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Abstract 

The aim of this study is to identify and subsequently compare SMEs financial management 
systems used in service industry companies that are classified as gazelles and those that are 
not. In order to carry out this research, we have applied a qualitative method where data was 
collected via interviews. This approach allowed us to gain a deeper understanding of the 
information. This was of particular relevance due to the fact that financial management 
systems tend to be designed in different ways in real life. Furthermore, the theoretical 
framework contains general sources concerning growth and financial management as well as 
a number of means of control that were identified during the interviews. Moreover, this 
examination shows that the main differences that characterize SMEs compared to many 
existing theories by previous analysts are that the formal means of control are not used to the 
same extent as the informal ones. The main conclusion that can be drawn for this paper is that 
there are indeed some tangible differences between the financial management systems of 
gazelles and non-gazelle SMEs. It can be concluded on the basis of the result that gazelles 
seem to have come further in developing the informal means than the non-gazelle SMEs. 
Additionally, non-gazelle SMEs financial management system’s control of economic aspects 
is predominantly more rigorous and restrictive than in gazelle companies. 
 
Keywords: Financial Management systems, SMEs, gazelles, means of control, growth 
 

  



Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att identifiera och jämföra hur företags ekonomistyrningssystem 
ser ut och skiljer sig åt i mindre- eller medelstora tjänsteföretag som betraktas som gaseller 
och tjänsteföretag som inte betraktas som gasellföretag. En kvalitativ metod har använts vid 
genomförandet där materialet har samlats in genom intervjuer. Valet av undersökningsmetod 
grundar sig i möjligheten att få en djupare förståelse för det insamlade materialet. Detta var av 
särskilt stor relevans då ekonomistyrsystem i teorin och praktiken tenderar att skiljas åt. Den 
teoretiska referensramen innefattar de styrmedel som identifierats vid intervjutillfällena samt 
övergripande avsnitt som berör tillväxt, gasellföretag och ekonomistyrning. Undersökningens 
resultat pekar på att det finns vissa skillnader gällande gasellföretag och icke-gasellföretags 
ekonomistyrningssystem. Vidare indikerar denna undersökning även att de främsta skillnader 
som SMEs ekonomistyrningssystem kännetecknas av i jämförelse med teorier i ämnet, är att 
de formella styrmedlen inte används i lika stor utsträckning. Den huvudsakliga slutsatsen som 
går att dra är att det finns skillnader mellan gaseller och icke-gasellers 
ekonomistyrningssystem. Det går att fastställa utifrån studiens resultat att de mindre formella 
styrmedlen verkar ha arbetats mer med hos gasellföretagen och är därav dessutom mer 
utvecklade i dessa verksamheter än hos icke-gasellerna. Slutligen tycks icke-gasellföretagens 
ekonomistyrningssystem vara av hårdare och mer kontrollerande karaktär än i gasellföretagen 
då de måste vara mer noggranna med att uppnå de ekonomiska målen. 
 
Nyckelord: Ekonomistyrningssystem, SMEs, gaseller, styrmedel, tillväxt 
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1. Inledning 
Samhällets ökade globalisering och internationalisering av marknader och teknik har lett till 
att verksamheter möter ökade effektivitetskrav. Ett företags effektivitet och framgång kan 
vidare bero på en rad olika faktorer och förutsättningar (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). 
Johnson och Soenen (2003) har undersökt vilka faktorer som skiljer företag som anses vara 
finansiellt framgångsrika jämfört med företag som inte är det i samma utsträckning. 
Lönsamhet och tillväxt är två exempel på indikatorer på ett företags framgång. Tillväxt är 
samtidigt något som uppfattas som en förutsättning för ett företags fortskridande och 
utveckling (Hamberg, 2001). 
 
Strävan om högre tillväxt kan ingå i ett företags uppsatta mål och kan mätas utifrån olika 
aspekter beroende på de intressen som företaget har (Hamberg, 2001). Enligt Greve (2014) 
använder företag olika strategier och metoder för att uppnå högre tillväxt, bli mer 
framgångsrika och lönsamma. Ett flertal både inre och yttre faktorer har emellertid en 
påverkan på ett företag och dess framgång. Några tänkbara metoder som företaget däremot 
själv kan styra över och som därav kan tänkas ha en inverkan är verksamhetens 
ekonomistyrning (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson, 2014; Greve, 2014; 
Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Företag måste dock anpassa sin styrning till interna och 
externa faktorer efter sin egen unika situation (Donaldson, 1995). Ju bättre företaget anpassar 
styrningen till dessa faktorer desto bättre anses de kunna prestera (Fisher, 1998). Majoriteten 
av litteraturen som finns inom ekonomistyrning tar emellertid utgångspunkt i större företag 
(Johansson, 2016; Ohlsson, 2016). Mindre- och medelstora företag skiljer sig ofta åt mot 
större verksamheter vilket dels påverkar vilka olika styrmedel som används men också hur 
dessa kombineras i ekonomistyrningssystemet (Beaver, 2002; Collis och Jarvis, 2002; 
Hudson, Smart och Bourne, 2001). 
 
Det råder en stark tillväxtvilja hos svenska företag, inte minst bland småföretagen (Daunfeldt 
och Bornhäll, 2011). Dock uppger Tillväxtverket (2017) att andelen småföretag som vill växa 
har minskat de senaste 12 åren. Statistik visar att det var 69 procent år 2017 som lyckats öka 
sin tillväxt medan det år 2005 var 77 procent. Wiklund, Davidsson och Delmar (2003) i likhet 
med Daunfeldt och Bornhäll (2011) menar, i motsats till detta, att tidigare forskning visat att 
flera mindre företagare inte har denna tillväxtambition vilket kan bero på att dessa företagare 
inte är medvetna om deras fulla tillväxtpotential. Daunfeldt och Bornhäll (2011) förklarar att 
individer startar företag med olika ambitioner gällande tillväxt. För en stor andel företagare är 
andra faktorer, bortsett från tillväxt, av större vikt. Icke-ekonomiska mål kan således spela en 
större roll vilka exempelvis kan vara ökat oberoende och möjlighet till utveckling av egna 
idéer. Författarna beskriver även att tillväxt ofta medför omfattande förändringar av företaget 
vilket ibland kan vara i konflikt med verksamhetens ursprungliga mål eller vision. Oavsett 
orsak, har tillväxten bland mindre företag minskat och huruvida detta beror på omedvetenhet 
om tillväxtpotential eller andra faktorer finns det olika meningar om. 
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1.1 Bakgrund 
Att starta och driva eget företag blev alltmer vanligt efter den industriella revolutionen i 
samband med de politiska förändringarna som ökade dessa möjligheter. Ekonomisk tillväxt i 
företag bidrar till att förbättra samhället vi lever i (Azudin och Mansor, 2017; Muneer, 
Ahmad, och Ali, 2017; Svenskt näringsliv, 2013; Daunfeldt och Bornhäll, 2011). Det är därav 
av väsentligt att verksamheter i Sverige växer och därför viktigt att undersöka tillväxt i 
företag (Azudin och Mansor, 2017; Muneer, Ahmad, och Ali, 2017; Chanut-Guieu och Guieu, 
2014; Svenskt näringsliv, 2013; Moreno och Casillas, 2007). Av totalt drygt 1 miljon företag i 
Sverige klassificeras 99,9 procent som små- eller medelstora företag med 249 stycken 
anställda eller mindre (Ekonomifakta, 2017a; Ekonomifakta, 2017b; Madsen, 2015). De 
mindre- och medelstora företag går ofta under beteckningen SMEs, det vill säga small and 
medium-sized enterprises (European Commission, 2018; Chanut-Guieu och Guieu, 2014). 
SMEs representerar även 99,9 procent av alla företag i hela världen (Azudin och Mansor, 
2017). Endast 0,1 procent tillhör således kategorin “större företag” i både Sverige och globalt, 
där antalet anställda har 250 stycken medarbetare eller fler (Ekonomifakta, 2017b). Nästintill 
alla som startar nytt företag tillhör därmed kategorierna mindre- eller medelstora företag.  
 
Sedan år 2003 har det varit en trend att antalet nya företag gradvis ökar varje år 
(Ekonomifakta, 2017d). Efter att ett nystartat företag inträtt i den befintliga marknaden kan 
det vara tufft att överleva och inte minst växa, i synnerhet under de första verksamhetsåren 
(Ekonomifakta, 2017c; Madsen, 2015). I Sverige överlever trots detta majoriteten av de 
nystartade företagen de första tre åren som verksamma (Beaver, 2002; Ekonomifakta, 2017c). 
Dock skiljer sig denna statistik inom olika sektorer och branscher. Det är statistiskt lättare att 
överleva som ett nystartat företag inom industribranschen än företag som är verksamma inom 
tjänstesektorn (Ekonomifakta, 2017c). Sverige har vidare gått från en branschstruktur med en 
jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi under det senaste seklet (Ekonomifakta, 2017e), 
vilket gör det intressant att undersöka SMEs inom just denna sektor. Tjänstesektorn i Sverige 
står för ungefär en tredjedel av dagens jobb. Vidare tillhör majoriteten av alla företag, cirka 
63,5 procent, som är verksamma inom Sverige tjänstesektorn (Ekonomifakta, 2017e). 
 
Majoriteten av alla SMEs med hög tillväxt i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn och 
betraktas allt oftare som drivande faktorer för att öka sysselsättningsgraden, exporten och 
stabiliteten i dels Sverige men också i Europa (Azudin och Mansor, 2017; Muneer, Ahmad, 
och Ali, 2017; SCB, 2016; Chanut-Guieu och Guieu, 2014; Ensari och Karabay, 2014; 
Daunfeldt och Bornhäll, 2011; Moreno och Casillas, 2007; Beaver, 2002). Dessa så kallade 
tillväxtföretag representerar i genomsnitt en liten andel av alla företag (OECD, 2015). 
Sveriges behov av tillväxt låg till grund för införandet av ett pris år 2000 som kom att kallas 
DI Gasell. Priset delas årligen ut av tidningen Dagens Industri till Sveriges snabbast växande 
företag i olika län. Avsikten med detta projekt är att stimulera tillväxt i näringslivet genom att 
ge inspiration till entreprenörer (Dagens Industri, 2011). Företag som uppfyller de specifika 
kraven och vinner priset utnämns till så kallade gaseller (Dagens Industri, 2018).  
 
Det bör poängteras att det i Sverige finns en viss distinktion mellan att vinna gasellpriset och 
därigenom bli utnämnd som gasell jämfört med att vara ett företag med stark tillväxt 
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(Bisnode, 2017; Dagens Industri, 2011). I Sverige benämns ofta endast de företag som vunnit 
DI Gasell-priset som gaseller medan en mer etablerad och universell formulering är att 
benämna samtliga företag med starka tillväxtkurvor som gaseller (Chanut-Guieu och Guieu, 
2014; Dagens Industri, 2011; Acs och Mueller, 2008; Moreno och Casillas, 2007). Ett företag 
som uppfyller vissa krav och som betraktas som ett starkt tillväxtföretag kan därmed 
klassificeras som ett gasellföretag utan att nödvändigtvis ha vunnit priset DI Gasell. Högt 
tillväxande SMEs kallas således också för gasellföretag och representerar den mest 
dynamiska sektorn av ekonomin (OECD, 2015; Chanut-Guieu och Guieu, 2014; Daunfeldt 
och Bornhäll, 2011; Acs och Mueller, 2008). Fler forskare, däribland Azudin och Mansor 
(2017), Chanut-Guieu och Guieu (2014) samt Moreno och Casillas (2007) hänvisar till 
tidigare forskning som påpekar vikten av att analysera dessa unika och starkt tillväxande 
gasellföretag för att öka förståelsen gällande vilka faktorer och beteendemönster som kan 
associeras med denna kraftiga expansion. Forskarna hänvisar vidare till att tillväxt kan 
definieras som multidimensionellt då växande företag utvecklas på olika sätt. Verksamheterna 
kan följaktligen fördubbla sin storlek på bara några år (Chanut-Guieu och Guieu, 2014; 
Moreno och Casillas, 2007).   
 
Gasellföretag, i linje med andra företag, strävar efter att vara konkurrenskraftiga på den eller 
de marknader de verkar inom för att överleva på lång sikt (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). 
Långsiktig överlevnad är sålunda ett primärt mål (Ekanayake och Sznewajs, 2010; Björksten, 
1993). Ett flertal faktorer kan påverka huruvida ett företag lyckas att både överleva, stanna på 
den rådande marknaden och expandera. För att öka tillväxten och kunna fortlöpa kan 
företagets ekonomistyrning tänkas vara en viktig hörnsten (Ax, Johansson och Kullvén, 
2009).  
 
1.2 Problematisering 
Det finns flera anledningar bakom ett företags existens. Björksten (1993) exemplifierar att 
bakgrunden till att entreprenörer väljer att starta eget kan bottna i viljan att vara sin egen och 
bestämma själv, att förverkliga sina idéer och tjäna pengar på dem. Vissa tror även att de får 
bäst avkastning på sina pengar om de satsar dem i sitt egna företag. Detta kan således 
betraktas som rationella anledningar till att driva sitt eget. I större företag å andra sidan 
exemplifierar författaren att det främsta motivet att satsa sina pengar genom innehavande av 
aktier är strävan att uppnå bästa möjliga förväntning på sin investerade pengasumma. I båda 
fallen är det på så vis av hög relevans att uppnå största möjliga avkastning på ägarnas kapital. 
Samtidigt vill företagsledningen se till att verksamheten överlever och är lönsam på längre 
sikt och måste därför balansera dessa två delar för att inte äventyra företagets överlevnad 
genom alltför riskfyllda satsningar och projekt (Björksten, 1993). Lönsamhet parallellt med 
tillväxt är därmed viktiga mått som ger indikation på hur verksamheten bedrivs. För att uppnå 
ökad tillväxt utgår företag från ett visst antal olika måluppsättningar (Ax, Johansson och 
Kullvén, 2009).  
 
Mål kan klassificeras på skilda sätt där de kan vara av såväl finansiell som icke-finansiell 
karaktär. De finansiella målen kan exempelvis beröra just lönsamhet, tillväxt, resultat eller 
kassaflöde medan de icke-finansiella målen är mer inriktade mot produktkvalitet, nöjda 
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kunder eller nöjda medarbetare (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). För att nå ekonomiska 
mål och främja tillväxt använder företag sig av bland annat ekonomistyrning (Greve, 2014; 
Reheul och Jorissen, 2014). Ekonomistyrning fokuserar på de ekonomiska mål som finns i 
verksamheter vilka ofta präglas av en finansiell karaktär (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). 
Att använda ekonomistyrning kan enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) innebära att 
avsiktligen påverka dels företagsledare men också verksamheten i helhet till att uppnå vissa 
ekonomiska mål. Här görs även en jämförelse mellan målsättning och utfallet som därefter 
återkopplas för att anpassa de monetära medlen utefter målsättningen (Greve, 2014). Det finns 
olika hjälpmedel, även kallat styrmedel som kombineras i ett ekonomistyrningssystem för att 
kunna utföra de uppgifter styrningen av verksamheten kräver (Reheul och Jorissen, 2014; 
Greve, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Dessa styrmedel kategoriseras enligt Ax, 
Johansson och Kullvén (2009) i två huvudsakliga kategorier; formella styrmedel och mindre 
formella styrmedel. Ekonomistyrningen tar vidare sin utgångspunkt i företagets affärsidé, 
strategi och vision vilket därav präglar det urval av styrmedel ett företag tillämpar (Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009). 
 
Ett flertal forskare, däribland Johansson (2016), Meintjes (2015), Lindvall (2011) och Ax, 
Johansson och Kullvén (2009), hävdar även att det råder ett synligt gap mellan teori och 
praktik och att detta är viktigt att beakta. Gapet innebär att det finns stora skillnader mellan 
ekonomistyrning i praktiken gentemot befintlig teori. Ohlsson (2016) belyser att det går att 
återfinna flertalet forskningsstudier inom ämnesområdet ekonomistyrning. Dock är många av 
dessa böcker oanvändbara för de som är okunniga inom området då dessa betraktas som 
alltför komplexa. Många av de teorier som finns gällande olika styrningsformer används 
följaktligen inte i lämpade situationer och av verksamheter i praktiken (Johansson, 2016; 
Meintjes, 2015; Lindvall, 2011; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Detta då författarna 
uttrycker att företag, och framför allt tjänsteföretag, vanligtvis föredrar enkla varianter av 
metoder framför mer komplicerade och utstuderade metoder som enligt teorin är bättre. Ax, 
Johansson och Kullvén (2009) beskriver fortsättningsvis att majoriteten av företag inte heller 
är särskilt benägna att implementera nya metoder och styrmedel. Flera tidigare forskare 
argumenterar enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) att om de förespråkande metoderna 
verkligen hade den önskade effekten, i form av ökad tillväxt eller förstärkt konkurrenskraft, 
vore ett självklart antagande således att användningen av dessa metoder skulle vara mer 
allmänt spridd. 
 
Det finns en risk att enkla rutiner och kunskap gällande styrning och hanterandet av ekonomin 
saknas i SMEs, och i synnerhet i tjänsteföretag av denna karaktär. Detta gör det extra viktigt 
att SMEs använder sig utav tillämpbara styrmedel för att kunna nå deras målsättningar. Vid 
felaktig användning och val av styrmedel kan företaget riskera onödiga ekonomiska förluster 
(Expowera, 2018). Johansson (2016) och Ohlsson (2016) beskriver dock att en stor del av 
litteraturen ofta tar utgångspunkt i större företag där olika styrningsmedel presenteras eller 
rekommenderas. SMEs skiljer sig ofta åt mot större verksamheter vilket kan vara en 
anledning till att vissa styrmedel inte är tillämpbara i mindre- och medelstora företag 
(Johansson, 2016; Beaver, 2002; Collis och Jarvis, 2002; Hudson, Smart och Bourne, 2001). 
Burke och Jarett (2004) hävdar att det är lätt att hitta information om olika styrmedel för stora 
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företag. Problemet är här emellertid avsaknaden av samma bredd av liknande dokumentation 
för mindre verksamheter i och med att dessa skiljer sig åt mot de större företagen. Detta kan 
följaktligen vara ytterligare en tänkbar anledning till att gapet existerar mellan teori och i 
praktiken, i synnerhet vid beaktande av SMEs och därav mindre företag. Inom forskningen 
har det sålunda bedrivits ett flertal forskningsprojekt som tar sig an detta gap för att få en 
större förståelse för ekonomistyrningens roll i verksamheter idag (Ax, Johansson och Kullvén, 
2009). Det är på så vis en stor utmaning, om inte den största inom ekonomystyrningsområdet 
idag, att minska det rådande gapet enligt författarna. 
 
Företagens tillväxt är som nämnt tidigare en stor bidragande faktor till att driva Sveriges 
utveckling framåt då detta gynnar den ekonomiska tillväxten och således förbättrar välfärden 
och samhället i Sverige (Azudin och Mansor, 2017; Svenskt näringsliv, 2013). Att fler väljer 
att starta eget bidrar även till en ökad sysselsättningsgrad (Azudin och Mansor, 2017; Muneer, 
Ahmad, och Ali, 2017; Chanut-Guieu och Guieu, 2014; Moreno och Casillas, 2007; Beaver, 
2002). Överlevnad, tillväxt och konkurrenskraft är ett fåtal huvudsakliga målsättningar som 
många verksamheter strävar efter, oavsett storlek (Ioniţă, 2013; Ax, Johansson och Kullvén, 
2009). Därför är det av vikt att utveckla strategier och interna processer som bidrar till att 
förverkliga dessa övergripande målsättningar (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Greve, 2014; 
Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Det är därmed även väsentligt att identifiera hur företag 
styrs och vilka styrmedel de använder sig utav (Greve, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 
2009). Gasellföretag kännetecknas av att vara högt tillväxande verksamheter vilket indikerar 
att deras interna såväl som externa processer och strategier fungerar (OECD, 2015; Chanut-
Guieu och Guieu, 2014). Den övervägande delen av företag i Sverige är av medelstor eller 
mindre företagsstorlek vilket även innebär att tillväxtföretag främst är av en medelstor eller 
mindre verksamhetsform, även kallade SMEs (Ekonomifakta, 2017b; Chanut-Guieu och 
Guieu, 2014). Trots detta är det en liten andel i Sverige som uppnår kravet att gå under 
benämningen gasellföretag (Bisnode, 2017; Swedbank, 2009).  
 
Johansson (2016) och Burke och Jarett (2004) belyser att det är lätt att hitta information om 
olika styrmedel för stora företag men menar dock på att det saknas samma bredd av liknande 
dokumentation för mindre verksamheter. Samtidigt förklarar Hudson, Smart och Bourne 
(2001) att mindre- och medelstora företag ofta skiljer sig åt mot större verksamheter vilket 
kan innebära att vissa SMEs utvecklar förenklade och därav skräddarsydda styrsystem då det 
är svårt att använda de som återfinns i litteratur. Det är därmed intressant att undersöka hur 
dessa kan tänkas se ut. Det finns sålunda flera olika anledningar varför det är av intresse att 
studera och analysera vad som påverkar tillväxt inom SMEs och i synnerhet de som kan 
kategoriseras under benämningen gasellföretag (Chanut-Guieu och Guieu, 2014; Moreno och 
Casillas, 2007). Moreno och Casillas (2007) hänvisar till ett flertal undersökningar som 
betonar vikten av att göra en distinktion mellan tillväxt och hög tillväxt, där gasellföretag 
kännetecknas av det senare kriteriet. Som både statistik och tidigare forskning pekar på är det 
ett lågt procentantal som faktiskt uppfyller de universella kraven att gå under benämningen 
gasellföretag (Bisnode, 2017). Detta medför att en rad olika frågor uppstår om hur detta kan 
komma sig. Kan det ha blivit svårare att öka företagets tillväxt på senare tid?  
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Som tidigare nämnt visar Tillväxtverket (2017) att andelen småföretag som har en tillväxtvilja 
har minskat under de senaste 12 åren. En ytterligare fråga som därmed uppstår är vilka 
faktorer som kan ligga bakom att vissa företag har hög tillväxt och andra inte? Det kan 
säkerligen bero på en rad olika både interna och externa faktorer som genererar 
tillväxtmöjligheter och ifall strävan om att växa finns. Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
beskriver att internationalisering av ekonomin med ökad globalisering av marknader, snabb 
teknologisk utveckling, ökad miljöhänsyn samt konkurrenskraft har en mer eller mindre 
påverkan på företag. Även efterfrågan, globala händelser och djup lågkonjunktur med 
offentliga budgetunderskott och därav obalans i statsekonomin är ytterligare tänkbara faktorer 
som har en antingen direkt eller indirekt påverkan på både privata och offentliga 
verksamheter. Ett flertal företag i dagens samhälle möter således alltmer hårdare ekonomiska 
villkor där kraven för att överleva och växa ökar (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Många 
av dessa faktorer kan dock ibland vara svåra för företag att kontrollera. Det som emellertid 
går att påverka och som även ofta skiljer företag åt är deras ekonomistyrning (Anthony et al., 
2014). Med utgångspunkt i detta har vi formulerat följande syfte och frågeställning som 
fångar dessa funderingar och frågetecken.  
 
