motivera dem att utföra ett 
bättre arbete. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie visar att  företagsstyrning är mer strukturerad och uttalad i större 
företag hade det vara intressant att undersöka styrmixen i stora Gasellföretag. Där det 
inte bara är en ägare som har kontoll över hela företaget utan ansvaret är uppdelat på 
fler parter och det finns en tydlig organisationsstruktur.  
 
Vi anser även att det hade varit intressant att undersöka betydelsen av kundrelationer för 
framgång i små, ägarledda Gasellföretag, då det för alla undersökta företag i denna 
studie är viktigt med  goda kundrelationer. A. Börjesson Bygg AB har kunder som 
anlitat dem i flera generationer och Börjesson menar att “ De som vill ha fatt i oss vet 
vilka vi är”. Njie Foods AB har fått väldigt goda resultat i kundundersökningar och 
värderar kundrelationer högt. På Fröken Fridas Assistans AB står VD:n mycket nära 
kunderna då han själv är i liknande situation som dem. De är måna om att behålla sin 
kvalitet för kunden även om de är under tillväxt. Det är rekommendationer från kunder 
som gjort att Fröken Fridas Assistans AB växt. L:a Brukets affärsidé bygger på trender 
och kundernas preferenser vilket gör att de måste vara lyhörda för förändringar i  
konsumentbeteende. Då företagen anser att goda kundrelationer är en av anledningarna 
till att de lyckats tycker vi att det skulle vara intressant att studera vidare.  
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Bilaga 

Intervjuguide 
Bakgrund 
Berätta lite vem du är och vad du arbetar med. 
Vad har du för erfarenheter sedan tidigare? (jobb, utbildning) 
Berätta lite om företaget och dess historia. 
Hur involverad är du i den dagliga verksamheten? 
Varför tror du att ni som företag har vuxit så mycket som ni gjort de senaste åren? 
Har tillväxten inneburit förändringar för dig som ledare, vilka i så fall? 
 
Administrativ styrning 
Hur ser er organisationsstruktur ut? Har ni ett organisationsschema? 
Vilka olika ansvarsenheter finns det? 
Hålls det möten för personalen? Hur ofta? 
Har ni någon nedskriven affärsplan? 
Hur fattas beslut i företaget? Investeringsbeslut, beslut gällande kundrelationer, 
inköpsbeslut, beslut i/om den operativa verksamheten. 
Finns det regler för vem som tar olika beslut? 
Finns det några fastställda beslutsprocesser? 
Används förutbestämda rutiner och processer? T.ex arbetsbeskrivningar för personalen. 
Använder ni er av Handlingsplaner? 
Vad har ni för affärssystem i företaget? Ex bokföring/dataprogram/Interna 
kommunikationssystem? 
 
Planering 
Hur ser er planeringsprocess ut, sätter ni upp mål? 
Vad är era kortsiktiga mål? 
Vad är era långsiktiga mål? 
Hur sätts målen upp? 
Vem sätter upp målen? 
Hur kommuniceras målen ut? 
Hur mäts utfallet? 
 
Cybernetisk styrning ( vilka former av ekonomisk styrning använder ni? t.ex: budget, 
finansiella nyckeltal, icke-finansiella nyckeltal, balanserat styrkort?) 
Budget 
Använder ni er av budgetering? 
Hur utformas budgeten? 
Av vem/vilka utformas budgeten? 
Hur följs budgeten upp? 
Hålls anställda ansvariga för budgetmål? vilka anställda och vilka mål? 
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Finansiella nyckeltal (T.ex: Räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital, 
kapitalomsättningshastighet, skuldsättningsgrad, rörelsemarginal, ökat positivt 
kassaflöde, ökad försäljning, reducerad kostnadsnivå) 
Använder ni er av finansiella nyckeltal? 
Vilka finansiella nyckeltal använder ni i så fall? Varför just dom? 
Har ni använt er av några Finansiella nyckeltal innan som ni slutat använda? 
Hur följs de finansiella nyckeltalen upp? 
Hålls anställda ansvariga för FN? vilka anställda och vilka FN? 
 
Icke-finansiella nyckeltal ( T.ex: Arbetstid/produkt, kundnöjdhet, nyttjandegrad av 
maskiner, personalomsättning, marknadsandel, antal nya kunder, höjd 
medarbetarkompetens, förkortad ärendehantering, vänte/handläggningstid per ärende) 
Använder ni er av icke-finansiella nyckeltal? 
Vilka icke-finansiella nyckeltal använder ni i så fall? Varför just dom? 
Har ni använt er av några icke-finansiella nyckeltal innan som ni slutat använda? 
Hur följs de icke-finansiella nyckeltalen upp? 
Hålls anställda ansvariga för IFN? vilka anställda och vilka IFN? 
Hur länge i genomsnitt stannar en anställd? 
 
Hybridmätsystem (Hybridmätssystem är en blandning av finansiella och icke-
finansiella nyckeltal. t.ex: Balanserat styrkort) 
Använder ni er av hybridmätssystem? 
Vilka nyckeltal används i hybridmätsystemet? varför? 
Hur följs hybridmätsystemen upp? 
Hålls anställda ansvariga för hybridmätsystem? Vilka anställda? 
 
Kulturstyrning (Företagskulturen byggs upp av dem som arbetar i företaget, mer eller 
mindre styrt och påverkat av företagsledningen. Företagskultur präglas av sina 
gemensamma värderingar som utgör företagets handlande ut mot kund, intressenter 
samt agerande och ståndpunkt som medarbetare och chefer visar utåt, dvs. kulturen 
består av värderingarna och värden som de tillsammans utstrålar både utåt och inåt. 
Företagskulturen påverkar vilka människor som kan komma att trivas i företaget och är 
alltså en viktig parameter att ta hänsyn till vid rekrytering.) 
 
Hur skulle du beskriva företagskulturen? 
Hur medverkar företagskulturen till att uppnå företagets mål? 
Finns det några gemensamma värderingar? 
Hur ser anställningsprocessen ut? 
Hur går det till när en ny börjar? Manualer, rutiner, utbildning? 
Hur vet medarbetarna hur de ska göra? 
Vidareutbildas medarbetarna kontinuerligt under anställningstiden? 
Hur stort utrymme för personalen finns för att ta egna beslut?  
 
 



! 53!

Belöningar och bonusar 
Finns det ett belöningssystem? 
Vilka typer av belöningar används? (löneökning, bonus, befordringar, titlar, 
arbetsuppgifter, ledighet, reserverade parkeringsplatser, semestrar, erkännande) 
Hur påverkar belöningssystemet företaget? 
 
Avslutande 
Satsar ni på att växa mer? Hur då? Kommer ni att behöva ändra styrningen? 
Skulle du beskriva era framgångar som en följd av strategi och styrning inom företag 
eller uppkom den av en ren slump? 
Hur jobbar ni för att vara konkurrenskraftiga? 
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