1.3 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera och jämföra hur företags ekonomistyrningssystem ser ut 
och skiljer sig åt i mindre- och medelstora tjänsteföretag som betraktas som gasellföretag och 
tjänsteföretag som inte betraktas som gasellföretag. 
 
1.4 Frågeställning 

• Hur ser mindre- och medelstora tjänsteföretags ekonomistyrningssystem ut? 
• Hur skiljer sig ekonomistyrningssystem åt mellan mindre- och medelstora 

gaselltjänsteföretag och tjänsteföretag som ej betraktas som gasellföretag?   
 
1.5 Centrala begrepp och förhållningssätt 
Vi har valt att benämna företag med en stark tillväxt som gasellföretag då detta är ett globalt 
etablerat begrepp. De kommer således inte nödvändigtvis att ha vunnit priset DI Gasell men 
uppfyller ändå ett visst antal uppsatta krav utifrån deras ekonomiska prestationsförmåga som 
tyder på att de är så kallade företag med hög tillväxt. Hög tillväxt kommer därmed användas 
för att beskriva företag som i denna undersökning identifieras som gasellföretag. Dessa 
gasellföretag kännetecknas av hög tillväxt som då innebär att ett företag har: 
 

1. En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor 
2. Minst fördubblat sin omsättning, vid jämförelse med det första och det senaste 

räkenskapsåret i undersökningsperioden. Det första räkenskapsåret kännetecknas i 
denna studie av att företaget har en omsättning över 500 000 kronor. 

3. Minst tio anställda 
4. Ökat sin omsättning tre år i rad (2014-2016) 

 
Denna definition speglar ett tillväxtföretag i dess helhet och gasellföretag kommer 
fortsättningsvis utgå ifrån denna avgränsade definition. Den ovannämnda definitionen speglar 
delvis vad som krävs att benämnas som en gasell i Sverige enligt Dagens industri (2018) och 
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är den definition som studien utgår från. Vi har däremot valt att inte använda definitionen fullt 
ut då detta skulle försvårat undersökningen. De punkter som vi valt att exkludera för att ett 
företag ska betraktas som en gasell är ett samlat positivt rörelseresultat för de fyra senaste 
räkenskapsåren, ha sunda finanser och slutligen ha vuxit organiskt och detta inte enbart 
genom förvärv eller fusioner. Som påpekats tidigare klassificeras majoriteten av alla företag i 
Sverige som mindre- eller medelstora verksamheter och går därmed under benämningen 
SMEs (Chanut-Guieu och Guieu, 2014; Ekonomifakta, 2017b; Ekonomifakta, 2017a; 
Madsen, 2015). Därav kommer “SMEs med hög tillväxt” och “gasellföretag” fortsättningsvis 
användas som synonymer. Vad gäller begreppet ekonomistyrning kommer 
verksamhetsstyrning, intern styrning och styrning användas som synonymer. En rad 
uppsättning och kombination av olika styrmedel, det vill säga både formella styrmedel och 
mindre formella styrmedel, utgör ett ekonomistyrningssystem. Det ekonomistyrningssystem 
ett företag använder sig utav utgör således verksamhetens styrning. Föregående beskrivning 
klargör kortfattat hur begreppen hänger ihop med varandra. Det är även utifrån denna 
förklaring begreppen kommer att användas i denna rapport.  
 
1.6 Studiens bidrag  
Det finns en del tidigare forskning gällande gasellföretag där forskare har använt olika 
angreppssätt med syfte att identifiera faktorer som kan ligga till grund för högtillväxtföretag 
unika expansionstakt. Chanut-Guieu och Guieu (2014) ämnar i sin studie att undersöka vilka 
faktorer som kan tänkas påverka att företag växer i den höga takt de gör, men också 
identifiera vilka verktyg och strategier som används för att sedan bibehålla en hög 
tillväxtbana. Faktorer som kan tänkas påverka ett företags tillväxt kan enligt Chanut-Guieu 
och Guieu (2014) exempelvis vara geografiskt område där företaget är verksamt inom eller 
företagsledarens agerande. Det har även gjorts andra studier inom detta ämnesområde av 
bland annat Moreno och Casillas (2007) som då också jämfört SMEs med hög tillväxttakt 
med företag som inte klassificeras att ha hög tillväxt. Syfte med deras studie är att förklara 
och undersöka både interna och externa faktorer som kan ligga till grund för att vissa SMEs 
har hög tillväxt medan andra inte har det. Författarna inleder sin slutsats med att uppmana fler 
till att undersöka tillväxt i företag då den sociala och ekonomiska utvecklingen av en ny 
jobbgeneration är beroende av entreprenörers kapacitet att generera nya projekt och initiativ.  
 
Enligt Samuelsson, Andersén, Ljungkvist och Jansson (2016) har alltmer forskning riktats åt 
SMEs och betydelsen av ekonomistyrningen i dessa företag under de senaste åren. Vad vissa 
har konstaterat är att ekonomistyrning ofta har en positiv effekt på SMEs prestationsförmåga. 
Andra studier har även visat att specifika styrmedel som exempelvis användningen av formell 
planering, budgetering och kontroll av finansiella och icke-finansiella mått har en positiv 
påverkan på SMEs prestationer. Samuelsson et al. (2016) hävdar dessutom att en övervägande 
del av den tidigare forskningen har fokuserat på hur ekonomistyrning implementeras och 
utvecklas när ett företag växer men att få forskare har studerat faktorer som påverkar 
användningen av ekonomistyrning i företag. De har därmed i sin studie fokuserat på två 
faktorer som de framför ha en stor påverkan på SMEs ekonomistyrning; huruvida eller inte 
företaget är familjeägt och graden av entreprenörsförmåga, det vill säga till vilken grad 
företaget är benäget att vara proaktivt, innovativt och risktagande.  
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Enligt Malmi och Brown (2008) och Alvesson och Kärreman (2004) har det även utförts få 
studier gällande hur olika styrmedel kombineras i ett ekonomistyrningssystem. Trots detta har 
idén gällande ekonomistyrningssystem där olika former av styrmedel ingår, existerat i nästan 
30 år (Malmi och Brown, 2008; Chenhall, 2003). Malmi och Brown (2008) menar att det 
således är viktigt att utföra studier inom ekonomistyrning där ekonomistyrningssystem är i 
fokus för att se hur olika styrmedel kan kombineras med varandra. Författarna poängterar 
vidare att studera olika styrmedel individuellt och inte betrakta hela 
ekonomistyrningssystemet de ingår i kan leda till att felaktiga slutsatser dras. Ett stort 
fokusområde inom ekonomistyrning är hur ett ekonomistyrningssystem ska utformas för att 
bidra till de uppsatta målsättningarna ett företag har. Här hävdar författarna att det har gjorts 
för snäva avgränsningar i denna typ av forskning då studier tenderar att fokusera enbart på de 
formella styrmedlen. Det finns sålunda en begränsad förståelse för hur andra typer av 
styrmedel som är av mindre formell karaktär har för påverkan på ett företag och huruvida de 
komplimenterar eller kan verka som substitut för varandra i olika typer av kontexter. Med 
utgångspunkt i detta klargör Malmi och Brown (2008) att studier som ämnar undersöka och 
därav identifiera ekonomistyrningssystem där inget styrmedel utesluts kan vara av värde. 
Detta då dessa studier genererar en vidare förståelse för ekonomistyrningssystem som ett 
“paket” och kan följaktligen främja utvecklingen av bättre teori gällande hur dessa kan 
utformas på bästa sätt baserat på verksamhetens mål och vision.  
 
Det går sammanfattningsvis att konstatera att tidigare forskning studerat faktorer som kan 
tänkas påverka att SMEs har hög tillväxt samt studier som indikerar vilka faktorer som skiljer 
gasellföretag åt mot icke-gasellföretag. Dock saknas studier som fokuserar på 
ekonomistyrningssystem där både formella och mindre formella styrmedel inkluderas (Malmi 
och Brown, 2008). Vidare är det således även svårt att återfinna studier som visar på 
skillnaden gällande ekonomistyrningssystem i just SMEs med hög tillväxt och icke-
gasellföretag. Fortsättningsvis redogör Armitage, Webb och Glynn (2016) för att det än idag 
finns lite forskning kring hur SMEs använder sig av olika styrmedel medan Ahmad (2017) 
också påstår att det finns relativt lite forskning kring huruvida SMEs ekonomistyrning 
egentligen påverkar deras utveckling i en positiv riktning eller inte. Det tycks sålunda finnas 
ett gap i befintlig teori vilket ligger till grund för vårt syfte och frågeställning. Vi vill därför 
fylla detta gap med intention att identifiera vilka styrningsmetoder, både formella och mindre 
formella, företagen använder sig utav i deras ekonomistyrningssystem, hur dessa ser ut och 
hur företagens ekonomistyrning skiljer sig åt. Studien kommer att undersöka ifall det finns 
några uppenbara skillnader gällande styrmedel i företag med hög tillväxt respektive företag 
med lägre tillväxt och hur detta kan tänkas ligga till grund för att vissa av dessa verksamheter 
expanderar i den takt de gör. Vidare ämnar studien bidra till forskning som berör 
ekonomistyrning inom tjänsteföretag då en avgränsning görs till SMEs inom tjänstesektorn. 
Den främsta anledningen till den valda avgränsningen bottnar i att majoriteten av alla svenska 
företag tillhör tjänstesektorn (Ekonomifakta, 2017e). Vidare verkar det dessutom finnas få 
utförda studier med avgränsning till tjänstesektorn inom samma problemområde.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt ges en mer konkret definition på tillväxt och hur detta begrepp används i 
rapporten, därefter kommer mer ingående information presenteras kring gasellföretag. 
Vidare kommer ekonomistyrning och de två styrmedelsgrupperingarna presenteras. 
Avslutningsvis kommer avsnittet sammanfattas kortfattat utifrån en analysmodell parallellt 
med en kritisk reflektion. 
 
2.1 Tillväxt 
Tillväxt är ett mycket komplext och mångfasetterat begrepp (Baum, Locke och Smith, 2001). 
Vad som kännetecknas som tillväxt i ett företag innebär nödvändigtvis inte detsamma i ett 
annat. Det kan därmed betraktas som något heterogent då vägen till tillväxt även kan skiljas åt 
mellan olika företag (Masurel och van Montfort, 2006). Ett flertal forskare (Azudin och 
Mansor, 2017; Muneer, Ahmad, och Ali, 2017; Chanut-Guieu och Guieu, 2014) menar att ett 
företags tillväxt skapar arbetstillfällen, välstånd och ekonomisk utveckling. Det ses således 
som gynnsamt för Sverige med företag som har en god tillväxttakt och som successivt ökar 
sin ekonomiska prestationsförmåga (Markman och Gartner, 2002). Tillväxt är dessutom något 
som företag bör sträva efter utifrån egen vinning. Det uppfattas ofta som en förutsättning för 
företags fortlevnad, utveckling och framgång vilket kan mätas utifrån olika aspekter beroende 
på de intressen som företaget har (Hamberg, 2001). Trots detta har inte alla företag en strategi 
för att öka sin tillväxt. Enligt statistik är det ett mycket lågt antal av världens företag som 
syftar till att öka sin tillväxt inom de närmsta fem åren (Kirkwood, 2009). Medan vissa 
entreprenörer är öppna för nya idéer och kreativa i sitt företagande är däremot andra 
företagsledare rädda att förlora kontrollen över deras verksamheter om de tillåter företaget att 
växa för mycket (Grundström, Sjöström, Uddenberg och Öhrwall-Rönnbäck, 2012). 
 
Ett företag med hög tillväxt kan definieras utifrån en rad olika definitioner och kan mätas på 
ett flertal olika sätt. Det går bland annat att utvärdera ett företags tillväxt procentuellt utifrån 
omsättningen och att jämföra tillväxten med andra företag inom samma bransch. Ytterligare 
alternativ är att mäta tillväxten genom antalet anställda eller marknadsandelar som ökat, vilket 
benämns som organisk tillväxt. Dessa mått bör dock behandlas med varsamhet. Att till 
exempel mäta tillväxten utifrån den totala säljvolymen är ett vanligt sätt, dock är detta något 
som påverkas av externa faktorer som exempelvis inflation och valutakurser (Moreno och 
Casillas, 2007). 
 
Moreno, Zarrias och Barbero (2014) menar att vilka faktorer som leder till tillväxt samt hur 
företag skapar tillväxt är något som forskning lagt stor vikt vid. Exakt hur företag växer är 
dock fortfarande något som litteraturen anser är allt för underbeforskat och något som bör 
forskas mer kring. Något som till stor grad dock påverkar företags tillväxt negativt är globala 
finansiella kriser. Företag står idag inför en ökad global osäkerhet, vilket skapar en 
oförutsägbarhet kring framtida resultat och högre instabilitet kring försäljningen. 
Tillväxtföretag uppstår därmed i dynamiska miljöer som är karaktäriserade av både ett flertal 
nya företag men också en hög grad av misslyckande. De kan således associeras med en god 
förmåga att hantera denna dynamik vilket ofta kopplas till företags entreprenörskap (Moreno, 
Zarrias och Barbero, 2014). Tillväxt kan nämligen ses som en effekt av entreprenörskap 
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(Furlan, Grandinetti och Paggiaro, 2014) och en konsekvens av entreprenörers strategiska val, 
deras förmåga att göra strukturella anpassningar till en växande organisation samt att komma 
över eventuella tillväxtbarriärer (O’Gorman, 2001). 
 
Enligt Daunfeldt och Bornhäll (2011) anses tillväxt vara en viktig del i verksamheter och det 
råder således en stark vilja att växa bland många svenska företag. Grundström et al. (2012) 
förklarar i likhet med detta att tillväxt i företag och dess storlek har en stark positiv inverkan 
på verksamhetens överlevnad. Snabbt växande företag har emellertid kommit att gå under 
begreppet gaseller vilket kom till under 80-talet av en amerikan vid namn David Birch. 
Historien bakom begreppet berör det faktum att Birch ansåg att det i synnerhet var mindre, 
snabbväxande företag som skapar flest jobbmöjligheter Azudin och Mansor, 2017; Muneer, 
Ahmad, och Ali, 2017; Moreno och Casillas, 2007; Beaver, 2002). Idag har det dock 
konstaterats att det inte i endast är mindre företag som kan betraktas som gaseller utan att 
detta istället starkt korrelerar med företags strategier. Enligt tidigare forskning är gasellföretag 
framgångsrika i att utforma och implementera strategier som är särskilt lämpliga inom den 
bransch som de är verksamma inom (Parker, Storey och van Witteloostuijn, 2010).  
      
2.2 Ekonomistyrning  
Det finns ett flertal olika definitioner på begreppet ekonomistyrning. Både Andersson (2017) 
och Ax, Johansson och Kullvén (2009) utgår ifrån Nationalencyklopedins definition vid 
beskrivandet av ekonomistyrning. Enligt denna definition avser ekonomistyrning “en avsiktlig 
påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa mål”, vilka enligt Greve 
(2014) och Reheul och Jorissen (2014) ofta kan associeras med ekonomiska aspekter då ett 
företags primära mål är att överleva. Det är även denna definition studien kommer förhålla sig 
till. 
 
Utifrån detta framhävs att ett företags mål är en viktig del vid utformning av verksamhetens 
ekonomistyrning. Den huvudsakliga intentionen med verksamhetsstyrningen är att företag ska 
kunna uppnå deras formulerade målsättningar vilket kan ske på en rad olika sätt (Expowera, 
2018; Anthony et al., 2014; Reheul och Jorissen, 2014; Greve, 2014; Jacobsen och Thorsvik, 
2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). För att uppfylla mål redogör Ax, Johansson och 
Kullvén för att ekonomistyrning även kan innefatta ett flertal arbetsuppgifter. Dessa 
arbetsuppgifter kan exempelvis vara planering, genomförande, uppföljning och anpassning av 
verksamheten efter dess planer och mål. Insamling, analys, sammanställning, rapportering och 
att kommunicera vidare information av ekonomisk karaktär är vidare kompletterande 
aktiviteter som även dem ses som viktiga. Utifrån dessa aktiviteter är en central del av 
styrningen att analysera företagets situation, dess processer och aktiviteter samt att föreslå 
eventuella åtgärder och förbättringar. Även utbildning av medarbetare samt förbättring och 
bidragande till en positiv företagskultur är ytterligare viktiga arbetsuppgifter 
ekonomistyrningen kan kännetecknas av (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). 
 
Vidare kan även verksamhetsstyrningen ge uttryck för implementering av företagets strategi. 
Ekonomistyrning tar således utgångspunkt i företagets strategi där affärsidén och företagets 
vision ligger till grund för strategiformuleringen (Anthony et al., 2014; Jacobsen och 
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Thorsvik, 2014; Greve, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Efter att företaget 
formulerat en strategi behöver den oftast brytas ned i olika delmål och handlingsplaner som 
ger riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas för att uppnå dessa. Därefter kan en konkret 
planering göras av verksamheten. Denna verksamhetsplanering ligger till grund för olika delar 
av företagets aktiviteter varav ekonomistyrning utgör en av dessa (Expowera, 2018; Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009). Detta visar att ekonomistyrning inte är ett oberoende verktyg 
för en verksamhet utan går in i flera andra begrepp vilket ibland kan innebära att begreppet 
kan vara svårtolkat. 
 
Lindvall (2011) klargör att den litteratur som behandlar traditionell ekonomistyrning ofta är 
instrumentell och normerande. Mycket av det som presenteras är enskilda tekniker utan 
egentlig diskussion om vilka styridéer som är bakomliggande eller i vilka organisatoriska 
sammanhang de är tillämpbara. Vid empirisk forskning kring hur företag egentligen använder 
sig av styrning skiljer användningen sig ofta från vad litteraturen förespråkar. Detta har 
därmed öppnat upp till diskussion om att olika företag kräver olika styrning. I vissa fall kräver 
även olika delar av organisationen olika styrning vilket gör att företags styrning enligt 
författaren bör betraktas i sitt organisatoriska sammanhang. Användningen av olika 
styrtekniker är heller ofta inte entydiga till sitt innehåll vilket gör att det är vanligt för företag 
att utifrån egen tolkning skapa en egen innebörd av dem. Styrmedel har följaktligen inte 
endast en innebörd utan skiljer sig åt i varje specifikt företag. Dock går det att ge en generell 
bild av dessa styrmedel som litteraturen också ofta gör men värt är att ha detta argument i 
åtanke (Lindvall, 2011).  
 
Malmi och Brown (2009) beskriver att olika verksamheters ekonomistyrningssystem kan 
innehålla olika kombinationer av styrmedel. Ax, Johansson och Kullvén (2009) delar in 
styrmedlen i två huvudsakliga områden; formella styrmedel och mindre formella styrmedel. 
Dessa två styrmedelskategorier är av olika karaktärer vilket visar att ekonomistyrning inte 
endast är en formaliserad process där olika metoder förekommer (Ax, Johansson och Kullvén, 
2009; Lind och Nilsson, 2005). Ax, Johansson och Kullvén (2009) förklarar att även mjukare 
faktorer ingår i verksamheters ekonomistyrning. När det talas om dessa mjukare faktorer 
syftas det ofta på faktorer som berör organisationens medlemmar. 
 
En ytterligare traditionell definition av ekonomistyrning är “att med hjälp av ekonomisk 
information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar” 
(Lindvall, 2011, s. 50). Till skillnad mot de andra forskarnas definitioner som blivit 
presenterade ovan vilka Lindvall (2011) beskriver som “ensidigt tekniskt orienterande” och 
med en begränsning till endast ekonomisk information läggs därför här mer fokus på 
organisationens människor. Enligt denna definition handlar styrning och ledning av ett 
företags verksamhet om att påverka och påverkas av mänskliga beteenden. Detta då ett 
företags verksamhet också främst består av mänskliga aktiviteter. Strävan för företaget är 
således att mottagaren med tillgång till information agerar på ett för företaget önskvärt sätt. 
Även Malmi och Brown (2008) framför att ett sätt att se på ekonomistyrning är att det främst 
berör medarbetarnas beteende. Författarna redogör att det är personalen som utgör majoriteten 
av arbetsmomenten i en verksamhet och att om det hade varit garanterat att de anställda alltid 
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hade agerat i företagets bästa intresse hade det inte funnits behov av ekonomistyrning. De 
anställda i organisationen rör sålunda en mycket central del av företagets prestationer, inte 
minst i tjänsteföretag. Hos företag som karakteriseras som en tjänsteverksamhet, exempelvis 
bemanning- och rekryteringsföretag eller hälso- och sjukvårdsföretag, är personalen den 
främsta synliga resurs som företagen disponerar över (Greve, 2014). I dessa företag utgör 
även personalen den största kostnaden. Detta innebär att styrmedel som berör personalen ofta 
prioriteras då framgång och tillväxt i dessa verksamheter i synnerhet bestäms av hur effektivt 
de använder sin personal (Greve, 2014).  
 
2.3 Formella styrmedel 
Det finns ett flertal olika formella styrmedel, däribland; budgetering, produktkalkylering, 
målkostnadskalkylering, prestationsmätning resultatplanering, investeringskalkylering, 
processtyrning och internprissättning (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Trots att det går att 
återfinna en stor mängd formella styrmedel i läroböcker kommer denna studie fokusera på 
följande två kategorier av formella styrmedel; budgetering och prestationsmätning. Detta då 
det enbart visade sig vara dessa styrmedel av formell karaktär som fallföretagen använder sig 
utav. Det gemensamma för denna grupp av styrmedel är att den formella styrningen ofta 
betraktas vara av finansiell karaktär (Greve, 2014). Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
beskriver i likhet med Greve (2014) att formell styrning är av metodkaraktär och kan således 
enligt författarna anses utgöra ekonomistyrningens tekniker. Det är även dessa typer av 
styrmedel som främst förknippas med begreppet ekonomistyrning.  
 
2.3.1 Budgetering 
Jae, Shim och Allison (2011) samt Ax, Johansson och Kullvén (2009) beskriver användandet 
av en budget som ett sätt att planera en verksamhet. Även Björksten (1993) och Greve (2014) 
framhäver planeringsmotivet vid beskrivning av budgetering som styrmedel. Olika skäl till 
planering kan vara att företag exempelvis vill uppnå ökad effektivitet eller undvika risker 
(Greve, 2014; Jae, Shim och Allison, 2011). Planering i företag kan emellertid ske på olika 
lång sikt (Greve, 2014; Jae, Shim och Allison, 2011; Ax, Johansson och Kullvén, 2009; 
Björksten, 1993). Planering som är på några års sikt brukar kallas för strategisk planering, 
vilket avser frågor relaterade till verksamhetens inriktning. Dessa frågor är långsiktiga och 
kan innebära förändringar i företagets kapacitet, till exempel nya produkter, marknader, 
anläggningar eller nedskärningar inom olika områden (Jae, Shim och Allison, 2011; Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009; Björksten, 1993). Vid kortare budgetperspektiv, vanligtvis ett 
år, benämns istället budgeteringen som taktisk. Detta innebär att på effektivaste sätt utnyttja 
den kapacitet som företaget har för tillfället eller kommer att få under budgetåret som följd av 
tidigare strategiska beslut (Ax, Johansson och Kullvén, 2009; Björksten, 1993). 
 
Jae, Shim och Allison (2011) och Greve (2014) menar emellertid att det kan finnas flera andra 
skäl till varför företag använder sig av budgetering utöver planeringsaspekten. Några av dessa 
anledningar enligt författarna är prognostisering, samordning, kontroll, ansvarsstyrning, 
kommunikation och motivation. Budgetering handlar om framtiden där företag försöker 
förutsäga vad som kommer ske med hjälp av olika prognoser gällande intäkter, kostnader eller 
kassaflöden. Dessa estimeringar kan vidare ligga till grund för företagets planer i framtiden. 
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Det kan även vara väsentligt att använda budgetering för samordning av olika funktioner i 
verksamheten då dessa direkt eller indirekt påverkar varandra (Greve, 2014; Jae, Shim och 
Allison, 2011; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Vidare är det av vikt att använda sig av 
detta styrmedel för att kontrollera hur utfallet ser ut jämfört med den upprättade budgeten. 
Detta för att se vilka avvikelser som uppstår och huruvida dessa kan tolkas som 
varningssignaler. En budget kan därmed bidra med väsentlig information gällande vilka 
åtgärder som måste vidtas vid behov (Greve, 2014; Jae, Shim och Allison, 2011). 
 
Utöver de mer formella delarna gällande avsikten av att använda budgetering finns det även 
andra aspekter som en budget kan påverka positivt. Budgetering kan följaktligen användas för 
att påverka de anställdas beteende då detta styrmedel emellanåt i större företag används för 
ansvarsstyrning (Greve, 2014; Jae, Shim och Allison, 2011; Ax, Johansson och Kullvén, 
2009). Här visar budgeten vad viss personal har för ansvar och vad som förväntas uppnås av 
dessa medarbetare. Vid upprättande av en budget krävs kommunikation mellan olika 
människor i företaget (Greve, 2014; Jae, Shim och Allison, 2011; Ax, Johansson och Kullvén, 
2009). Här klargörs ansvar där olika arbetsuppgifter samordnas. Budgeten kan även betraktas 
ha ett motivationsskapande syfte varvid krav ställs vid själva upprättandet av budgeten men 
också för att förhålla sig till den (Greve, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009).  
 
Ytterligare intentioner till budgetering kan vara medvetenhet, målsättning och 
incitamentsystem. Budgetar skapar en medvetenhet för de anställda som indikerar vad som är 
viktigt att uppnå för företagets framgång. De ger även målsättningar för personalens arbete 
under kommande perioder (Jae, Shim och Allison, 2011; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). 
Följaktligen genererar även budgetar incitament för medarbetarna, likt det 
motivationsskapande syftet. Detta då anställda i vissa företag blir belönade genom exempelvis 
bonus ifall de skapar tillräckligt goda resultat och förhåller sig till budgeten på ett önskvärt 
sätt (Jae, Shim och Allison, 2011; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). 
 
Greve (2014) beskriver att budgeteringsprocessen huvudsakligen sker i tre olika steg varvid 
det första är att upprätta budgeten som vidare följs utav genomförandet av den. Det tredje 
steget innefattar en uppföljning av hur företaget har förhållit sig till den ursprungliga 
budgetplanen och vilka eventuella avvikelser som uppstått. Författaren delar vidare upp 
budgetering som styrmedel som hård eller mjuk budgetstyrning. Hård budgetstyrning innebär 
att en budget som upprättas är fast samt budgetuppföljningen detaljerad och sker ofta. De 
överordnade är vid denna typ av budgetering engagerade i budgetarbetet och uppvisar således 
liten tolerans för budgetavvikelser. Vid mjukare budgetstyrning kan budgeten istället 
revideras. Här granskas budgeten inte lika hårt emellanåt och budgetuppföljningen sker på ett 
övergripligt plan där överordnade är mindre engagerade i budgetarbetet än vid hård 
budgetstyrning. Det är därmed även mer sannolikt att de accepterar eventuella 
budgetavvikelser (Greve, 2014). 
 
2.3.2 Prestationsmätning  
Begreppet prestation beskrivs enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) som något som 
åstadkommits, har genomförts eller kommer att utföras i framtiden. En prestation kan 
emellertid innebära en rad olika saker, till exempel tillverkning av en vara, uppföljning av 
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arbete eller utförandet av en tjänst. Prestationsmätning innebär således ett sätt att mäta olika 
aspekter på prestationer. Syftet med prestationsmått är att uppfylla de uppsatta målen 
företagen har vilka som tidigare nämnt både kan vara av finansiell och icke-finansiell 
karaktär. Det går vidare att dela upp prestationsmätning utifrån två olika grenar; finansiella 
prestationsmått och icke-finansiella prestationsmått. De av finansiell karaktär berör 
följaktligen finansiella prestationer såsom exempelvis lönsamhet, kostnader, resultat och 
försäljning. Enligt författarna är det flera tidigare studier som benämner dessa mått som de 
mest betydelsefulla måtten då de dominerar i praktiken.  
 
Det icke-finansiella prestationsmåttet kan även kännetecknas av att vara av mjukare karaktär 
och kan således betraktas som ett mindre formellt styrmedel. Intresset för icke-finansiella 
prestationsmått har däremot ökat stort på senare år Ax, Johansson och Kullvén (2009). Olika 
prestationsmått som berör personalen är exempel på icke-finansiella prestationsmått. Här 
ingår det enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) att mäta allt från 
medarbetartillfredsställelse till tid och kvalitet. Tidsaspekten kan dels innefatta att arbeta med 
att förkorta tiden för olika aktiviteter och arbetsuppgifter men också att följa upp hur effektivt 
arbetstiden fördelas och utnyttjas (Schleifer, Sullivan och Murdough, 2014; Ax, Johansson 
och Kullvén; 2009). Vidare är det även viktigt att leverera varor och tjänster till kunder av 
god kvalitet. Här är det avgörande för kundnöjdheten att det inte finns defekta varor eller att 
tjänster utförs med låg kvalitet eller på ett bristfälligt sätt. Företag vill inte att kunderna ska 
klaga på varor eller tjänster, därför följer många verksamheter upp reklamationer och 
klagomål från kunderna noggrant. 
 
2.4 Mindre formella styrmedel 
Trots att tyngdpunkten inom ekonomistyrning ligger på de formella styrmedlen har intresset 
för mindre formella styrmedel ökat på senare tid (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Dessa 
benämns ofta som mjukare och mer indirekta styrmedel som utgår ifrån att verksamheten är 
utformad på ett lämpligt sätt utifrån de uppsatta målen företaget har (Ax, Johansson och 
Kullvén, 2009; Lind och Nilsson, 2005). Denna studie kommer i synnerhet fokusera på 
följande fem kategorier av mindre formella styrmedel; organisationsform, ansvarsfördelning 
och medarbetarskap, belöningssystem, företagskultur och lärande. Det gemensamma för 
denna styrmedelgrupp är att samtliga delar behandlar personalen i någon form och kan därför 
även benämnas som personalstyrning. Feindt, Jeffocoate och Chappell (2002) hänvisar till 
tidigare forskning som poängterar att framgångsrika SMEs lägger större vikt vid just dessa 
“mjukare” faktorer som ofta berör personalen. De framhäver i samband med detta att 
kvalitetsaspekten gällande produkter och service har visat en positiv påverkan i vilken 
utsträckning företag ökar sin tillväxt. 
 
2.4.1 Organisationsform 
Företags organisationsform är en del av det styrsystem som företagsledningen förfogar över 
och har följaktligen en stor påverkan på de resterande styrmedel ekonomistyrningssystemet 
innehåller. Detta innebär att ekonomistyrningssystem utformas på olika sätt beroende på 
exempelvis företagsstorlek, bransch och konkurrens. Organisationsform innebär hur ett 
företag organiserar sig och sin personal (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Greve, 2014). Hur en 
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organisation utformas kopplas ofta till huruvida ett företag har en vertikal eller horisontell 
organisationsform (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009).  
 
Det vertikala perspektivet innebär att verksamheten innefattar olika hierarkiska steg där det 
finns överordnade och underordnade (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Greve, 2014; Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009). Dessa verksamheter kännetecknas som formaliserade, ha 
centraliserat beslutsfattande och hög grad av standardisering (Jacobsen och Thorsvik, 2014; 
Greve, 2014). Ett företag med en horisontell organisationsform kan däremot betraktas som en 
värdekedja (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Här är det 
vanligt att tala om organisk organisationsform som kännetecknar att verksamheten är relativt 
platt, har decentraliserat beslutsfattande och låg standardiseringsgrad (Samagaio, Crespo och 
Rodrigues, 2017; Jacobsen och Thorsvik, 2014; Greve, 2014). Denna organisationsform har 
enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) blivit alltmer vanlig på senare tid, inte minst i 
skandinaviska företag. Verksamheter står numera inför högre konkurrens, snabbare 
teknologisk utveckling, kortare produktionscykler, avreglering av marknader, ständig 
förändring i efterfrågekurvan och nya kritiska framgångsfaktorer. Med avseende på denna 
dynamiska företagsmiljö har det även varit väsentligt att anpassa organisationsstrukturen för 
att överleva i den tuffa omvärldsmiljön. Ett företag som anses använda sig av ett horisontellt 
företagsperspektiv betraktas därmed som en verksamhet som har en serie processer där dessa 
består av aktiviteter. Avsikten med dessa aktiviteter är att skapa kundvärde och tillgodose 
kundbehov. Därför är det viktigt att värdera dessa utefter värdeskapande och icke-
värdeskapande aktiviteter (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). 
 
2.4.2 Ansvarsfördelning och medarbetarskap 
Ett annat centralt styrmedel som Ax, Johansson och Kullvén (2009) behandlar är 
ansvarsfördelning där även medarbetarskap ofta behandlas. Greve (2014), i linje med 
Schleifer, Sullivan och Murdough (2014), framhäver att syftet med ansvarsfördelning, där 
uppgifter fördelas, är att underlätta för verksamheten och att nå upp till de uppsatta målen 
företag har. Två principer som ligger till grund för ansvarsfördelning är 
påverkbarhetsprincipen och befogenhetsprincipen vilket innebär att befattningshavare 
parallellt med att kunna påverka det som de ansvarar för även ska ha befogenheter att göra det 
(Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Enligt Lloyd, Woodbury och Del Rosario (2001) är det 
även viktigt att medarbetarna sätter upp egna mål då författarna menar att egenkonstruerade 
mål ökar engagemanget att utvecklas på arbetsplatsen. Det främjar även ett större 
ansvarstagande över arbetsuppgifterna vilket enligt författarna därmed ökar de anställdas 
motivation och lojalitet på arbetsplatsen. Det är således viktigt att sätta upp mål och fördela ut 
ansvar mellan de anställda för att nå de gemensamma målen på ett effektivt sätt där alla är 
delaktiga i att uppnå dem (Lloyd, Woodbury och Del Rosario, 2001). 
 
Medarbetarskap berör demokratisering av arbetslivet och påverkan av det egna arbetet vilket 
går in under att medarbetarna tilldelas ansvar över sina arbetsuppgifter. (Ax, Johansson och 
Kullvén, 2009). En medarbetarskapsinriktad verksamhet kännetecknas av att de anställda 
upplever att deras arbete är meningsfullt parallellt med att deras kompetens tas tillvara på och 
att företaget har förtroende för sina medarbetare. Delegation av ansvar, möjligheter till 
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utveckling och till att kunna lära är centrala punkter i medarbetarskap (Schleifer, Sullivan och 
Murdough, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009; Lloyd, Woodbury och Del Rosario, 
2001). Medarbetarskap kännetecknas i synnerhet av att en chef eller ledare ger mer utrymme 
för sina medarbetare i form utav delegation av arbetsuppgifter och där ansvarsfördelningen 
sprids ut på flera stycken vilket gör att medarbetarna blir mer självstyrande (Jönsson och 
Strannegård 2015; Schleifer, Sullivan och Murdough, 2014; Lloyd, Woodbury och Del 
Rosario, 2001). Vidare är det även viktigt med ansvarsfördelning och medarbetarskap där de 
anställda tilldelas olika ansvarsområden och får känna att de har kontroll över sina 
arbetsuppgifter och arbetsroll. Detta kan främja personalens engagemang och tillfredsställer 
följaktligen personalens behov av uppskattning och erkännande som genereras med det större 
ansvaret och deltagande i beslutsprocesserna (Jönsson och Strannegård, 2015; Schleifer, 
Sullivan och Murdough, 2014). 
 
2.4.3 Belöningssystem 
Mindre formella styrmedel innefattar även belöningssystem vilket används i många företag i 
syfte att uppmärksamma de anställdas prestationer (enligt Ax, Johansson och Kullvén, 2009; 
Feindt, Jeffocoate och Chappell, 2002). Detta har visat vara en av flera faktorer som går att 
associera med framgångsrika tillväxtföretag. Flera forskare, däribland Jacobsen och Thorsvik 
(2014) och Schleifer, Sullivan och Murdough (2014), hänvisar till tidigare studier kring hur 
företag kan utnyttja olika belöningssystem för att motivera personalen till att prestera på ett 
önskvärt sätt. Motivation är även den vanligaste anledningen till att företag upprättar ett 
belöningssystem men det finns även andra syften som till exempel att behålla kvar samt locka 
ny personal från exempelvis konkurrenter (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Schleifer, Sullivan 
och Murdough, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009).  
 
Belöning kan vara av antingen finansiell karaktär eller icke-finansiell karaktär samt i form av 
individuell eller kollektiv belöning. Belöning i form av finansiell karaktär kan tänkas vara 
lönebaserade och ekonomiskt incitament som exempelvis individuell eller kollektiv bonuslön, 
provision samt individuell lönehöjning (Schleifer, Sullivan och Murdough, 2014; Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009). Även andra materiella belöningar kan ingå under denna 
kategori vilka kan omfatta olika nyttigheter eller belöningar som anses ha ett pengavärde. 
Icke-finansiella belöningar kan således tänkas vara ledighet, befordran, resor eller andra 
aktiviteter för personalen och tilldelat större ansvar (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) kan dessa typer av 
belöningar ses som symbolisk, varvid även beröm eller annan typ av uppmärksamhet kan 
ingå. 
 
2.4.4 Företagskultur 
Ax, Johansson och Kullvén (2009) definierar ett företags kultur som sättet att leva, tänka, 
handla och vara. Företagets kultur kan därmed påverka sättet de anställda fattar beslut, 
kommunicerar, bedömer olika situationer och handlingar, vad som är önskvärt eller inte och 
vilka mål företaget bör eftersträva och inte (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Flamholtz och 
Randle, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Även rutiner, bemötande, språk, jargong, 
värderingar och normer är centrala begrepp som ofta kopplas samman med begreppet 
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organisationskultur. Ett kulturellt perspektiv framhäver enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) 
hur verksamheter egentligen fungerar då de anställda tillsammans utvecklar gemensamma 
mönster. Författarna redogör vidare att företagskultur kan användas som en form av styrmedel 
som främjar ett lämpligt beteende när personal ska utföra vissa uppgifter å verksamhetens 
vägnar. Företagskulturen ger således ofta vägledning och en indikation på hur en anställd ska 
handla i olika situationer.  
 
Jacobsen och Thorsvik (2014) förklarar fortsättningsvis att företag med omfattande tillit 
mellan ledare och medarbetare kan vara effektivare än verksamheter där traditionella, oftast 
formella styrinstrument används. Flamholtz och Randle (2014) beskriver företagskultur som 
en signifikant aspekt på verksamhetens hälsa och prestation. Verksamhetskulturen antas även 
ha en påverkan på företagets finansiella prestation, medarbetarnas prestation och 
verksamhetens framgång överlag. Författarna menar vidare att i de fallen företagets 
värderingar är konstruktiva och stödjer de uppsatta målen anses det vara en tillgång att ha en 
stark företagskultur. Företagskulturen beskrivs även vara av stor betydelse i alla verksamheter 
då författarna tror att en företagskultur som hanteras på rätt sätt kan vara en ultimat strategisk 
tillgång som främjar företagets konkurrenskraft. 
 
2.4.5 Lärande 
Lärande är ytterligare ett styrmedel av icke-formell karaktär vilket handlar om att företag 
måste kunna lära och anpassa sig till externa faktorer och yttre handlingsvillkor (Brandi och 
Iannone, 2017; Jacobsen och Thorsvik, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Lärande 
organisationer kan betraktas på flera olika sätt, exempelvis som en förändring i beteendet hos 
de anställda som individer eller i olika grupper (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Ax, Johansson 
och Kullvén, 2009). Konkret innebär detta hur de anställda uppfattar att arbetet förändras till 
det bättre genom att arbeta på ett mer kvalitetssäkrat sätt, på kortare tid och att 
arbetsprocessen sker på annorlunda sätt (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Det som här 
eftersträvas är ett företagsklimat eller kultur som uppmuntrar medarbetarna att ändra 
befintliga rutiner och existerande arbetssätt och metoder till det bättre, vilket kan komma att 
kräva ett förändringsarbete (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009).  
 
Inom lärande-dimensionen används begreppet kompetensutveckling flitigt vilket enligt Brandi 
och Iannone (2017) karaktäriseras av att försöka stärka personalens kompetenser genom 
utveckling, träning och olika aktiviteter som genererar lärande. Förr har lärande betraktats 
vara av en mer formell karaktär i synnerhet i form av studier. Numera innefattar lärande på 
arbetsplatsen aktiviteter som är mer informella och praktiskt grundade. Några exempel på 
dessa typer av informella aktiviteter kan vara handledning, mentorskap, kompetensdelning 
och jobbrotation vilket innebär att medarbetare får testa på varandras arbetsuppgifter för att få 
en bättre helhetsbild av arbetsplatsen och dess arbetsuppgifter. Vidare menar Brandi och 
Iannone (2017) att kompetensdelning är ett av de effektivaste sätten att utveckla sin personal. 
Författarnas undersökning indikerar även att en viktig aspekt för företag att nå framgång är 
medarbetarnas förmåga att använda och utnyttja sin kunskap på arbetsplatsen. Därför är det 
viktigt att företag använder sig av lärcentrerade strategier som främjar kompetensutveckling 
vilket även möter marknadens behov av kunskap i företagen.  
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Innovation kan vidare betraktas som en särskild typ av lärande där kunskap används för att 
introducera något nytt i företaget. Syftet med innovation och lärande i sin helhet är att anpassa 
verksamheten och bemästra en ständigt växande konkurrens (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 
Enligt Greve (2014) och Jacobsen och Thorsvik (2014) är lärandeperspektivet viktigt i 
företag. Detta då personalens kompetens får allt större betydelse för företagets framgångar i 
takt med att de interna processerna anpassas till den dynamiska miljön verksamheten verkar 
inom. Den ständiga teknologiska utvecklingen ställer höga krav på anställda och det krävs 
således att de emellanåt måste inhämta nya kunskaper genom föreläsning och utbildningar. 
Sung och Choi (2014) klargör att få studier har gjorts för att undersöka sambandet mellan 
huruvida lärande ökar de anställdas motivation och prestation i form av produktivitet. 
Författarna hävdar emellertid att detta samband är viktigt att uppmärksamma och beakta då 
öppenhet för en lärande arbetsplats kan öka de anställdas prestationer vilket gynnar 
verksamheten på längre sikt ur ett finansiellt perspektiv. 
 

2.5 Analysmodell 
Analysen av den insamlade empirin kommer utgå ifrån följande analysmodell. Intentionen 
med studien är att identifiera och jämföra hur företags ekonomistyrningssystem ser ut och 
skiljer sig åt i mindre- och medelstora tjänsteföretag som betraktas som gaseller och 
tjänsteföretag som inte betraktas som gaseller. Modellen innefattar de styrmedel som 
presenterats under det teoretiska avsnittet. Dessa styrningsmetoder identifieras genom denna 
analysmodell för att se i vilken utsträckning fallföretagen använder sig av formella respektive 
mindre formella styrmedel. Analysmodellen kommer även ligga till grund för att se huruvida 
det finns en skillnad mellan gasellföretagen och icke-gasellföretagens styrning.  
 

 
Analysmodell 1 
 

Uppbyggnaden av teoriavsnittet och därav analysmodellen har utformats vartefter 
intervjuerna ägts rum. Detta innebär att teorier och styrmedel som går att relatera till empirin 
inkluderas medan andra styrmedel uteslutits helt. Andra formella styrmedel har däremot 
nämnts i detta avsnitt för att visa att det finns fler styrningsmetoder som inte studien berör. 
Detta tillvägagångssätt gör det svårt att konstatera i vilken utsträckning fallföretagens 
ekonomistyrningssystem skiljer sig mot vad som beskrivs i teorin då teorin i detta avsnitt 
främst baseras av empirins innehåll. Att utforma den teoretiska referensramen på detta sätt 
främjar emellertid möjligheten att dra paralleller till likheter med de teorier som inkluderats. 
Vidare förenklade även detta tillvägagångssätt att analysera huruvida skillnader gällande 
gapet mellan teorin och praktiken såg likadana ut i de två olika styrmedelsgrupperingarna.  
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3. Metod 
I detta avsnitt framgår de metodologiska överväganden som gjorts under studiens gång. Här 
förklarar vi inledningsvis studiens genomförande och val av undersökningsdesign. Vidare 
redogörs för hur vi gått tillväga vid val av fallföretag, datainsamlingsmetod, intervjuernas 
karaktär och utformning av intervjuguiden. Efter detta presenteras den valda metoden för att 
analysera det material undersökningen genererade. Kapitlet avslutas sedan med en 
diskussion av studiens kvalitet. 
 
3.1 Undersökningsdesign 
Det finns som tidigare nämnt ett gap mellan vilka styrmedel som används i praktiken och hur 
ekonomistyrning beskrivs samt vilka styrmedel som rekommenderas i litteraturen (Lindvall, 
2011; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Vi har således ämnat identifiera vad för slags 
styrmedel gasellföretag i jämförelse med icke-gasellföretag använder sig av i deras 
ekonomistyrningssystem. Undersökningssyftet i denna studie är främst av en explorativ 
karaktär enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) då den syftar till att öka 
förståelsen för undersökningens problemområde. För att minska det rådande gapet genom att 
öka förståelsen för det aktuella problemområde krävdes att vi först identifierade vilka 
styrmedel som ingår i fallföretagens ekonomistyrningssystem. Då vi även såg att det var 
väsentligt att gå in mer på djupet och förstå varför dessa var av relevans för fallföretagen var 
det mest lämpligt att undersökningsdesignen bygger på en kvalitativ stomme. En kvalitativ 
metod möjliggör att få en djupare förståelse för den information som intervjupersonen 
genererade vid insamlingen av empirin. Enligt Bryman och Bell (2014) har kvalitativ 
forskning fått kritik då det ofta finns en brist på transparens och genomskinlighet. Med detta 
menas att det ofta saknas hur forskarna rent konkret gått tillväga och hur de kommit fram till 
sina slutsatser. För att öka denna transparens och genomskinlighet beskrivs det i 
metodavsnittet hur vi har gått tillväga i olika sammanhang. 
 
De resurser vi har tillhanda, exempelvis tid och ekonomi har emellertid haft en påverkan på 
hur undersökningen är utformad. Vi valde därför att den mest lämpade metoden för vår studie 
inom vår tidsram är intervjuer som sker vid ett bestämt tillfälle med intervjuobjektet. Vårt 
syfte är att identifiera och jämföra företagens ekonomistyrningssystem, vilket vi hade som 
intention att göra utifrån relativt öppna ramar. Detta innebar att vi inte ville ha någon 
förutbestämd mall att utgå ifrån vid frågorna om styrmedlen utan lät intervjupersonen styra 
detta fritt beroende på vad för styrmedel de faktiskt använder i verksamheten. Vi utgick 
nämligen från att intervjuerna förmodligen skulle komma att röra sig i olika riktningar 
beroende på de olika branscher som de verkar inom och från verksamhet till verksamhet. Att 
ge intervjuer utrymme för att ha möjlighet att röra sig i olika riktningar är även enligt Bryman 
och Bell (2014) och Rosetto (2014) önskvärt och kännetecknar en intervju av kvalitativ 
karaktär. Kvalitativa intervjuer i motsats till kvantitativa insamlingsmetoder är emellertid 
mindre förutbestämda, standardiserade och strukturerade vilket tillåter intervjupersonen att 
svara mer fritt på de frågor som ställs (Walle, 2014; Christensen et al. 2010). Kvalitativa 
intervjuer beskrivs även vara flexibla och följsamma efter den riktning intervjupersonernas 
svar går i. Enligt författarna tenderar dessa typer av intervjuer att generera fylliga och 
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detaljerade svar vilket är av intresse för oss med utgångspunkt i vår frågeställning och syfte 
(Christensen et al., 2010). Detta tillvägagångssätt har således även medfört en kunskap om 
vad intervjupersonen upplevde som relevant och viktigt.  
 
Med intervjuer som undersökningsmetod var även ambitionen att detta skulle generera ett så 
fullständigt resultat som möjligt utifrån vår frågeställning och syfte. Möjligheten att kunna 
ställa följdfrågor gör att empirisk mättnad genom fullständig information lättare nås men 
möjliggör också att kunna förstå den informationen som samlas in. Detta var av särskilt stor 
relevans för oss då ekonomistyrsystem i teorin och praktiken kan tänkas skiljas åt, vilket 
också bland annat Lindvall (2011) och Ax, Johansson och Kullvén (2009) framhäver. Företag 
har även olika förutsättningar och strategier vilket kan tänkas göra att de ekonomisystem som 
utformas i praktiken skiljer sig mellan olika företag och att det läggs olika mycket vikt vid 
olika styrmedel. Ambitionen var därmed att genom semistrukturerade intervjuer identifiera 
hur företagens ekonomistyrningssystem ser ut och varför de specifika styrmedlen används 
innan en jämförelse görs mellan gasellföretag och icke-gasellföretag. 
 
Med tanke på avsaknad av tidigare forskning med vår avgränsning som inriktning ämnade vi 
att bidra med en ökad insikt i hur ekonomistyrningssystem kan tänkas vara utformade i SMEs 
i tjänstesektorn. En ytterligare fördel med att genomföra en studie av kvalitativ karaktär är 
enligt Bryman och Bell (2014) att undersökningen inte är begränsad till tidigare forskning. I 
och med att det var svårt att hitta studier med vår specifika inriktning och avgränsning ansåg 
vi att denna undersökning var flexibel då det fanns mycket relevant information att hämta 
kring studier inom ekonomistyrning och forskning gällande företag med hög tillväxt. 
Ytterligare en fördel Bryman och Bell (2014) belyser är att forskare som inte är begränsade 
till tidigare studier kan vara fördomsfria i sin forskning, vilket vi såg vara till stor fördel vid 
utformning av intervjuguiden. Vidare kan vi enligt Bryman och Bell (2014) och Walle (2014) 
generera djupa och breda förklaringar och möjligen identifiera nya eller andra relationer av 
orsak-verkan effekter som studien kan komma att visa. 
 
3.2 Fallföretag 
Efter att vi fastställt val av undersökningsdesign och vilken karaktär datamaterialet skulle ha 
började urvalsprocessen. Vid urvalet av intervjupersoner och fallföretag delade vi 
inledningsvis in företag i de två kategorierna gaseller och icke-gaseller. Vidare har företagen 
även kategoriserats in i de aktuella branscher som ingår i studien. Vi har sedan kategoriserat 
in dessa i mindre- och medelstora företag. Här har vi enligt Walle (2014) och Christensen et 
al. (2010) tagit tillvara på naturliga grupperingar, det vill säga gaseller och icke-gaseller samt 
vilken bransch dessa företag tillhör och vilken företagsstorlek de kännetecknas av.  
 
Christensen et al. (2010) redogör för fyra viktiga steg vid urvalsprocessen vilka vi har utgått 
ifrån. De två första stegen är enligt författarna att identifiera studieobjektet och bestämma 
antal studieobjekt. De branscher vars ekonomistyrning studeras är branscherna hälsa och 
sjukvård samt bemanning och rekrytering. Denna studie innefattar sålunda två olika branscher 
med två gasellföretag respektive två vanliga företag som är verksamma inom vardera bransch. 
Intentionen var att gasellföretagen och icke-gasellföretagen som är verksamma inom samma 
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bransch skulle kunna jämföras med varandra men att studien omfattar mer än en bransch för 
att få ett mer djup i undersökningen. Detta då Wiklund, Davidsson och Delmar, (2003) menar 
på att olika branscher kan främjas beroende på vilka mått som väljs att betrakta med 
utgångspunkt i företagets tillväxt. Företag inom olika typer av verksamheter har således olika 
förutsättningar vilket betyder att styrmedel har olika relevans och effekt i företag (Bisnode, 
2017). Anledningen till att vi undersöker branscherna bemanning och rekrytering samt hälsa 
och sjukvård är att dessa branscher verkar inom tjänstesektorn. De tillhandahåller således 
olika tjänster men de tycks trots detta skilja sig åt till deras karaktärer. Branscherna innehåller 
både mer och mindre komplexa tjänster vilket gör det intressant att jämföra deras styrning då 
även det utvidgar studiens bredd. De företag som ställs emot varandra klassificeras som 
aktiebolag och är av liknande storlek, det vill säga antingen små- (1-49 medarbetare) eller 
medelstora företag (50-249 medarbetare), då studien syftar till att undersöka just SMEs.  
 
För att kunna identifiera potentiella företag att studera inom dessa branscher använde vi oss 
utav sökdatabasen Retriever Business. Denna sökmotor möjliggjorde en utvärdering av olika 
branscher och företag däri för att se vilka som uppfyllde kraven för att delta i studien. Vi har 
vid denna sökning också utgått ifrån den avgränsning som presenterats under avsnitt 1.5 
Centrala begrepp och förhållningssätt. Samtliga företag som intervjuats har valts ut med 
utgångspunkt av två konstruerade tabeller (tabell 1 och tabell 2) för att se vilka som uppfyller 
studiens avgränsningskrav för att benämnas som gaseller och icke-gaseller. 
 
Tabell 1 - Hälsa och sjukvård översikt fallföretag 
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Tabell 2 - Bemanning och Rekrytering översikt fallföretag 

 
 
Det tredje steget i urvalsprocessen är att urvalet är representativt. Detta har vi kunnat avgöra 
genom ovanstående tabell 1 och tabell 2, där de specifika kraven för gasellföretag och icke-
gasellföretag inkluderas, vilka ligger till grund för urvalet presenteras. Det fjärde och sista 
steget är att välja lämplig urvalsmetod. Vid kontaktandet av potentiella företag kontaktade vi 
de gasellföretag inom en viss bransch som ansågs uppfylla kraven bäst respektive de icke-
gasellföretag som ansågs skilja sig till stor del emot de deltagande gasellföretagen. I detta steg 
har vi gjort en subjektiv bedömning där vi prioriterat vilka företag som enligt oss, vår 
avgränsning och den data som fanns att hämta från Retriever Business ansetts vara mest 
lämpliga för studien och dess resultat. Detta kännetecknas enligt Christensen et al. (2010) av 
att vara ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga ett bedömningsurval. Samtliga 
intervjupersoner från respektive företag har även haft en god inblick i företagets styrning 
vilket enligt Christensen et al. (2010) också är fördelen med ett bedömningsurval vid 
kvalitativa undersökningar. Dessa är därmed VD, verksamhetschefer, ekonomichefer, 
samordnare eller controllers som för närvarande arbetar på de deltagande fallföretagen. I 
samtliga företag intervjuades en person utom i Skyddshemmet där två personer intervjuades.  
 
Vidare har vissa företag valt att inte delta i studien och på så sätt har vi även använt oss utav 
ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval beskrivs som att val av deltagare görs efter att 
potentiella intervjupersoner som kan och vill delta i studien har blivit tillfrågade och 
accepterat (Walle, 2014; Christensen et al., 2010). Graden av tillgänglighet har således styrt 
vilka som har ingått i valet av fallföretag. Det var även på grund av graden av tillgänglighet 
inom bemanning- och rekryteringsbranschen som det är ett större spann av antal anställda 



 23 

mellan de två gasellföretagen och de två icke-gasellföretagen som deltagit i vår studie. Vi har 
däremot bedömt att information från i synnerhet Konsultföretaget, som skiljer sig mer i 
antalet anställda än de övriga företagen i bemanning- och rekryteringsbranschen, inte skulle 
ha påverkat vårt resultat eller slutsats avsevärt. Anledning till denna bedömning var att vi 
efter åtta djupintervjuer kände en empirisk mättnad utifrån det materialet vi redan hade 
tillhanda. Vi såg även ett relativt tydligt mönster utifrån intervjupersonernas svar från de båda 
branscherna och ansåg att vi hade tillräckligt med information för att kunna besvara vår 
frågeställning. Vi är trots detta medvetna om svårigheten med generalisering vilket även 
Bryman och Bell (2014) poängterar ofta ges kritik mot studier av just kvalitativ karaktär då 
det är en relativt liten andel företag och intervjupersoner som deltar i studien. Dock bedömde 
vi att ett antal fler intervjuer inte skulle komma att påverka vårt resultat avsevärt och det hade 
trots fler intervjuer fortfarande funnits en problematik med generalisering.  
 
3.3 Datainsamling 
Både Bryman och Bell (2014) och Christensen et al. (2010) beskriver att utifrån att använda 
sig av flera olika datakällor och insamlingstekniker nås troligtvis det bästa möjliga resultatet. 
Detta då det kan öka den kvalitativa analysens trovärdighet och spegla verkligheten på ett så 
korrekt sätt som möjligt. Detta angreppssätt kallas för triangulering (Bryman och Bell, 2014; 
Christensen et al., 2010) vilket vi såg som lämpligt att använda vid datainsamlingen för att 
öka trovärdigheten i studien. Vi har således genom olika insamlingsmetoder parallellt samlat 
in både primär- och sekundärdata.  I denna studie var intervjuer den datainsamlingsteknik som 
har genererat primärdata (Rosetto, 2014; Christensen et al., 2010).  Utöver den primärdata 
som genererats ämnade vi även som nämnt ovan att använda oss utav sekundärdata. Vi har 
använt oss utav sökdatabaserna “Primo” och “Emerald Journals” via Örebros 
universitetsbiblioteks hemsida för att söka artiklar. Vi har dessutom använt databasen 
Retriever Business för att söka upp företag och deras företagsregister samt årsredovisning. 
Företagsregistret och årsredovisningen har därmed legat till grund för att kunna fastställa om 
dessa verksamheter har varit aktuella att undersöka i studien med utgångspunkt i tabell 1 och 
tabell 2. 
 
3.3.1 Intervjuer 
Efter att urvalsprocessen var klar började vi ta kontakt med potentiella deltagare till 
undersökningen. Detta gjordes i ett tidigt stadie då vi ville vara ute i god tid för att öka 
möjligheten att boka in tillräckligt många intervjuer men också för att vi valt att utföra en 
pilotintervju. Avsikten med en pilotintervju var att se huruvida vår intervjuguide genererade 
tillräckligt bra information eller inte. En pilotintervju underlättade att upptäcka eventuella 
brister i ett tidigt skede och därmed kunna rätta till dessa innan övriga intervjuer ägde rum. 
Vidare såg vi att en provintervju var ett hjälpmedel till att säkerställa att de avgränsningar 
denna undersökning ämnades hållas inom var av värde. Christensen et al. (2010) beskriver att 
det är av vikt att den aktuella avgränsningen fångar in den del av undersökningsproblemet 
som är relevant att studera, att det har ett förklaringsvärde och att problemet är möjligt att 
undersöka. Vi såg således att en pilotintervju kunde vara till hjälp för att kunna se till att dessa 
tre aspekter uppfylls.  
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Utöver att säkerställa att de utformade intervjufrågorna genererade information av värde har 
även pilotintervjun utförts i ett tidigt skede för att se hur vår teoretiska referensram bör 
utformas. Som tidigare nämnt hävdar ett flertal författare att det råder ett gap mellan teori och 
praktik gällande styrning i främst mindre- och medelstora företag (Johansson, 2016; Ohlsson, 
2016; Ax, Johansson och Kullvén, 2005; Beaver, 2002; Hudson, Smart och Bourne, 2001). 
Med hänsyn till detta ville vi få en första inblick i hur styrningen kan tänkas se ut i ett 
gasellföretag av mindre eller medelstor karaktär. Detta för att se vilka tänkbara teorier som 
kunde tänkas vara av relevans att presentera i det teoretiska avsnittet.   
 
Den teoretiska referensramen har följaktligen bearbetats och utformats parallellt med att 
intervjuerna ägt rum. Anledningen till detta tillvägagångssätt var att det dels i litteraturen 
framställs ett stort antal olika tänkbara styrmedel men också för att dessa styrningsmetoder 
kan skilja sig åt en hel del i hur de ser ut och hur de används i praktiken. Därför var det svårt 
att utforma en användbar och relevant teoretisk referensram i förväg då det förmodligen 
skulle innebära att vissa typer av styrmedel presenteras i onödan eller att vissa inte tas med 
alls. Genom att fylla på med teori om de olika styrmedlen i detta avsnitt allteftersom 
intervjuerna ägde rum presenterades enbart de styrmedel som faktiskt användes i fallföretagen 
i fråga. Detta möjliggjorde att endast relevant och koncentrerad information inkluderades. 
Genom en analys av det insamlade empirimaterialet som ligger till grund för studien 
kombinerat med det utformade teoriavsnittet är syftet att ge en djupare förståelse och bild av 
hur företags styrning ser ut och hur den kan skilja sig åt mellan företag som benämns som 
gaseller och icke-gaseller.  
 
Vi började kontakta potentiella intervjupersoner via telefon under vecka sex och bokade in 
vår pilotintervju under vecka nio. Därefter utvärderades de svar pilotintervjun genererade och 
dess tillhörande frågor för att se vad som kunde förbättras till de primära intervjutillfällen som 
inträffade under mars och april månad. Intervjuerna kom att äga rum vid en förutbestämd 
tidpunkt. Dessa intervjutillfällen utgjordes av sex telefonintervjuer och två personliga 
intervjuer. Fördelen med telefonintervjuer är att det är snabbt och effektivt sätt att samla 
information (Walle, 2014; Kothari, 2004). De är inte lika tidskrävande som personliga 
intervjuer och ett billigare alternativ då de inte kräver transportkostnader. En nackdel med 
telefonintervju är dock att det endast går att förlita sig på den verbala kommunikationen. Det 
är således dessutom av stor vikt att intervjun flyter på för att inte förlora intervjupersonens 
intresse och engagemang (Christensen et al., 2010). En nackdel med både personliga och 
telefonintervjuer är även att det kan uppstå en så kallad intervjuareffekt. Detta innebär att det 
finns en risk att vi som intervjuare påverkar intervjupersonerna att svara på ett visst sätt, vilket 
kan uppstå beroende på hur frågan formuleras eller på tonfallet hos intervjuaren (Christensen 
et al., 2010). För att undvika detta hade vi ambitionen att vara så neutrala som möjligt och inte 
medvetet leda in intervjupersonerna på ett visst spår.  
 
Ytterligare eventuella nackdelar med intervjuer som insamlingsmetod är även att vi var 
väldigt beroende av det empiriska materialet (Bryman och Bell, 2014). Detta var en anledning 
till att vi valt att genomföra en pilotintervju för att vidta de åtgärder som går för att komma 
närmare empirisk mättnad. Dock kan även en studie av kvalitativ karaktär som baseras på 
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intervjuer ses som en nackdel i och med att den är beroende av forskarens uppfattning, 
tolkningar och fokus och kan sålunda bli relativt subjektiv (Bryman och Bell, 2014). Det kan 
därmed även bli svårigheter med att replikera undersökningen vilket minskar studiens 
pålitlighet något. Trots dessa kritiska punkter valde vi att använda det ovanstående 
presenterade tillvägagångssättet. Vi bedömde det som nödvändigt att ha möjlighet att gå på 
djupet i samband med datainsamlingen för att besvara vår frågeställning och därför ansåg vi 
att fördelarna vägde tyngre än nackdelarna. Vi har dock tagit hänsyn till dessa aspekter under 
studiens gång för att få fram bästa möjliga resultat. 
 
3.3.2 Utformning av intervjuguide   
Vid val av utformning av intervjufrågor kan antingen öppna eller slutna frågor väljas enligt 
Bryman och Bell (2014). För att få ett mer djup och förståelse för datainsamlingen var således 
ambitionen att våra intervjufrågor skulle vara av öppen karaktär där intervjupersonen styr i 
vilken riktning intervjun följer. Intervjumaterialet kan antas få ett annat djup mot vad det 
borde ha fått om frågorna som ställts varit av ledande eller sluten karaktär (Bryman och Bell, 
2014). Intervjuguiden är följaktligen uppbyggd genom ett antal inledande förutbestämda 
frågor där möjligheten ges att ställa spontana följdfrågor vid behov. När frågorna i ett senare 
skede specifikt behandlar det aktuella företagets ekonomistyrning ges intervjupersonen 
möjlighet att påverka i vilken riktning intervjun följer. Detta då syftet med denna del var att 
identifiera vilka styrmedel som ingår i företagens ekonomistyrningssystem. Det var i denna 
del vi förutspådde att frågorna främst skulle komma att variera vid de olika intervjuerna. Den 
valda intervjumetoden benämns som semistrukturerade intervjuer då den behandlar olika 
teman där intervjupersonen ges stor frihet att utforma svaren på sitt eget vis (Bryman och 
Bell, 2014; Walle, 2014; Christensen et al., 2010). Innehållet och ordningen på de frågor som 
ingick i intervjuguiden kan sålunda komma att variera mellan intervjuerna (Bryman och Bell, 
2014; Christensen et al., 2010).  
 
Tidigare teori ligger till grund vid utformandet av intervjuguiden. Enligt Christensen et al. 
(2010) är det viktigt att samtalets inledning vid intervjutillfället blir bra. Den allra första 
frågan som vi ställde samtliga intervjupersoner vid intervjutillfällena var ifall det var okej att 
spela in intervjun för att underlätta transkriberingen, vilket alla intervjupersoner även svarade 
ja till. Intervjuernas första del började inledningsvis med frågor som berörde 
intervjupersonernas demografiska bakgrund för att ta reda på personen i frågas befattning i 
företag, tid i företaget och utbildning. Detta med syfte att intervjupersonen skulle få chans att 
presentera sig själv och lägga en grund att stå på för fortsatta intervjufrågor. Andra delen i 
intervjun berör frågor gällande företagets bakgrund, det vill säga vilken bransch företaget är 
verksamma inom och antal anställda med mera. Intervjufrågorna i den tredje delen handlar 
om företagets tillväxtbakgrund.  
 
Den fjärde delen behandlar företagets verksamhetsstyrning där dessa frågor syftar till att 
identifiera hur ekonomistyrningen ser ut i de företag som deltar i studien. I denna del såg vi 
även till att ställa följdfrågor gällande förändringar i deras ekonomistyrning och förändringar 
gällande användandet av olika styrmedel. Anledning till dessa frågor var för att se ifall 
företagens ekonomistyrning har skiljt sig åt över tiden och därmed även få en tydligare bild 
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hur det såg ut för några år sedan. Detta var viktigt att ta reda på då den företagsinformationen 
som har legat till grund för att bli kontaktad för att delta i studien har tagit sin utgångspunkt i 
företagsregister från år 2016 som hämtats från databasen Retriever Business. Denna 
information har således avgjort ifall de klassificeras som gasellföretag eller icke-gasellföretag 
enligt de förutsättningar denna undersökning innefattar. Information från och med 2017 har 
inte varit tillgänglig och därför valde vi att utgå från företagsinformation från 2016. Detta har 
gjort att Familjehemmet idag egentligen inte är en gasell då de under 2017 minskade i 
omsättning. Vidare innefattar intervjuguiden även en uppsättning av frågor som berörde både 
tillväxt och ekonomistyrning för att eventuellt kunna se olika samband mellan dessa delar. 
Slutligen inkluderade intervjuerna frågor kopplat till huruvida företagen har ett genomsyrat 
ekonomiskt tänk för att se hur styrmedlen präglar de aktuella verksamheterna. 
 
3.4 Analysmetod 
I samband med att vi samlade in materialet till empiriavsnittet transkriberade vi intervjuerna 
då vi fick godkännande att spela in samtliga av dem. Detta underlättade således transkribering 
och bidrog även till att informationen som anges i empiridelen var mer korrekt. Vid 
transkriberingen skrev vi ordagrant ner vad intervjupersonen respektive intervjuaren sa under 
intervjutillfället. Efter att transkriberingen gjorts och att empiridelen därefter färdigställts 
började det insamlade resultatet analyseras. Analysmodellen har legat till grund för 
analysavsnittet där vi även utgått ifrån de två kompletterande tabellerna 3 och 4 som återfinns 
nedanför. De två tabellerna innehåller de olika formella respektive mindre formella styrmedel 
som identifierats användas i fallföretagen. Tabellerna utgörs vidare av fler underkategorier 
som enligt denna studie associeras med vardera styrmedel som i sin tur antingen tillhör de 
formella respektive mindre formella styrmedlen. Dessa tabeller har sålunda underlättat 
analysprocessen genom att vi sorterat de olika fallföretagens utsagor av de olika 
styrningsmetoder de använder sig utav med hjälp av tabellerna. 
 
Empirimaterialets innehåll analyserades följaktligen utifrån dessa underkategorier och de 
övergripande två styrmedelgrupperna som presenteras i analysmodellen. Vid analys av det 
empiriska materialet valde vi att fokusera på material från vardera intervju för att identifiera, 
med utgångspunkt i vår teoretiska referensram, vilka styrmedel som företaget använde sig av, 
på vilket sätt och syftet med det. Efter detta har vi jämfört de styrmedel som används i de 
olika fallföretagen med teorier kring dessa. Kommande steg var att utifrån studiens syfte 
jämföra gaseller med icke-gaseller och se huruvida gasellföretagens ekonomistyrningssystem 
utmärker sig eller inte. 
 
En svårighet utifrån studiens syfte att identifiera och jämföra ekonomistyrningssystem mellan 
företagen är dock att det kan finnas en viss problematik med att jämföra formella 
ekonomistyrningstekniker med mindre formella styrverktyg. De mindre formella styrmedlen 
är något som kan betraktas som oundvikligt i företag. Med detta menas att dessa styrmedel 
praktiseras mer eller mindre och på olika sätt oavsett om det är ett medvetet initiativ från 
ledningen och organisationens anställda eller inte. Mindre formella styrmedel som exempelvis 
organisationsstruktur, företagskultur och lärande är därmed något som kan identifieras i 
samtliga företag medan formella styrmedel tillskillnad från dessa är styrmedel som 
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organisationer antingen besitter eller inte utifrån ett medvetet initiativ. Studien syftar 
emellertid inte till att specifikt jämföra mindre formella styrmedel med formella styrmedel. 
Undersökningen ämnar snarare identifiera och jämföra hur företags ekonomistyrningssystem i 
sin helhet ser ut och skiljer sig åt i gasellföretag respektive icke-gasellföretag. Utifrån 
identifieringen av de formella och mindre formella styrmedlen som ingår i fallföretagens 
ekonomistyrningssystem läggs därmed fokus vid hur intervjupersonerna framför 
beskrivningen av dessa och dess värde i företaget vilket möjliggör en lämpligare jämförelse 
styrmedlen emellan.  
 
Ytterligare en aspekt som är viktig att diskutera och vidta åtgärder kring är att det finns en 
risk att subjektiva bedömningar och tolkningar görs i samband med analys av innehållet i 
empirin. För att undvika detta har vi utgått ifrån centrala begrepp (se tabell 3 och 4) som tas 
upp under varje styrmedel i den teoretiska referensramen vid analysen för att säkerställa att 
intervjupersonen berör det aktuella styrmedlet och att detta inte enbart baseras på en subjektiv 
bedömning.  
 
Tabell 3 - Formella styrmedel 
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Tabell 4 - Mindre formella styrmedel 

 
 

3.5 Studiens kvalitet 
Enligt Guba och Lincoln (1994) kan en kvalitativ studie bedömas utifrån dess grad av 
trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten kan vidare delas in i fyra olika delkriterier; 
tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och bekräfta. Dessa 
begrepp kommer därmed ligga till grund vid diskussion gällande studiens kvalitet. 
Tillförlitlighet berör enligt Graneheim och Lundman (2003) de val som görs i samband med 
valet av intervjupersoner, datainsamlingsmetod samt kontexten där studien ska genomföras. 
För att skapa en högre tillförlitlighet bör studien exempelvis inkludera olika intervjupersoner 
med skilda erfarenheter då detta gör det möjligt att skapa ett vidare perspektiv inom 
problemområdet (Graneheim och Lundman, 2003). De studerade företagen som deltog i 
studien var verksamma inom olika branscher. Dessutom var intervjupersonerna både 
exempelvis verksamhetschefer och ekonomiadministratörer och hade sålunda olika 
hierarkiska nivåer i företagen. Forskningsfrågan kommer på så sätt att besvaras utifrån olika 
perspektiv vilket påverkar studiens tillförlitlighet. Vidare menar Bryman och Bell (2014) att 
tillförlitlighet i resultatet innefattar säkerställande av att forskningen utförts i enlighet med de 
regler som finns och att resultatet rapporteras till de intervjupersoner som deltagit i studien för 
att dessa ska kunna bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt. Efter 
sammanställandet av studiens empiri har vi således mailat resultatet till de intervjuade 
intervjupersonerna för att de ska ha möjlighet att korrigera eventuella missförstånd och 
felaktigheter.  
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Trots att studien undersöker olika branscher syftar studien till att generera ett djup snarare än 
en bredd, vilket enligt Bryman och Bell (2014) istället är vanligt i en kvantitativ studie. Detta 
påverkar å andra sidan studiens överförbarhet då en relativt liten grupp av individer med vissa 
egenskaper gemensamma har deltagit i studien och därmed försvårar studiens överförbarhet 
på en annan kontext. Dessutom skulle studien eventuellt kommit att generera ett annat resultat 
om den genomförts vid ett senare tillfälle, vilket även det påverkar studiens överförbarhet 
(Bryman och Bell, 2014). För att öka detta har vi följaktligen ämnat beskriva studiens 
kontext, intervjupersonernas berättelser, undersökningsmetoden samt resterande delar av 
studien så tydligt som möjligt, vilket enligt Graneheim och Lundman (2003) är en väsentlig 
del vid överförbarheten.   
 
Ett ytterligare kriterium för trovärdighet vid kvalitativa studier är graden av pålitlighet. För att 
öka studiens pålitlighet bör det enligt Bryman och Bell (2014) säkerställas att det skapas en 
fullständig och tillgänglig redogörelse för samtliga faser av forskningsprocessen. Detta kan 
således göras genom granskning av studien från externa parter. Under studiens gång har 
handledare, bisittare och seminariedeltagare vid seminarietillfällen haft möjligheten att läsa 
och diskutera innehållet. Dock har dessa fungerat som ett stöd snarare än granskning av 
resultatet vilket påverkar pålitligheten.  
 
Det sista steget för att bedöma studiens kvalitet är att kunna styrka och konfirmera utifrån 
insikten att det inte är möjligt att få någon fullständig objektivitet. Författaren ska därmed 
kunna säkerställa att hon eller han agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga 
värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka genomförandet och slutsatserna utifrån 
resultatet (Bryman och Bell, 2014). Här utgör analysmetoden en central del då detta fungerar 
som ett verktyg för att bland annat minska subjektivitet på studien. Detta då analysmodellen 
grundas utifrån relevant teori kring ämnet vilket studien också är utformad från.  
 
Slutligen kan en kvalitativ undersökning även mätas i dess grad av äkthet. Enligt Guba och 
Lincoln, refererad i Bryman och Bell (2014), finns det olika kriterier på äkthet. Studien ska 
bland annat ge en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattning som finns bland 
de studerade objekten och ha en ontologisk autenticitet. Med ontologisk autenticitet menas att 
forskarna ska ge intervjupersonen en bättre förståelse för sin sociala situation och den sociala 
miljön som de lever i. Dessutom ska undersökningen även ha en pedagogisk, katalytisk och 
taktiskt autenticitet för att styrka äktheten. Utifrån dessa tre kriterier bedöms om 
undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i miljön 
upplever saker, om undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra sin 
situation samt om undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjlighet att vidta de  
åtgärder som krävs (Bryman och Bell, 2014). 
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4. Empiri 
I nedanstående avsnitt kommer studiens insamlade empiri presenteras. Inom branschen hälsa 
och sjukvård intervjuades fyra företag varav två gasellföretag och två icke-gasellföretag. 
Dessa verksamheter kommer vidare att benämnas som Familjehemmet, Skyddshemmet, 
Behandlingsverksamheten och Hemtjänsten. Inom branschen bemanning och rekrytering 
intervjuades även här fyra företag vilka kommer att kallas för Serviceföretaget, 
Idrottsföretaget, HR-företaget och Konsultföretaget. 
 
4.1 Gasellföretagens bakgrund 

4.1.1 Familjehemmet 
Familjehemmet är ett företag som bedriver två behandlingshem, konsulentstödd jour- och 
familjehemsvård samt stödboenden för barn och ungdomar med psykosocial problematik. 
Intervjupersonen beskriver den höga uppgången av omsättningen som en effekt av att det kom 
väldigt många ensamkommande barn till Sverige som hade behov av boende under 2015 och 
2016 vilket gjorde att efterfrågan på platser ökade progressivt. Från 2017 och fram tills idag 
har staten dock gjort stora begränsningar när det kommer till att ta emot fler ensamkommande 
barn. Detta ledde till att Familjehemmet gjorde en strategisk omorganisering för att möta 
efterfrågan och verksamheten behandlar idag därmed endast barn och ungdomar med 
psykosociala problem. Intervjupersonen beskriver vidare att konkurrensen idag sålunda är 
något hårdare men att det egentligen snarare handlar om ramavtal och konkurrens om pris. 
För att vara konkurrenskraftiga arbetar de följaktligen genom att upprätthålla en god kvalitet 
och genom evidensbaserade metoder, vilket innebär en vilja att tillämpa de bästa tillgängliga 
metoderna. Familjehemmet betraktas dock inte som en gasell idag då de under det senaste året 
minskat sin tillväxt drastiskt. 
 
4.1.2 Skyddshemmet 
Skyddshemmets kärnverksamhet präglas i huvudsak av ett utbud av tjänster, samtal, 
handledning och skydd för personer som är utsatta för våld eller hot i hemmet. I och med att 
verksamheten expanderat och ökat i tillväxt har några huvudsakliga förändringar behövts 
göras. De administrativa delarna och samordningen av personalen i verksamheten har således 
blivit alltmer omfattande. I och med att branschen domineras av kommuner och landsting som 
utför i princip samma tjänster menar intervjupersonerna att Skyddshemmet som privat företag 
ständigt bör leverera kvalitet av högsta klass samt bättre än sina konkurrenter för att kunna 
fortleva. 
 
Mycket av styrningen grundas utifrån omvärldsanalyser med tanke på den dynamiska miljön 
som företaget verkar inom. Skyddshemmet har dock ingen uttalad tillväxtstrategi utan 
intervjupersonerna klargör att de snarare har haft motsatsen till det. Deras tre ledord är 
sålunda småskalighet, specialistkompetens och samverkan. I och med småskaligheten har de 
sedan verksamheten grundades hållit ett värde högt; att inte bli för stora. Intervjupersonerna 
beskriver nämligen att det finns stora utmaningar med att bibehålla kvaliteten samtidigt som 
att öka kvantiteten. Deras mål är således inte att få flest uppdrag till minst kostnad utan de 
utför hellre färre uppdrag på bästa möjliga sätt, där kostnaden eventuellt blir något dyrare. För 
att vara konkurrenskraftiga handlar det sålunda om hur de levererar kvalitet och en mycket 
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viktig del av kvalitetsarbetet är därmed att vara serviceinriktade samt att ha ett professionellt 
bemötande, i synnerhet mot de klienter som kommer i kris. 
 
4.1.3 Serviceföretaget 
Serviceföretaget är en växande aktör inom servicebranschen som erbjuder tjänster inom städ-
/hemservice, bygg, trädgård/entreprenad och måleri. De erbjuder både RUT- och ROT-
tjänster till sina kunder men har framförallt ett fokus på RUT och städ. Intervjupersonen 
framför att den ekonomiska informationen i företaget spelar en stor roll i hur styrningen 
utformas och att de ständigt försöker att nå vissa specifika mål med företagets 
ekonomistyrning. Serviceföretaget har ett stort fokus på att ständigt öka antalet kunder och 
tillväxten. Under de senaste åren har de även utvecklat sina tjänster och nischat sig mer mot 
både nya tjänster och det som de anser sig ha mest kunskap inom. Städsidan är således något 
som intervjupersonen benämner som en tillväxtplan för 2018. Fokus på tillväxten är dock 
något som ökat genom åren då intervjupersonen redogör för att det tidigare inte riktigt har 
funnits någon plan bakom styrningen och att de mest har tagit in kunder på måfå. Ju större de 
har blivit desto tydligare framhäver intervjupersonen dock att styrningen behöver vara. Hon 
ser därmed ett tydligt samband med företagets styrning och tillväxt och även att företagets 
tillväxt påverkar utformningen av ekonomistyrningen. Hon klargör således att en minskad 
tillväxt leder till ett större behov av styrning.  
 
För att öka tillväxten ytterligare förklarar intervjupersonen att ledningsgruppen ständigt 
utvärderar och håller sig uppdaterade på marknaden om var någonstans de bör positionera sig. 
För att vidare växa framhäver intervjupersonen att det är viktigt att ständigt öka kvaliteten. 
Styrningen som Serviceföretaget använder tar således främst utgångspunkt i personalfrågor i 
och med att service är en stor del av verksamheten. Detta då personalen är företagets ansikte 
utåt och deras viktigaste resurs. Intervjupersonen berättar att de därför arbetar mycket med att 
genom olika medel främja personalens mående. Intervjupersonen menar även att mycket av 
styrningen handlar om att ha rätt personal på rätt plats. För att kunna säkerställa en god 
personalstyrning är därmed rekrytering och fortbildning av personalen en viktig del i 
verksamheten.  
 
4.1.4 Idrottsföretaget 
Idrottsföretaget är ett bemannings- och rekryteringsföretag som kombinerar idrott och 
näringsliv. Deras nisch är följaktligen att hitta personer med personliga egenskaper och 
bakgrunder från idrotten. Intervjupersonen beskriver Idrottsföretagets konkurrenssituation 
som relativt hård i och med att det finns väldigt många bemanningsföretag på marknaden. 
Utifrån perspektivet att de är nischade på en viss typ utav personer och en viss typ av personal 
kan det dock anses att konkurrensen inte är lika hög. För att vara konkurrenskraftiga försöker 
därmed företaget positionera sig mer och stärka varumärket.  
 
Från och med företagets bildande har företaget haft ett flertal ekonomiska grundmål, 
däribland om att genom åren nå en viss omsättning. Idrottsföretagets styrning har ett stort 
fokus på att öka tillväxten. Redan sedan företaget grundades var ett av de primära målen att 
nå en omsättning på 100 miljoner kronor. Intervjupersonen upplever att det däremot har skett 
en viss skiftning i den styrning som Idrottsföretaget använt sig av de senaste två åren. Hon 
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hävdar att det varit väldigt mycket tryck från personalen om ett missnöje om att de blivit så 
pass stora att de krävs en tydligare struktur. De har sålunda bland annat hyrt in specialister 
som aktivt arbetar med en tydligare struktur. Detta då intervjupersonen beskriver att 
företagets struktur upplevs som väldigt spretig. För de kommande åren är därmed 
strukturarbetet något som ska bli ännu mer konkretiserat då styrningen inte endast syftar till 
att öka omsättningen men också för att öka nöjdheten hos personalen. En nöjd personal är 
enligt intervjupersonen nämligen en viktig del för att kunna göra kunderna nöjda. Trots detta 
anser hon att den styrning som företaget har snarare påverkar kvaliteten än kvantiteten men att 
de genom god kvalitet skapar högre kvantitet och tillväxt. För att öka tillväxten ytterligare har 
Idrottsföretaget vidare som mål att öka marknadsandelarna genom att utöka verksamheten till 
fler marknader. De är därmed inte rädda för att ta risker och investera. 
 
4.2 Icke-gasellföretagens bakgrund 

4.2.1 Behandlingsverksamheten 
Behandlingsverksamheten är ett företag som huvudsakligen bedriver öppenvårdsmottagning 
för neuropsykiatriska utredningar och behandlingar. Sedan åtta år tillbaka är företaget, från att 
varit familjeägt, en del utav en större koncern vilket har gjort att det genom åren skett flera 
förändringar inom verksamheten. Verksamheten har tidigare haft som mål att göra ett 
nollresultat. Målet var därmed inte att gå i vinst utan att istället fungera som ett komplement 
som gav ett bättre innehåll till vården. Trots detta har företaget lyckats växa vilket har gjort att 
Behandlingsverksamheten idag enligt intervjupersonen således är något splittrad och inte 
hinner täcka allt arbete. Koncernen står därför idag inför en omorganisering som innebär att 
enheterna kommer att delas upp allt eftersom koncernen växer och de får in mer jobb. Ett av 
de primära målen för Behandlingsverksamheten är därmed att de har beläggning per personal 
som är producerande. Inte förrän efter detta klargjorts kan de enligt intervjupersonen ta beslut 
om de bör försöka höja kvaliteten eller intäkterna. Han framför dock att det alltid är önskvärt 
att öka intäkterna från externa källor men att deras främsta mål egentligen är att förse 
koncernens interna delar. Intervjupersonen förklarar att de vill vara marknadsledande och 
växa men att de inte vill vara det till vilket pris som helst då det kan skada kvaliteten. Trots att 
tillväxt inte är ett av deras primära mål har de dock ändå ett mål om att växa 8-10 procent per 
år. 
  
Den bransch som Behandlingsverksamheten är verksam inom kan ses som relativt 
behovsstyrd vilket betyder att efterfrågan på utredningar ihop med placeringar har skiftat över 
åren. År 2017 var ett hårt år för företaget enligt intervjupersonen vilket skapade en väldigt 
hög medvetenhet bland personalen och ett kollektivt ansvar att hålla nere kostnaderna. Trots 
att konkurrenssituationen idag ser annorlunda ut med en väldigt hög efterfrågan av deras 
tjänster har de inte helt lyckats återhämta tillväxten sedan åren då försäljningen var som bäst. 
Det handlar här således snarare om att de inte har en tillräcklig kapacitet för att fortfarande 
kunna erbjuda en hög kvalitet. Kvaliteten fungerar nämligen som ett starkt konkurrensmedel 
för företaget, vilket enligt intervjupersonen innebär både kvalitet på produkten, att hålla 
deadlines men framförallt ett gott bemötande. Mycket av arbetet ses därmed som väldigt 
relationsbundet, framförallt då de befinner sig inom tjänstesektorn.  
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Intervjupersonen ser däremot inte tillväxt som en effekt utav företagets ekonomiska styrning 
utan anser att det snarare handlar om externa faktorer och marknadsföring. Den stora 
förändringen i tillväxten hävdar han istället beror på personliga relationer där de lyckats få 
långsiktiga avtal. Den ekonomiska styrningen beskriver han vidare handla om kontroll över 
verksamheten och att ha koll på att personalen gör det dem ska. Att de gör rätt saker och att 
han som verksamhetschef fortare också hinner se om det behövs förändringar, som till 
exempel rekrytering eller uppsägning på grund av arbetsbrist. 
 
4.2.2 Hemtjänsten 
Hemtjänsten är ett företag som bedriver hemtjänst hos sina kunder. Företaget är en del av en 
koncern som relativt självständigt bedrivs på en egen ort skiljt från de övriga enheterna. 
Hemtjänstens verksamhet är enligt intervjupersonen relativt svårplanerad. Detta då kunder 
kontinuerligt både försvinner och kommer till av naturliga orsaker. Trots det försöker de ha en 
relativt långsiktig planering för bland annat personalbehov och schemaläggning. 
Intervjupersonen redogör för att den bransch som företaget verkar inom inte befinner sig på 
en typisk tillväxtmarknad. Detta då kundunderlaget i princip växer efter befolkningstillväxten. 
Intervjupersonen förklarar grunden till den kraftiga tillväxten i början som en effekt av att 
kunderna fick fler valmöjligheter och därmed valde andra aktörer än kommunen. Att 
tillväxten sedan har planat ut förklarar han vidare bero på naturliga, externa skäl. Han framför 
att de har nått den tillväxtpotential som de rimligen kan nå på den marknad som de verkar 
inom och att det är svårt att ta marknadsandelar i och med att de redan är stora på marknaden.  
 
Styrningen i Hemtjänsten å andra sidan syftar således dock inte till att öka tillväxten utan att 
vara konkurrenskraftiga och lönsamma. Intervjupersonen menar därför att mycket av hur 
verksamheten bedrivs handlar om att hålla kostnaderna under kontroll. En mycket central del 
för dem är även att klara kundlöftet och utföra de inre processerna väl och därmed upplever 
intervjupersonen att det kan vara bättre med ett mindre företag. Detta då företaget i och med 
den mindre företagsstorleken kan tänkas ha en större kontroll och bibehålla kvaliteten vilket 
fungerar som ett konkurrensmedel. Att ha en hög kvalitet innebär enligt intervjupersonen 
bland annat att möta kunderna på ett positivt sätt vilket är ett utvecklingsområde som de som 
företag kan arbeta mycket mer med. Intervjupersonen poängterar att tillväxten har tvingat 
fram en bättre styrning då fler kunder och personal gjort att företaget blev för spretigt. Detta 
då det inte är hållbart att inte ha den kontrollen när företaget blir så pass stort. En växande 
verksamhet gör det dessutom svårare med personalplaneringen vilket även det är något som 
intervjupersonen framför att de måste arbeta mer med. Oavsett om företaget befinner sig i en 
tillväxtfas eller inte anser dock intervjupersonen att personalstyrningen är det allra viktigaste i 
verksamheten då personalen är deras viktigaste resurs som syftar till att behandla kunderna på 
ett positivt sätt. 
 
4.2.3 HR-företaget 
HR-företaget är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Till en början fanns verksamheten 
endast i en stad men har allt efter som utökat verksamheten och etablerat sig på ytterligare 
orter runt om i Sverige. Intervjupersonen förklarar att deras företag erbjuder ett mycket brett 
sortiment av tjänster inom en mängd olika yrken. Många bemannings- och rekryteringsföretag 
är istället specialister och har riktat in sig på en viss yrkesgrupp vilket har gjort att HR-
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företaget tappat ett flertal kunder till dem. Däremot klargör intervjupersonen att detta även i 
vissa fall kan vara till deras fördel i till exempel upp- och nedgångar i konjunkturer då 
omvärlden förändras väldigt snabbt. För att därmed vara så konkurrenskraftiga som möjligt 
förklarar hon att de arbetar snabbt med att vara väldigt närvarande mot kunderna samt 
kvalitativa och engagerade i arbetet. Hon upplever sålunda att deras konkurrenskraft ligger i 
hur de bemöter kunder, kandidater och konsulter. Sedan 2,5 år tillbaka rekryterade HR-
företaget en ny ekonomichef. Den nya ekonomichefen har enligt intervjupersonen inneburit 
att de arbetar ännu mer med ekonomin, på ett annat sätt än vad som tidigare gjorts. Detta då 
de har sett ett behov av att förbättra ekonomistyrningen och att formulera en bättre 
tillväxtstrategi i syfte att öka försäljningen och resultatet.  
 
Att kommunicera ut den ekonomiska informationen i företaget har numera en avgörande 
betydande roll enligt intervjupersonen. Detta är något som inte tidigare gjorts vilket betydde 
att samtliga i företaget inte var lika insatta som de är nu. Numera upplever hon att alla blir 
mer delaktiga, tycker det är engagerande och spännande samt vill vara med att leverera på ett 
annat sätt. Det blir sålunda mer nöjda medarbetare då alla kan se ett resultat av sitt nedlagda 
arbete och motiveras till att utvecklas. Mycket av HR-företagets styrning handlar således även 
om att måna om sina medarbetare och att vara en attraktiv arbetsgivare. Intervjupersonen 
hävdar att företaget tidigare saknat en tydlig tillväxtstrategi. För att öka tillväxten har de 
därmed under våren tagit in en konsult som stöttar dem i säljstrategiarbetet och som ska 
formulera tillväxtstrategier. Det nya arbetet både i samband med konsulten och 
ekonomichefen är något som intervjupersonen ser mycket positivt på och hon upplever att de 
numera har mycket mer kunskap och kontroll över verksamheten. Det blir således tydligare 
med exempelvis vilka affärsområden som genererar mest intäkter. Det är därmed för tillfället 
en pågående fråga om de likt många andra bemanningsföretag bör bli mer snäva och 
specialisera sig inom ett område.  
 
4.2.4 Konsultföretaget 
Konsultföretaget är ett bemanningsföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn som erbjuder 
specialistyrken som sjuksköterskor, psykologer, medicinska sekreterare, socionomer, läkare 
samt övrig vårdpersonal i Sverige och Norge. Intervjupersonen beskriver företagets 
konkurrenssituation som mycket hård i och med att det inte finns några inträdeshinder för att 
bli ett bemanningsföretag. Den värsta konkurrensen på marknaden yttrar hon emellertid är 
kring den begränsade resursen sjuksköterskor och läkare. För att vara konkurrenskraftiga för 
Konsultföretaget handlar det därmed om att vara attraktiva för både kunder och 
anställda/konsulter. De har en ambition om att vara en god och långsiktig samarbetspartner 
med sina kunder samt en god arbetsgivare. Konsultföretaget arbetar därmed ständigt med att 
erbjuda ett så bra erbjudande som möjligt till sina konsulter och konkurrerar med långsiktiga 
anställningsformer. 
 
Intervjupersonen tror att företagets tillväxt inte alls är kopplad till styrningen, åtminstone inte 
på kort sikt då hon hävdar att det då är marknaden som styr. På lång sikt däremot framför hon 
att det är deras förmåga att genomföra de övergripande strategiska planerna som påverkar 
tillväxten. Att styrningen inte får någon effekt på kort sikt däremot klargör hon tydligt går att 
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se då de jämför det svenska bolaget med det norska systerbolaget som i princip är lika stort 
och har lika många anställda etcetera. På grund av olika lagstiftningar i Norge och Sverige har 
det norska företaget en helt annan position på marknaden och kan agera på ett annat sätt än 
det svenska, vilket gynnar dem. Konsultföretaget har således ingen riktig utvecklad 
tillväxtstrategi då intervjupersonen förklarar att de ständigt handskas med olika lagstiftningar 
och den hårda konkurrensen. Däremot strävar de ständigt mot att öka omsättningen för att inte 
bli neddragna av generella kostnadsräkningar i samhället. 
 
4.3 Formella styrmedel 
4.3.1 Budgetering  
Gasellföretag 
Samtliga gasellföretag utom Skyddshemmet upprättar årliga budgetar. Som ett komplement 
till budgeteringen använder sig även Familjehemmet av prognostisering för framtiden. 
Familjehemmet, Serviceföretaget och Idrottsföretaget har olika budgetar för olika 
affärsområden. Idrottsföretagets områdesbudgetar uppförs varje månad. Dessutom har de 
även en stor gemensam budget som upprättas årligen och är väldigt detaljerad med syfte att nå 
bland annat önskad omsättning och vinst. Familjehemmet följer upp deras budgetar en gång 
per år men dessa granskas ytligt emellanåt vid behov då de försöker kontrollera eventuella 
avvikelser eller överskridanden. Serviceföretaget följer upp deras budget tätare än 
Familjehemmet. Detta sker åtminstone en gång varannan månad för att se om de behöver 
uppdateras. Serviceföretaget använder även kalkyler för att beräkna företagets lönsamhet, 
framförallt vid planeringen av det dagliga arbetet som exempelvis schemaläggning av kunder. 
Dessa följs upp och stäms av kontinuerligt mot verksamhetens utfall. Serviceföretaget och 
Idrottsföretaget beskriver båda att budgeteringen har blivit mer utvecklat sedan deras ökning i 
tillväxt. Familjehemmet ser istället budgeteringen som ännu mer väsentligt vid företagets 
nedgång i tillväxt och den är numera mer tydlig och noggrann än förut. När företaget hade 
högre tillväxt menar intervjupersonen att det inte behövdes på samma sätt som den gör nu då 
de inte har särskilt stora marginaler gällande intäkterna. 
 
Icke-gasellföretag 
Behandlingsverksamheten, Hemtjänsten, HR-företaget och Konsultföretaget upprättar årliga 
budgetar och följer upp dessa en gång i månaden. HR-företaget och Konsultföretaget 
beskriver att de använder ett flertal olika budgetar för olika affärsområden. Konsultföretagets 
områdesbudgetar konsolideras sedan upp till en bolagsbudget. Budgeteringen har alltid varit 
en central del i Konsultföretaget där intervjupersonen förklarar att de använder sig av en 
övergripande budgetering. Efter budgeten fastställts hävdar intervjupersonen att denna inte 
rörs. Detsamma gäller efter att koncerncontrollerna fastställt budgeten i 
Behandlingsverksamheten. Däremot ser intervjupersonen detta som en fördel då han anser att 
koncerncontrollerns budgetstyrning genererar vinst. Det har dock varit mycket fokus på 
budgeteringen i Behandlingsverksamheten och de har varit tvungna att spara på samtliga 
utgifter, vilket enligt intervjupersonen har satt sina spår. Detta då han menar att det inte går att 
ha ett för hårt budgetfokus för länge då risken är att medarbetarna tröttnar. Han bedömer 
således att arbetsglädjen minskar om budgeteringen endast innebär ett negativt fokus. 
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Både Hemtjänsten och HR-företaget upprättar årliga prognoser för att estimera kostnader och 
förväntat resultat, vilka även dem följs upp en gång i månaden. Likaså använder 
Konsultföretaget ett löpande prognosarbete där de prognostiserar de kommande fyra 
månaderna och där de var fjärde månad går igenom räkenskaperna samt analyserar 
avvikelserna, budgeten och prognoserna. På löpande veckobasis bevakar Konsultföretaget 
även omsättningen och hur stor beläggningen är, vilket de sedan jämför med prognoserna och 
reglerar. I och med att personalen är deras enda resurs blir de följaktligen en viktig del i den 
operativa verksamheten. Hemtjänstens budgetering- och prognosuppföljning kan däremot 
komma att ske varannan månad vid högre belastning eller semestertider. För att effektivt 
kunna styra personalplaneringen används budgetering och prognostisering med intention att 
utvärdera verksamhetens aktiviteter. Vid avvikelser resonerar de kring eventuella orsaker och 
åtgärder, vad det kan tänkas bero på och hur de bör agera för att åtgärda dessa. 
Intervjupersonen anser att Hemtjänsten under de senaste åren blivit mycket bättre på att arbeta 
med budgeteringen och att således få en bättre insikt i verksamheten. Nu när tillväxten avtagit 
har budgeteringen utvecklats mer på ett sätt som gör dem mer noggranna än hur 
användningen av budgetering såg ut när de hade bättre tillväxt. 
 
4.3.2 Prestationsmätning 
Gasellföretag 
Skyddshemmet, Serviceföretaget och Idrottsföretaget beskriver att de använder 
prestationsmätning som en form av styrmedel. Uppföljningsfunktionen används i 
Skyddshemmet med syfte för att kunna ta ansvar och att uppnå kontroll. Intervjupersonerna 
förklarar även här att deras uppföljning av uppdrag har blivit alltmer noggrann och ökat i och 
med företagets tillväxt. Att använda tät uppföljning bidrar således med en överblick över vilka 
funktioner verksamheten behöver för att öka hållbarheten och kvaliteten över tid men också 
för att se över vilka delar som är onödiga. Uppföljningen sker dels av de olika aktiviteterna 
personalen utför i sin tjänsteutövning men också om tiden prioriteras på rätt sätt. 
Serviceföretagets form av prestationsmätning å andra sidan grundar sig i de budgetar och 
kalkyler som företaget har. Genom uppföljning tittar ledningen alltid på aspekten hur mycket 
som faktiskt arbetas, det vill säga hur mycket som är debiterbar tid i förhållande till ej 
debiterbar tid. Efter utvärderingen tas sedan detta oftast upp med personalen för att kunna 
diskutera hur de kan göra för att det ska bli mer debiterbar tid av den totala arbetstiden. 
Idrottsföretagets prestationsmätning sker i likhet med detta genom individuella möten med 
avsikt att följa upp och utveckla personalen. Dessa är dock väldig individanpassade och hur 
ofta de äger rum varierar utifrån varje persons individuella behov. 
 
Icke-gasellföretag 
Samtliga av icke-gasellerna använder även dem prestationsmätning. Då mycket av 
Behandlingsverksamhetens styrning utformas utifrån personalen menar intervjupersonen att 
verksamhetsstyrningen i dagsläget grundas utifrån ett riktvärde på 70 procents beläggning, det 
vill säga fakturerad tid. Samtliga anställda har således ett visst antal timmar för 
arbetsuppgifterna som de noggrant ska rapportera och som följs upp varje månad genom 
prestationsmätning. Det sker även en viss form av övergripande prestationsmätning mellan 
enhetschefen och medarbetarna i Hemtjänsten. Det följs upp vad som gjorts; hur många 
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beställda timmar som finns, hur många av dem som är utplanerade, hur många av dem 
utplanerade timmarna som har utförts samt hur många timmar som är avlönade. Detta 
kombinerat med personalplanering ses även som de allra viktigaste parametrarna för 
lönsamhet. Uppföljning på individnivå görs emellertid enbart om det finns skäl till det eller 
om de på övergripande nivå skulle se vissa avvikelser. De har dock inget riktigt strukturerat 
system till detta utan det ses snarare som en slags informell uppföljning som sker via 
dialog.  Däremot försöker de kontinuerligt utveckla detta för att förbättra uppföljningen.  
 
I HR-företaget har varje regionchef ett mål med försäljningen och resultatet och för att 
enklare nå dessa mål används ett affärssystem. Detta affärssystem är en stor del av 
verksamheten och bland det viktigaste styrmedlet i företagets verksamhetsstyrning. 
Affärssystemet är uppbyggt genom att samtliga medarbetare arbetar i affärssystemet med att 
lägga in sina uppdrag vilket sedan följs upp av regioncheferna för att utvärdera affärer och 
intäkter. Uppföljningen sker vidare genom muntliga samtal om hur uppdragen går, vad som 
sker, huruvida de når målen eller inte och vad det beror på.  
 
I Konsultföretaget upplever intervjupersonen att de inte är en kontrollerande organisation men 
tycks trots detta även dem ha ett stort fokus på uppföljning. Den främsta uppföljningen sker 
dock via en databas där både all dialog med kandidater och konsulter sker samt bemanningen, 
löner och fakturering. Databasen är dessutom helt transparent och öppen för alla vilket 
betyder att samtliga kan gå in och se vad alla gör, vad de har för omsättning och hur många 
aktiviteter som respektive heltidsanställd gjort. Detta följs sedan upp av regionansvariga för 
att hålla uppsikt över att det systematiskt sker rekryteringar och för att inte tappa i omsättning. 
Dessutom finns det även uttalat om vad varje konsultchef inom sin region förväntas omsätta 
per månad vilket också följs upp kontinuerligt. 
 
Tabell 3 - Översikt Formella styrmedel  
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4.4 Mindre Formella styrmedel 
4.4.1 Organisationsform 
Gasellföretag 
Enbart Familjehemmet och Serviceföretaget av gasellföretagen beskrev organisationsform 
som en del av deras ekonomistyrningssystem. Intervjupersonen i Familjehemmet skildrar 
deras organisationsform som högt i tak trots att organisationen inte är särskilt platt utan 
relativt hierarkisk. Intervjupersonen från Serviceföretaget framför i likhet med detta att de 
snarare har en mer decentraliserad än centraliserad organisationsform och att de anställda har 
en stor påverkan i verksamheten, vilket även genomsyrar deras företagskultur. Skyddshemmet 
berörde kort att deras organisationsstruktur präglades av deras signum att vara “kloka 
tillsammans”, men berörde inte detta styrmedel som en del av deras ekonomistyrningssystem. 
 
Icke-gasellföretag 
Intervjupersonen i Hemtjänsten beskriver styrningen som mer centraliserad då de har en 
relativt tydlig hierarkisk struktur. Intervjupersonen i HR-företaget framställer istället deras 
organisationsform som platt trots att även dem har en relativt hierarkisk organisationsstruktur. 
Likaså skildras Konsultföretagets organisationsform som förhållandevis centraliserad då 
VD:n har sitt kontor i Oslo och den operativa verksamheten följaktligen drivs av 
Sverigechefen och intervjupersonen själv som är business controller. 
 
4.4.2  Ansvarsfördelning och medarbetarskap 
Gasellföretag 
Ansvarsfördelning och medarbetarskap är ett styrmedel som i stort sett mer eller mindre 
präglar samtliga fallföretag, både gaseller och icke-gaseller. I och med att Familjehemmet är 
ett relativt litet företag hävdar intervjupersonen att de strävar efter att ha högt i tak och att alla 
ska vara delaktiga. Intervjupersonen uppger således att det är i företagets anda att alla 
medarbetare ska känna att de är en del av verksamheten. De ska därmed ha möjlighet att vara 
med och påverka och framföra sina idéer och funderingar, vilket tycks vara något som också 
upplevs i företaget. Samtliga anställda både tillåts och uppmuntras att diskutera om hur de ska 
gå tillväga för att tillsammans nå olika mål.  
 
Skyddshemmet främjar istället medarbetarskap framförallt genom två personaldagar om året 
där medarbetare får utforma dessa dagar efter vad de vill ta upp och diskutera kring. 
Medarbetarna uppmuntras även att när som helst skriva upp tankar och idéer på en 
whiteboard. Då deras företagskultur präglas av signumet att vara “kloka tillsammans” 
värdesätter de varandras kunskaper och arbetar således mycket parallellt tillsammans, vilket 
också skapar en god gemenskap och medarbetarskap. Detta då de genom olika erfarenheter i 
sina roller enklare kan bidra med saker som skulle behövas i verksamheten eller som inte 
redan finns. Serviceföretaget välkomnar även dem alltid synpunkter från medarbetarna som 
tas mycket seriöst oavsett om de har med medarbetarnas egna tjänster att göra eller om de 
anställda exempelvis skulle ha synpunkter på hur ledningsgruppen arbetar. Detta är även 
något som ges stort utrymme till personalen i Idrottsföretaget. Likväl här yttrar 
intervjupersonen att de ständigt uppmuntras till att föra fram sina åsikter och idéer samt 
komma med förslag och tankar om hur företaget ska föra sig framåt. 



 39 

 
Icke-gasellföretag 
Likt gasellerna betonar intervjupersonen från Behandlingsverksamheten vikten av delaktighet 
på arbetsplatsen och att det är något som de arbetar mycket med. Att delegera ut ansvar är 
dock en viss balansgång enligt intervjupersonen som inte alltid är särskilt enkelt då individer 
uppfattar delaktighet på olika sätt. Han ser det därmed som mycket individuellt huruvida 
medarbetarna uppfattar medbestämmanderätten och hur de ser på sin egen roll. Detta då vissa 
tycker att de är för lite delaktiga medan andra upplever tvärtom vilket gör att det är något de 
alltid måste arbeta med tills alla känner sig tillräckligt delaktiga. Intervjupersonen tror själv 
dock att ju mer medbestämmande eller möjlighet till att påverka på arbetsplatsen 
medarbetarna har desto mer trivs de. Enligt intervjupersonen tillåts därmed medarbetarna en 
relativt hög grad av medbestämmande och ansvar när det kommer till vissa frågor som 
framförallt rör deras eget arbete.  
 
I Hemtjänsten poängterar intervjupersonen att medarbetarna har tydliga ansvarsområden men 
att det som de kan och får vara med att påverka är deras schema och hur det fungerar i 
praktiken. Delaktigheten i olika beslut stannar dock där och samordnaren har det 
övergripande ansvaret över planeringen. Varje månad hålls däremot ett möte, så kallad ATP, 
där personalen samlas och diskuterar verksamheten.  
 
I HR-företaget får nyrekryterade tidigt ett brett ansvar inom verksamheten vilket 
intervjupersonen här uppger vara en stor trivselfaktor hos medarbetarna. Utifrån detta sker 
även ett nära samarbete mellan medarbetarna grundat utifrån de värdeord som genomsyrar 
verksamheten, vilket hon upplever blivit ännu bättre på senare år då vissa förändringar gjorts. 
Medarbetarna tillåts även en stor möjlighet till medbestämmande i företaget och att ta 
initiativ. Det finns på så sätt en stor öppenhet vilket enligt en medarbetarundersökning förra 
året talade för att medarbetarna känner sig nära sina chefer och att de också kan vara med att 
påverka. Intervjupersonen framför att det är bra att det breda ansvaret tilldelas tidigt, detta då 
det lockar många att få ett brett ansvar och därmed att kunna utvecklas. Däremot kan det göra 
att de efter ett tag tappar medarbetare som vill utvecklas och växa ytterligare i arbetsrollen. 
Detta är emellertid inte möjligt då HR-företaget är en liten verksamhet vilket gör att det därför 
inte finns många naturliga steg att klättra i karriärstegen inom företaget.  
 
Konsultföretagets arbetssätt bygger på att de rekryterar kompetenta individer som är helt 
självständiga. Varje konsultchef utför individuella sälj- och aktivitetsplaner så ofta det behövs 
men åtminstone minst varannan månad. Varannan vecka hålls regionmöten där 
regionansvariga går igenom verksamheten med sina grupper. Samtliga anställda är således en 
stor inkluderande del i arbetets utformning där de har möjlighet att påverka. Medarbetarna 
tillåts även en stor egen bestämmanderätt där de uppmuntras att komma med nya idéer, främst 
dock inom den region de verkar.  
 
4.4.3 Belöningssystem 
Gasellföretag 
Samtliga företag utom Skyddshemmet använder någon form av belöningssystem. I 
Skyddshemmet menar intervjupersonerna att deras värdegrund utgår ifrån att de aldrig ska ha 
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ett finansiellt tänk i och med att de sätter klienternas välmående i första hand. Det har således 
inte varit aktuellt att införa bonussystem på grund av att deras verksamhet inte ska arbeta 
utifrån en ekonomisk strävan.  
 
I de övriga gasellerna fungerar belöningssystem som ett medel för att uppmuntra personalen 
till att prestera bättre. I Familjehemmet handlar dock belöningar snarare om att göra trevliga 
saker för personalen och det finns här således inget formellt belöningssystem. När 
Familjehemmet hade en bättre ekonomi kunde de vara mer generösa med de anställda, vilket 
har gjort att det idag inte är något som ligger uppe på agendan. I Idrottsföretaget använder de 
sig av belöningssystem där de arbetar mycket med provision på säljavdelningen i form av 
olika bokningstävlingar och extra bonussystem i samband med dessa tävlingar. De har även 
lite mindre tävlingar där de exempelvis tävlar om vem som ringer flest och får in flest bokade 
intervjuer på en vecka. I Serviceföretaget där de dessutom ständigt strävar mot att anställa fler 
och växa har de infört ett belöningssystem som innebär att om en anställd lyckas värva en 
person som fortsätter arbeta i företaget erhåller denne en form av ekonomisk belöning.  
 
Icke-gasellföretag 
För intervjupersonen i Behandlingsverksamheten handlar styrningen mycket om att hantera 
personalen och få dem att känna en glöd i arbetet. En viktig del är således att genom vissa 
belöningar få medarbetarna att känna en stolthet över vad de gör och att de drivs tillsammans.  
Behandlingsverksamheten har tidigare haft kollektiva belöningar i form av aktiviteter vilka 
varit relativt påkostade då de låtit mycket av vinsten gå tillbaka till de anställda. Idag tillåter 
dock inte ekonomin samma typ av belöningar. Förändringen som skedde, att gå från ett 
familjeägt bolag till koncernägt, kan enligt intervjupersonen ses som en försämring för de som 
varit med om goda förmåner och sedan upplever att vissa förmåner förloras. Det gäller 
därmed att finna rätt nivå på belöningarna och det viktiga är många gånger att personalen 
känner sig sedd och uppskattad vilket går att åstadkomma genom små medel. Han ser det 
därmed även som positivt om budgeten tillåter mer spontana utgifter som till exempel någon 
extra fika då det är ett sätt att uppmuntra personalen på. Idag erbjuds även personalen ofta 
förmåner och presenter som regleras av Skatteverket vilket ofta har ett mindre ekonomiskt 
värde mot vad den familjeägda Behandlingsverksamheten erbjöd.  
 
I HR-företaget däremot använder de sig istället av ett individuellt bonussystem för 
regioncheferna om de uppnår sina uppsatta mål på försäljning och resultat. Bonussystemet 
fungerar som en morot och intervjupersonen upplever således att regioncheferna ”lägger in en 
extra växel” i arbetet. HR-företaget har tidigare haft ett bonussystem för samtliga inom 
företaget men VD:n upplever att det var för kostsamt. Hennes egen uppfattning är emellertid 
att alla som varit med och bidragit till framgången ska få ta del av den vilket de istället 
försöker göra genom andra möjliga belöningar som att göra trevliga saker för medarbetarna.  
 
Att införa ett individuellt ekonomiskt belöningssystem är även något som har diskuterats i 
både Hemtjänsten och i Konsultföretaget. Frågan om individuell bonus är en väldigt pågående 
diskussion i Konsultföretaget då detta är något som efterfrågas av både de anställda och 
företagets chefer just för att kunna differentiera och ha en morot. Detta är dock inget som 
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Konsultföretaget har implementerat idag utan de använder en kollektiv bonus där de reser 
iväg någonstans tillsammans om de når budgeten. I Hemtjänsten menar intervjupersonen att 
ledningen har resonerat kring att införa en form av ekonomiskt belöningssystem, både för att 
uppmuntra och se till att medarbetarna utför sina arbetsuppgifter ordentligt, vilket idag inte 
alltid sker. Det Hemtjänsten idag dock gör är att de varje år utser årets medarbetare på varje 
enhet där uppmärksamhet och ett pris erhålls snarare än en ekonomisk belöning.  
 
4.4.4 Företagskultur 
Gasellföretag 
Samtliga gasellföretag utom Familjehemmet talar om företagskultur som en del i 
verksamhetsstyrningen. Skyddshemmets kultur präglas av signumet att vara “kloka 
tillsammans”, vilket som tidigare nämnt innebär att alla är med och hjälps åt samt bidrar till 
en god arbetsmiljö och att nå ett så bra resultat som möjligt. Intervjupersonen berättar att 
fokus initialt har legat på vad verksamheten kan göra för de anställda snarare än vad de 
anställda kan göra för verksamheten. De har således numera ett större fokus på kravställningar 
och blivit mycket tydligare i vem de rekryterar genom exempelvis personlighetstester. 
Intervjuperson förklarar att det är svårare att vara tydlig med hur verksamhetskulturen ska 
prägla verksamheten till en början innan erfarenheter samlats in för att kunna grunda sin 
tydlighet på. Idag kan de på ett annat sätt vara tydliga med hur de vill ha det då de vet vad 
som fungerat och inte tidigare. Likaså upplever intervjupersonen i Serviceföretaget att deras 
kultur blivit tydligare på senare tid ju större de har blivit och ju fler nya som kommer in som 
har arbetat på andra typer av arbetsplatser. Företagskulturen här beskrivs som väldigt öppen 
och platt vilket hon hävdar vara en gemensam uppfattning även hos de övriga anställda. Rent 
konkret fortsätter intervjupersonen att skildra det som att alla hjälps åt, att det är öppna dörrar 
överallt, att de anställda alltid kan tala om allt och att allas synpunkter är värdefulla. Även 
företagskulturen i Idrottsföretaget framställs som väldigt öppen. Dessutom väger företagets 
nisch mycket in i kulturen och det är en sportslig jargong som genomsyrar hela företaget. 
Intervjupersonen framför att de ser sig som ett team vilket betyder att de försöker ta hand om 
varandra men också att det finns en slags tävlingsanda i företaget som sporrar de anställda. 
 
Icke-gasellföretag 
Likt den ena gasellen Skyddshemmet har samtliga icke-gaseller ett stort fokus på om de 
anställda passar in eller inte i företagskulturen. Intervjupersonen i Konsultföretaget beskriver 
deras verksamhetskultur som stark samt att de tror mycket på pragmatism. Mycket av 
företagskulturen genomsyras av företagens mål där kulturen består i att de arbetar för/med 
människor. Att de försöker vara den goda arbetsgivaren och den långsiktigt goda 
leverantören. De försöker sålunda ständigt hitta konkreta och praktiska tillämpningar och vara 
jordnära när de genomför arbetet. Att medarbetarna ska passa in på företaget är emellertid 
något som de är mycket måna om vid rekryteringen. De har därmed specifika kravställningar 
på nyrekryterade för att de anställda ska kunna bli framgångsrika hos dem och trivas. Hos 
HR-företaget däremot är företagskulturen något som de nyligen insett att de bör lägga mer 
vikt vid rekryteringen. Intervjupersonen påpekar följaktligen att de insett att de vid 
anställningsintervjuerna bör ta fram mer frågor kopplat till företagets värdeord för att 
säkerställa att de som anställs har samma värderingar som dem. Dessa värdeord är 
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engagemang, stolthet och omtanke vilket intervjupersonen anser prägla kulturen väldigt 
starkt. 
 
Även Behandlingsverksamheten använder tre värdeord som företagskulturen syftar till att 
präglas av. Dessa är ansvar, engagemang och glädje vilka grundas utifrån att de ska värna 
mycket om personalens mående. Detta framförallt då att arbeta på Behandlingsverksamheten 
kan vara mycket psykiskt ansträngande vilket innebär en mental omställning mellan de olika 
arbetsuppgifterna och mötena med de olika behandlingspatienterna. Då personalens mående 
inte är bra finns det en risk att de presterar sämre på arbetsplatsen och att de på så vis sänker 
kvaliteten. Utifrån en kultur som präglas av de tre ledorden ser intervjupersonen det således 
som en god grund till att personalen ska finna arbetsplatsen och atmosfären positiv. Detta är 
enligt honom extra viktigt då det är svårt att hitta duktiga specialister då de både är dyra och 
då företaget vill ha specialister som också passar in personlighetsmässigt på företaget. Då 
företaget inte kan erbjuda sina anställda den högsta lönen uppger han att företaget istället bör 
ha något annat som drar, vilket är var företagskulturen därmed kommer in som en attraktiv 
faktor. Värdegrunden är dock enligt intervjupersonen relativt ung och omogen i vissa 
avseenden men är högt uppe på agendan att arbeta mer med.  
 
Att arbeta och förstärka företagskulturen alltmer är även något som för närvarande är uppe på 
agendan hos Hemtjänsten. Detta då en kultur med positiva och lojala medarbetare även 
fungerar som ett konkurrensmedel. Enligt intervjupersonen fanns det vid företagets start en 
anda eller kultur som var väldigt positiv. Han upplever dock att det varit svårt att behålla, 
förmedla och leva ut kulturen allteftersom företaget blivit större med fler antal anställda. 
Intervjupersonen förklarar vidare att de är av stor vikt att återskapa företagskulturen då en 
mycket central del i företaget är att medarbetarna ska trivas på jobbet och tycka att det är 
roligt. Vidare uttrycker intervjupersonen sin rädsla för att verksamheten blir en ”ny 
motsvarande kommun” där det snarare handlar om kvantitet över kvalitet och att tillsätta så 
många olika människor som möjligt till tjänsterna. Risken är att företaget i tillväxtfasen 
således rekryterar ”fel” och endast utgår från att ett personalbehov behöver lösas. Om det 
rekryteras fel slags människor på företaget som inte vill eller till och med nästan motarbetar 
företagsandan kan det skapas stor problematik. Intervjupersonen menar därmed att det är 
väldigt viktigt att måna om de anställda så att de trivs och själva vill bidra till den positiva 
kulturen som eftersträvas. Att verkligen prata med medarbetarna och arbeta så långt det går 
för att både de och ledningen ska känna sig nöjda med varandra. 
 
4.4.5 Lärande 
Gasellföretag 
Lärande är en väsentlig del i samtliga av gasellföretagen. Då Skyddshemmet signum är just 
att vara “kloka tillsammans” utgör lärande en mycket central del i verksamheten. Företaget 
präglas i huvudsak av både före detta poliser och socionomer som tillsammans har olika 
kompletterande kunskaper och erfarenheter kring de frågor som verksamheten präglas av. För 
att nyttja detta till fullo sker således en hel del intern kompetensväxling där medarbetarna 
delar med sig av sin kunskap genom föreläsningar till övrig intern personal och de parter som 
företaget samverkar med. Det tar genom detta även in externa kompetenser och inleder 
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samarbeten med utomstående aktörer. Skyddshemmet är därmed väldigt öppna och måna om 
att alla ska ta del av ny kunskap och kompetenshöjning finns följaktligen även med i alla 
årsplaneringar. Ett stort fokus ligger även på att verksamheten ska vara av kvalitativ karaktär 
vilket gör att de håller sig uppdaterade på den senaste forskningen som är relevant för deras 
insatser i verksamheten. Även Familjehemmet och Idrottsföretaget har ett stort fokus på att 
ständigt hålla sig uppdaterade på marknaden och om ny forskning i kvalitetssyfte. I 
Familjehemmet försöker de arbeta så evidensbaserat som möjligt vilket gör att de investerar 
mycket i utbildningar och att ständigt utvecklas för att inte riskera stagnation. Mycket som 
styr verksamheten och dess utformning är även specifika externa krav från myndigheter som 
kräver exempelvis utbildningar som personalen bör ha och hur vissa behandlingar ska gå till. 
Lärande är således en absolut nödvändighet i företaget. Intervjupersonen i Serviceföretaget 
upplever att det idag även är ett extra mycket fokus på miljön och att de flesta företag, 
speciellt inom städ, hela tiden måste förhålla sig till en miljöpolicy. Detta gör det extra viktigt 
för Serviceföretaget att ständigt hålla sig uppdaterade om till exempel nya medel som 
kommer som alternativ till de mer kemiska medel som använts tidigare. Inte minst då de 
arbetar mycket med kvaliteten, vilket de ser som deras främsta fördel gentemot kunder och 
prospekt. För att öka kvaliteten arbetar de därmed även kontinuerligt med att fortbilda 
personalen. De har exempelvis två stycken som är särskilt ansvariga för att vidareutbilda den 
övriga personalen och en som är extra ansvarig för att hålla företaget uppdaterad på 
marknaden.  
 
Även i Idrottsföretaget är det ett högt lärandefokus vilket dock snarare här är mer på en 
individuell nivå. Företaget använder sig exempelvis av så kallade kompetens- och 
utvecklingsplaner där varje individ får en kompetensplan utvecklad till sig som passar just 
denne. Det handlar här således om att varje individ genom kompetensplanen ges möjligheten 
att få lära sig nya saker och utvecklas. Dessa kompetensplaner har funnits på företaget sedan 
åtminstone två år tillbaka men har enligt intervjupersonen blivit alltmer strukturerade. 
Idrottsföretaget anordnar även ett flertal olika utbildningar till de anställda. Från och med år 
2018 kommer exempelvis cheferna att få ytterligare ledarskapsutbildning vilket de även ska 
förmedla ut till sina respektive team. Enligt intervjupersonen handlar det med hjälp utav 
ledarskapsutbildningen om att fånga upp personalen mer och att ge dem de förutsättningar 
som de önskar. Idrottsföretaget kommer därför under året att starta projekt med 
internutbildningar där personalen delar med sig av sina kompetenser. De har nyligen även 
börjat med något som kallas kunskapsluncher där de anställda delar med sig av olika 
kompetenser. Idrottsföretaget har även vissa personlighetstestutbildningar där en så kallad 
riskanalys görs. Genom att göra riskanalyser får personalen en utvärdering över vilka de är 
och vad som stimulerar dem och inte. De får således en större självinsikt vilket även kan 
hjälpa dem i arbetet. 
 
Icke-gasellföretag 
Lärande och förändring ses som en grundläggande del i både Behandlingsverksamheten och i 
Konsultföretaget. I Behandlingsverksamheten påpekar intervjupersonen att det är en absolut 
nödvändighet i företag, speciellt i specialistyrken där det ständigt förekommer nya rön, ny 
forskning och nya etiska riktlinjer. Han medger på så vis att det är avgörande och en 
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förutsättning att hålla sig uppdaterade, framförallt då det inte är etiskt försvarbart att inte följa 
forskning om exempelvis hur specialisterna ska utföra sitt arbete. De måste därmed investera 
mycket i vidareutveckling och erbjuder sålunda ett flertal specialistkurser till de anställda. I 
Konsultföretaget är utveckling en viktig del vilket enligt intervjupersonen arbetas med på två 
olika sätt. Dels sker det på en övergripande nivå då intervjupersonen förklarar att de ständigt 
förekommer olika lagstiftningar med utvecklingskrav som de måste anpassa verksamheten 
till. Den andra delen som Konsultföretaget arbetar mycket med är att de i ledningsgruppen i 
största möjliga mån försöker engagera regionansvariga och konsultcheferna i den omfattning 
som går. Detta handlar således även om att få varje konsultchef att på mikronivå ständigt göra 
små anpassningar och där det går att se förenklingar och förbättringar leda fram till den lilla 
utvecklingen som kan ske i vardagen. För att vidareutveckla personalen köper de dessutom 
regelbundet in utbildningar som alla anställda ska gå på.  
 
I HR-företaget menar intervjupersonen att lärande har blivit allt viktigare de senaste åren. De 
har därmed nyligen börjat arbeta med mentorskap mellan kontoren i de olika regionerna, 
vilket består i kompetensdelning mellan personalen. I Hemtjänsten är aktiviteter kring lärande 
istället något som mest utförs om behovet uppstår. Det kan till exempel handla om att de ser 
att de måste bli bättre på något och att de genom detta ser vilka utbildningar som kan passa. 
Intervjupersonen upplever att kompetenshöjning är något som han tycker att de bör bli bättre 
på. Detta då medarbetarna ses som den viktigaste resursen vilket gör att utbildning och 
kompetenshöjande aktiviteter blir en betydande del i företaget. Istället för att endast 
vidareutbilda personalen om ett behov uppstår har han således en ambition om att börja blicka 
mer framåt, kartlägga behov och planera utefter det. 
 
Tabell 4 - Översikt Mindre formella styrmedel  
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5. Analys 

I nedanstående avsnitt förs en analys kring studiens resultat. Inledningsvis analyseras 
fallföretagens generella tillväxt och ekonomistyrning. Vidare berörs varje specifikt styrmedel 
på ett djupare plan där en jämförelse görs mellan gasellerna och icke-gasellerna.  
 
5.1 Företagens bakgrund och tillväxt 
Att tillväxt är en central del för företags framgång samt förmåga att fortleva och utvecklas är 
en punkt som många forskare är eniga om (Daunfeldt och Bornhäll, 2011; Hamberg, 2001). 
Detta går även tydligt på ett eller annat sätt att se hos fallföretagen då dessa antingen syftar till 
att öka tillväxten eller åtminstone hålla den på en kontinuerlig nivå. I likhet med detta hävdar 
Daunfeldt och Bornhäll (2011) att företag har olika ambitioner gällande tillväxt men att det 
generellt råder en stark tillväxtvilja bland svenska småföretag. Däremot är tillväxtviljan enligt 
Tillväxtverket (2017) något som har minskat under de senaste 12 åren och enligt Kirkwood 
(2009) syftar inte alla företag till att öka tillväxten med sin styrning. I motsats till Kirkwood 
(2009) framgår däremot av empirin att samtliga av de studerade fallföretagen inom branschen 
bemanning och rekrytering idag syftar till att öka sin tillväxt. Generellt sett är konkurrensen 
inom denna bransch väldigt hög, vilket samtliga utom ett av företagen inom denna bransch 
yttrar sig om. Att konkurrensen är så pass hög kan därmed ses som en anledning till varför 
dessa företag syftar till att öka tillväxten. Detta då en ökad tillväxt på den hårda marknaden 
kan bli avgörande för företagen att kunna fortleva på sikt, vilket också intervjupersonen i 
Konsultföretaget i likhet med Ax, Johansson och Kullvén (2009) påpekar. En anledning till 
varför Konsultföretaget ständigt strävar mot att öka omsättningen är således för att inte bli 
neddragna av generella kostnadsräkningar i samhället som bland annat kan ske då kunder 
väljer andra konkurrenter framför dem.  
 
I hälso- och sjukvårdsbranschen ser tillväxtambitionerna annorlunda ut i jämförelse med 
bemanning- och rekryteringsbranschen. Endast ett av de fyra företagen, det vill säga gasellen 
Familjehemmet, har som primärt mål att öka tillväxten vilket å andra sidan är i linje med 
Kirkwoods (2009) teori om att alla företag inte syftar till att öka tillväxten. Det är vidare detta 
tillväxtmål som gjorde att Familjehemmet valde att genomföra en omorganisering vid 
nedgången i tillväxten mellan år 2016 och år 2017. Att göra en omorganisering var troligtvis 
ett sätt för verksamheten att arbeta gentemot deras tillväxtmål och också för att bättre kunna 
möta efterfrågan på marknaden. Resterande företag vill å andra sidan inte bli för stora då de 
har som ambition att vara mindre företag. Grundström et al. (2012) förklarar att vissa 
företagsledare är rädda att förlora kontrollen över deras verksamheter om de tillåter företaget 
att växa för mycket, vilket emellertid överensstämmer med fallföretagen inom hälso- och 
sjukvårdsbranschen. Det är i denna bransch ett högt fokus på kvalitet och som 
intervjupersonerna i gasellen Skyddshemmet beskriver finns det stora utmaningar med att 
bibehålla kvaliteten samtidigt som att öka kvantiteten. Intervjupersonen i icke-gasellen 
Hemtjänsten framför i likhet med Skyddshemmet att det kan vara enklare med större kontroll 
och att bibehålla kvaliteten om företagets tillväxt inte skenar iväg. Detta överensstämmer väl 
med det Jacobsen och Thorsvik (2014) och Greve (2014) hävdar om att ett företags 
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ekonomistyrningssystem utformas på olika sätt beroende på exempelvis företagsstorlek, 
bransch och konkurrens.  
  
Masurel och van Montfort (2006) hävdar att vägen till tillväxt kan skiljas åt. Enligt Bisnode 
(2017) är det idag en liten andel i Sverige som betraktas som gasellföretag. Det är därtill 
statistiskt lättare att överleva som ett nystartat företag i industribranschen än företag som är 
verksamma inom just tjänstesektorn (Ekonomifakta, 2017c). Företag står idag inför en ökad 
global osäkerhet och ett flertal företag möter alltmer hårdare ekonomiska villkor där kraven 
för att överleva och växa ökar (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Externa faktorer på 
marknaden som internationalisering av ekonomin med ökad globalisering av marknader, 
snabb teknologisk utveckling, lagstiftning, ökad miljöhänsyn samt konkurrenskraft har 
således en påverkan på företag, vilka är faktorer som är svåra att kontrollera genom styrning. 
Tillväxten hos gasellerna inom hälso- och sjukvårdsbranschen kan mycket väl också förklaras 
av dessa externa faktorer.  
 
Intervjupersonen i gasellen Familjehemmet tror själv att mycket av deras tidigare tillväxt har 
berott på omvärlden och att de valt ”rätt” bransch. Enligt Ekonomifakta (2017c) är även val 
av bransch en betydande del i huruvida ett företags tillväxtkurva utvecklas. Efterfrågan på 
EKB-verksamheter var för några år sedan väldigt hög på marknaden vilket även förklarar 
Familjehemmets kraftiga nedgång i tillväxten då efterfrågan på EKB de senaste åren minskat. 
Även Skyddshemmets val av bransch kan förklara den kraftiga tillväxten då de ständigt har 
fått in allt fler uppdrag trots att de egentligen inte syftar till att bli större. Marknaden tycks 
även vara något som styr mycket i icke-gasellerna. Icke-gasellen Hemtjänsten anser att de har 
nått sin tillväxtpotential och därmed inte kan bli större. Däremot har de andra verksamheter i 
andra städer där de ser tillväxtpotential vilket överensstämmer med Chanut-Guieu och Guieu 
(2014) som menar att ett företags tillväxt kan påverkas av det geografiska området. Icke-
gasellen Behandlingsverksamheten å andra sidan får in allt fler jobb på grund av den ökade 
efterfrågan men verkar inte ha en tillräcklig kapacitet. Deras nuvarande styrning tycks således 
begränsa deras tillväxtförmåga vilket på lång sikt kan skada företaget då kunder eventuellt 
kan komma att söka sig alltmer till konkurrenter.  
  
Fallföretagen i bemannings- och rekryteringsbranschen förklarar emellertid inte tillväxt i lika 
hög grad som en effekt av externa faktorer och marknaden, trots att detta alltid har en viss 
påverkan. Då konkurrensen här är så pass hög är detta förvisso en inverkande faktor på 
tillväxten. Däremot är konkurrens något som företag med styrning kan påverka (Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009).  
 
5.2 Ekonomistyrning 
Det kan utifrån empirin konstateras att samtliga företag har ett visst antal uppsatta 
målsättningar med verksamheten vilket också överensstämmer med Ioniţă (2013) som menar 
att dessa målsättningar exempelvis kan innefatta tillväxt, överlevnad och konkurrenskraft. 
Oavsett vad verksamhetens mål är utvecklar företag olika strategier, metoder och interna 
processer som bidrar och förverkligar dessa övergripande målsättningar, vilket ses som en del 
av företagens ekonomistyrning (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Greve, 2014; Ax, Johansson 
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och Kullvén, 2009). Det som tidigare poängterats är att tillväxt inte alltid är något som företag 
syftar till. Däremot är överlevnad och konkurrenskraft något som samtliga av fallföretagen ser 
som förutsättningar i verksamheten och som övergripande mål vilket i sig kan leda till en 
ökad tillväxt. Det kan utifrån empirin dock vidare tolkas att ökad tillväxt kan påverka företag i 
både positiv och negativ bemärkning. Daunfeldt och Bornhäll (2011) menar i likhet med detta 
att tillväxt ofta kan medföra omfattande förändringar i företaget vilket emellanåt kan vara i 
konflikt med verksamhetens ursprungliga mål eller vision. Ökad tillväxt kan därmed återigen 
stå i konflikt med hälso- och sjukvårdsföretagens vision om en hög kvalitet då det är svårt att 
bibehålla kvalitet med en ökad kvantitet. Inom hälso- och sjukvårdsbranschen skildrar 
intervjupersonen i gasellen Skyddshemmet att de i takt med att företaget expanderat gjort 
vissa förändringar som innebär en ökad kontroll. De administrativa delarna har blivit mer 
omfattande, de har skaffat en samordnare och dessutom planerar de numera mer långsiktigt än 
förut. Intervjupersonen i icke-gasellen Behandlingsverksamheten, som för tillfället växer, 
anser att företaget redan nu blivit mer splittrat vilket är anledning till att de står inför en 
omorganisering. Likaså upplever även intervjupersonen i icke-gasellen Hemtjänsten att 
verksamheten börjat spreta mer då även de har en större tillväxt mot vad de tidigare haft. 
Intervjupersonen menar således att tillväxten tvingat fram en bättre styrning och kontroll 
vilket har inneburit fler funktioner och en större regi för ekonomin.  
 
I bemannings- och rekryteringsbranschen går även liknande mönster att se i gasellerna 
Serviceföretaget och Idrottsföretaget. Intervjupersonen i Serviceföretaget påstår att det 
tidigare varit en mer otydlig strategi och att det inte funnits någon plan bakom styrningen. Ju 
större tillväxt de fått desto tydligare styrning har de dock insett att de behöver ha, vilket också 
tydligt går att se i ytterligare ökad tillväxt. Hon påpekar dessutom att om tillväxten minskar 
uppstår ett större behov av styrning. Även Idrottsföretaget har insett att de behöver en 
tydligare struktur då de ökat i tillväxten så pass mycket. De har därmed också tagit in 
specialister för att strukturera upp verksamheten mer. Samtliga av ovannämnda företags 
strategier stämmer även överens med det som Donaldson (1995) påstår. Att företag måste 
anpassa sin styrning till interna och externa faktorer efter sin egen unika position. Ju bättre 
företaget anpassar styrningen till dessa förhållanden desto bättre anses de också kunna 
prestera (Fisher, 1998). 
 
Den främsta forskningen inom ekonomistyrning tar som nämnt tidigare utgångspunkt i större 
företag. Det är således lite forskning som behandlar just små- och medelstora företags 
ekonomistyrning (Burke och Jarett, 2004). Hudson, Smart och Bourne (2001) menar dock att 
mindre- och medelstora företag ofta skiljer sig åt mot större företag vilket kan innebära att 
SMEs utvecklar förenklade och skräddarsydda styrsystem då det är svårt att använda de som 
återfinns i litteratur. Detta är även något som framkom utifrån studiens resultat då samtliga av 
fallföretagen beskrev deras styrsystem olika i vissa avseenden. Av forskning att döma (Greve, 
2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009) är det främst de formella styrmedlen som utgör en 
avgörande del i ekonomistyrningen och därav i större företag. Det som denna studie däremot 
kan konstatera är att formella styrmedel tycks utgöra en mycket liten del i förhållande till de 
mindre formella styrmedlen i samtliga åtta fallföretag. Detta kan möjligtvis förklaras i att de 
mindre formella styrmedlen ofta utgörs av personalstyrning till skillnad mot de formella 
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styrmedlen som har ett mer finansiellt fokus. Att mindre formella styrmedel dominerar i de 
studerade fallföretagen kan vidare förklaras i att de är just tjänsteföretag där styrningen 
snarare syftar till att styra människorna än att exempelvis estimera kalkyler av olika slag. 
Människorna utgör således en central del i tjänsteföretag då de är ansiktet utåt mot kunderna 
vilket gör att deras agerande och mående blir en angelägenhet för hela företaget.   
 
Det går följaktligen att se ett tydligt mönster med tjänsteföretags ekonomistyrning i i stort sett 
alla fallföretag, oavsett om de är gaseller eller icke-gaseller. Inom tjänsteföretag spelar 
verksamhetens människor en central del då det är dem själva som utgör tjänsten (Greve, 
2014). Samtliga av de åtta fallföretagen poängterar att det är viktigt att hålla och kunna 
erbjuda sina kunder en hög kvalitet. Detta är väsentligt inte minst inom branschen hälso- och 
sjukvård då kvaliteten på tjänsterna här är avgörande. Att kunna erbjuda en hög kvalitet 
innebär även för majoriteten av företagen att ha ett gott kundbemötande. För att vidare kunna 
erbjuda ett gott kundbemötande är en viktig del personalens nöjdhet och mående. 
Personalstyrning blir således en mycket central del i fallföretagens verksamhetsstyrning då 
personalen ses som den viktigaste resursen. Majoriteten av företagen ser det som av stor vikt 
att måna om sina medarbetare. Som ett mål för gasellen Idrottsföretaget exempelvis ska de 
kommande år inte endast syfta till att öka omsättningen utan också öka nöjdheten hos 
personalen. Likaså menar icke-gasellerna HR-företaget och Konsultföretaget att ett av deras 
konkurrensmedel är att måna om både kunder och personalen. Gasellen Idrottsföretaget 
sammanfattar således syftet med företags personalstyrning väl då intervjupersonen här menar 
att deras styrning snarare påverkar kvaliteten än kvantiteten men att de genom god kvalitet 
skapar högre kvantitet och tillväxt. 
 
En viss skillnad generellt sett framkom mellan branschernas styrning. Inom bemannings- och 
rekryteringsbranschen, där samtliga företag syftar till att öka tillväxten, beskrivs 
ekonomistyrningen på ett annorlunda sätt än vad som görs i hälso- och sjukvårdsbranschen. 
Styrningen hos gasellerna inom hälso- och sjukvårdsbranschen tycks syfta mer till att anpassa 
sig efter omvärlden och möta marknadens efterfrågan, vilket även Ax, Johansson och Kullvén 
(2009) poängterar som väsentligt för företag. Hos icke-gasellen Hemtjänsten menar 
intervjupersonen att styrningen handlar om att hålla kostnaderna under kontroll. I motsats till 
detta tycks styrningen i fallföretagen inom bemannings- och rekryteringsbranschen vara mer 
tydlig, inriktad på att nå de uppsatta målen och att öka tillväxten. Gasellen Serviceföretagets 
styrning syftar ständigt till att nå specifika mål och den ekonomiska informationen i företaget 
spelar en stor roll i hur styrningen utformas. Detta kan vidare förklaras i att ekonomistyrning 
enligt Greve (2014) också i grund och botten har ett stort fokus på ekonomiska mål. Företaget 
har dock ingen riktig formulerad tillväxtstrategi då de är ett relativt nytt företag. 
Intervjupersonen menar däremot att ledningsgruppen ständigt utvärderar och håller sig 
uppdaterade på marknaden om var någonstans de kan rikta sig. De har således gjort en 
tillväxtplan för 2018 som innebär att de nischar sig mer mot det som de anser sig vara mest 
kunniga inom. För att vara konkurrenskraftiga och öka tillväxten arbetar även gasellen 
Idrottsföretaget mycket med att nischa sig på marknaden. Ända sedan företagets grundande 
har företaget kontinuerligt haft ett flertal ekonomiska grundmål uppsatta om att öka 
omsättningen. Detta är än idag en mycket central del som styrningen syftar mot. Styrningen i 
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de två icke-gasellerna inom branschen tycks däremot inte vara lika tydlig som i gasellerna och 
det har här länge saknats några tydliga formulerade tillväxtstrategier. Icke-gasellen HR-
företaget som däremot nyligen börjat arbeta med en mer tydlig styrning har dock även börjat 
utforma tillväxtstrategier då ambitionen är att växa. Det som går att tolka utifrån empirin är 
således att gasellerna har mer utvecklade strategier än icke-gasellerna vilket överensstämmer 
med Parker, Storey och van Witteloostuijn (2010) som menar att gasellföretag är extra 
framgångsrika i att utforma och implementera strategier som är särskilt lämpliga inom den 
bransch som de är verksamma inom.  
  
Företags styrning kan dock tänkas skiljas åt beroende på vad de har för mål. Då alla företag 
inte vill öka tillväxten kan styrningen därmed bero på vad den syftar till. Detta kan sålunda 
också förklara varför företagen i bemannings- och rekryteringsbranschen tycks ha en något 
tydligare styrning än de övriga fallföretagen i hälso- och sjukvårdsbranschen. Att styrningen 
ser något annorlunda ut branschmässigt kan emellertid ha att göra med att det enligt 
Expowera (2018) finns en risk att enkla rutiner och viss kunskap gällande styrning och 
hanterandet av ekonomin saknas i SMEs. Det är därför särskilt viktigt att SMEs använder sig 
utav tillämpbara styrmedel för att kunna nå deras målsättningar. Vid felaktig användning och 
val av styrmedel kan företaget riskera onödiga ekonomiska förluster. Små- och medelstora 
företag innefattar även ett mindre antal anställda vilket kan innebära att personer särskilt 
anställda för de ekonomiska funktionerna inte alltid är omfattande, om ens befintligt. 
Dessutom kan det betyda att ledningen inom företaget inte har den kunskapen om vad 
ekonomisk styrning innebär. Hur styrningen skiljer sig åt mellan gaseller och icke-gaseller 
kan därmed även bero på ledningen och dess kunskap, vilket också Expowera (2018) menar, 
både gällande hur de talar om ekonomistyrningen och hur de genomför den. Kommande 
avsnitt kommer vidare att gå in mer djupgående på verksamheternas styrmedel.  
 
5.3 Formella styrmedel 
5.3.1 Budgetering 
Gasellföretag 
Alla fallföretag förutom gasellen Skyddshemmet använder sig av budgetering. Ett flertal 
författare, däribland Jae, Shim och Allison (2011) beskriver användandet av en budget som ett 
sätt att planera en verksamhet vilket sålunda kan tänkas göra att företagen får en mer 
strukturerad och övergriplig bild av verksamheten. Att få en övergriplig och strukturerad bild 
kan vidare anses vara önskvärt inte minst i ett företag vars tillväxt är hög eller som syftar till 
att öka tillväxten ytterligare. Det kan dessutom tänkas vara nödvändigt i företag som upplevs 
som splittrade i och med en ökad tillväxt, vilket också är fallet i ett flertal av fallföretagen. 
Den taktiska budgeteringen verkar vara den vanligaste bland samtliga fallföretag. Detta kan 
vidare bero på den dynamiska marknaden som båda branscher befinner sig på. En taktisk 
budgetering med en något kortare tidsaspekt kan således tänkas vara en nödvändighet för att 
företaget ska kunna anpassa verksamheten till marknaden, oavsett om syftet är att öka 
tillväxten eller inte. Detta då det här både kan handla om viktiga strategiska val och då 
företagen möter externa faktorer som de inte kan påverka.  
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Familjehemmet, Serviceföretaget och Idrottsföretaget beskriver att de uppför budgetering på 
en årlig basis vilket Ax, Johansson och Kullvén (2009) benämner som en taktisk budgetering. 
Detta budgetperspektiv kännetecknas av att vara kortare, på vanligtvis ett år, och innebär att 
ett företag på effektivaste sätt utnyttjar den kapaciteten företaget har eller kommer att få inom 
budgetåret. Jae, Shim och Allison (2011) samt Ax, Johansson och Kullvén (2009) framhäver 
emellertid planeringsmotivet som den främsta anledning till användandet av en budget, vilket 
också Familjehemmet uppger att deras avsikt med budgeteringen i synnerhet berör. Trots att 
Serviceföretaget och Idrottsföretaget inte berörde att planeringen låg till grund för deras avsikt 
med budgeten kan dock detta tänkas vara en bakomliggande faktor även hos dem. 
Intervjupersonen från Idrottsföretaget förklarar exempelvis att de använder sig av 
budgetstyrning med avsikt att nå önskad omsättning och vinst, vilket i sig kräver planering.  
 
Förutom planeringssyftet använder Familjehemmet sig även av budgetering dels för att 
estimera utfall i framtiden genom prognoser men också för att, enligt Greve (2014) samt Jae, 
Shim och Allison (2011), kontrollera utfallet jämfört med den upprättade budgeten. Detta kan 
förstås genom ovannämnda författare som förklarar att det utöver planeringsaspekten även 
finns andra intentioner med att upprätta budgetar, som exempelvis prognostisering och 
kontroll. Familjehemmet följer upp budgeterna en gång per år och granskar dem ytligt 
emellanåt vilket indikerar att verksamheten använder sig av en mjukare budgetstyrning. 
Mjukare budgetstyrning innebär enligt Greve (2014) att överordnade är mindre engagerade i 
budgetarbetet än vid hård budgetstyrning. Däremot har Familjehemmets budgetstyrning gått 
mer åt att kategoriseras som hårdare sedan deras nedgång i tillväxten och omorganisering. 
Budgeteringen har således blivit mer tydlig och alltmer viktigare att följa på ett noggrannare 
sätt än förut. Under deras år som gaseller behövdes inte denna hårda budgetering som nu, 
vilket också är fallet i ett flertal av de andra företagen. Vid bättre tillväxt sågs inte behovet av 
en tydligare styrning och därmed också budgetering. Vid sämre tillväxt verkar dock företag ta 
till mer åtgärder som hårdare styrning då det kräver en större kontroll för att uppnå deras 
ekonomiska målsättningar.  
 
Serviceföretaget följer även dem upp budgeteringen åtminstone en gång varje månad. Vidare 
förklarar intervjupersonen att de stämmer av utfallet kontinuerligt mot det förväntade 
resultatet för att budgeteringen ska bli så korrekt som möjligt. I motsats till Familjehemmets 
budgetering som blivit alltmer hårdare sedan en minskning i tillväxten har både 
Serviceföretaget och Idrottsföretagets budgetupprättning utvecklats och blivit alltmer 
noggrann sedan deras ökning i tillväxt, då även detta kan antas innebära ett behov till större 
kontroll. Utifrån detta kan de två gasellföretagens budgetstyrning även klassificeras av 
hårdare karaktär utifrån de krav Greve (2014) radar upp. Både Serviceföretaget och 
Idrottsföretaget antyder på liknande sätt att överordnade från respektive verksamhet är 
engagerade i budgetarbetet. Intervjupersonen från Idrottsföretaget framför exempelvis att de 
vill ha en väldigt detaljerad budget vilket är ytterligare anledningar till att klassificera de två 
gasellernas användning av budgetering som av hårdare karaktär.  
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Icke-gasellföretag 
Samtliga fyra icke-gasellföretag upprättar årsvis en budget där samtliga följer upp 
budgeteringen varje månad. De har följaktligen en taktisk budgetplan likt de ovanstående 
fallföretagen. Intervjupersonen i Behandlingsverksamheten i likhet med intervjupersonen från 
Konsultföretaget, beskriver tydligt att de har en hård budgetstyrning. Detta bland annat då 
budgeterna blir fastställda efter att de upprättats, vilket också Greve (2014) förklarar är en 
indikation på hårdare budgetstyrning. Greve (2014) och Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
menar att följa en budget kan ha ett motivationsskapande syfte. Intervjupersonen från 
Behandlingsverksamheten framför emellertid att den hårda styrningen medför ett stort fokus 
på budgeten som vidare i stor utsträckning har påverkat deras dagliga arbete negativt. Detta 
då han anser att en alltför hård budgetstyrning minskar glädjen i arbetet. Han påpekar vidare 
att ett för stort budgetfokus således snarare kan hämma motivationen att prestera och medföra 
att medarbetare tröttnar. I kontrast till detta kan det tänkas att en för mjuk budgetstyrning 
resulterar i att de anställda inte upplever att de arbetar mot specifika mål då dessa möjligtvis 
inte är tillräckligt tydliga. Detta kan i sin tur, på liknande sätt som författarna ovanför antyder, 
dämpa motivationen. Det är därför av ytterst vikt att tänka på helheten vid budgetstyrning 
samt vilken typ av budget som dels krävs för verksamheten men också som motiverar och 
driver medarbetarna framåt mot de uppsatta målen. Det kan därefter tänkas underlätta att 
finna en balansgång däremellan som främjar en effektiv budgetstyrning på bästa möjliga sätt. 
 
Även Hemtjänsten tycks använda sig av hård budgetstyrning. Syftet med budgetering går i 
Hemtjänstens fall att härleda till personalplanering och därmed enligt Jae, Shim och Allison 
(2011) till planeringsmotivet för att effektivt bedriva verksamheten. Hemtjänsten är vidare 
väldigt noggranna med att resonera kring vad eventuella avvikelser kan bero på. Detta 
klassificerar Greve (2014) som en detaljerad budgetuppföljning vilket sålunda också faller 
under kategorin hård budgetstyrning. Intervjupersonen från Hemtjänsten redogör för att de 
använde en mjukare budget under de första åren när företaget hade en högre tillväxt som inte 
var lika noggrann som den de har utvecklat på senare tid när tillväxten har avtagit. 
  
Hemtjänsten, HR-företaget och Konsultföretaget använder sig samtliga av prognostisering. 
De två förstnämnda upprättar prognoserna årligen och följer upp dem varje månad medan 
Konsultföretagets prognostisering sker löpande och i fyramånadersintervall. Enligt 
intervjupersonerna i HR-företaget och Konsultföretaget är prognosarbetet en viktig del i 
budgeteringsstyrningen utöver planeringsmotivet. Prognostisering verkar dessutom vara 
väldigt viktigt för Konsultföretagets styrning då de följer upp prognoserna kontinuerligt och 
likt Hemtjänsten, noga analyserar eventuella avvikelser i både budgeten och därmed i deras 
prognoser. Utöver detta bevakar de även prognoserna veckovis så att de stämmer överens med 
den uppsatta budgeten samt reglerar estimeringarna vartefter vid behov. Dessa punkter visar 
på ett tydligt sätt att Konsultföretaget enligt Greve (2014) har ett hårt budget- och 
prognosfokus och att det är av stor vikt för företagets dagliga verksamhet att se över och 
förhålla sig till den fastställda budgeten. HR-företaget kommunicerar tydligt ut till sina 
anställda vad som förväntas levereras under året vilket enligt intervjupersonen, i likhet med 
bland annat författarna Jae, Shim och Allison (2011), beskriver att det ökar de anställdas 
motivation då de har tydliga mål att eftersträva. De använder sig även av ett, benämnt enligt 
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författarna, incitamentsystem för regionchefer där bonus utdelas ifall de uppnår sina uppsatta 
mål som återfinns i budgeten.  
 
Sammanfattande diskussion 
Majoriteten av företagen föredrar hårdare budgetstyrning. Bland icke-gasellerna visade det sig 
även att majoriteten använder sig av prognostisering som ett kompletterande medel till 
budgeteringen. Detta visar återigen icke-gasellernas eventuella behov av en generellt hårdare 
styrning. Både Familjehemmet och Hemtjänsten använde sig av mjukare budgetering under 
tiden de ökade i tillväxt då verksamheterna inte ansåg sig behöva vara lika noggranna med att 
hålla och följa upp budgeten. Detta då intervjupersonerna i dessa fall beskrev att det var 
lättare att nå de uppsatta målen i form av vinstmarginaler vilket tänkas vara anledningen till 
att verksamheterna då inte ansåg att en hårdare budgetstyrning var nödvändig. För att 
generellt lättare nå företagets uppsatta mål kan det dock antas vara enklare med en hård 
budgetstyrning. Som intervjupersonen i Behandlingsverksamheten nämner finns däremot 
risken att medarbetarna i dessa fall blir mindre motiverade och tröttnar. Det kan således vara 
nödvändigt att komplettera detta styrmedel med andra styrmedel som är mer 
motivationshöjande för att få ett mer komplett ekonomistyrningssystem.  
 
Gasellen Skyddshemmet var det enda fallföretaget som inte använde sig av budgetering då de 
inte ansåg sig behöva en konkret framtida plan. Detta tyder på att Skyddshemmet hellre vill 
vara flexibla än att vara bundna till en budget och att de har utrymme omsättningsmässigt att 
använda en budgetlös strategi. Skyddshemmet likt några av de andra fallföretagen når sålunda 
upp till deras önskvärda vinstmarginal utan budgetering. Detta kan återigen tänkas visa att 
företag som har en god tillväxt inte behöver budgetering, i alla fall inte hård budgetstyrning 
enligt Familjehemmet och Hemtjänsten, så länge svängrum finns. Vid bättre tillväxt går det 
följaktligen att konstatera att det inte finns lika stort behov av en tydligare styrning och 
därmed också budgetering som vid sämre tillväxt. 
 
5.3.2 Kalkylering  
Gasellföretag 
Serviceföretaget var den enda verksamheten som uppger sig använda kalkyler. Detta i syfte 
att beräkna företagets lönsamhet, framförallt vid planeringen av det dagliga arbetet som 
exempelvis schemaläggning av kunder. Däremot gick det inte att utifrån intervjupersonens 
beskrivning fastställa exakt vilken typ av kalkylering verksamheten använde sig utav i 
jämförelse med teorin. Medan det till stor del gick att dra paralleller mellan de övriga 
styrmedel till tidigare forskning och litteratur, var detta styrmedel emellertid det enda som 
skiljde sig från mängden. Detta kan förklaras med utgångspunkt i det rådande gapet mellan 
teori och praktik som bland annat forskaren Lindvall (2011) framhäver. Som tidigare nämnt 
används många av teorierna gällande styrformer inte av verksamheter i praktiken (Lindvall, 
2011; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Burke och Jarett (2004) menar att det saknas 
samma bredd av information om tillämpbara styrmedel för mindre verksamheter då 
litteraturen ofta tar utgångspunkt i större företag. Detta kan anses vara en anledning till att 
gapet mellan teori och i praktiken existerar, i synnerhet vid beaktande av SMEs då dessa 
skiljer sig åt mot större företag. Företag och framförallt SMEs föredrar vanligtvis enkla 
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varianter framför mer komplicerade och utstuderade metoder som enligt teorin är bättre 
(Lindvall, 2011; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Det är således viktigt att SMEs använder 
sig utav tillämpbara styrmedel för att kunna nå deras målsättningar utan att riskera onödiga 
ekonomiska förluster (Expowera, 2018). Ovanstående förklaring kan följaktligen tänkas ligga 
till grund till svårigheten att koppla Serviceföretagets beskrivning av sina kalkyler med 
framtagna formella styrmedel som återges i litteraturen. Serviceföretaget är en gasell med en 
god tillväxtkurva och ser därför förmodligen ingen anledning att ta efter mer komplicerade 
kalkylmallar som återges i läroböcker då deras utformning av kalkyler fungerar för vad deras 
verksamhet syftar till att uppnå.  
 
5.3.3 Prestationsmätning  
Gasellföretag 
Prestationsmätning kan vara av både finansiell och icke-finansiell karaktär. Schleifer, Sullivan 
och Murdough (2014) och Ax, Johansson och Kullvén (2009) framför att de icke-finansiella 
prestationsmåtten bland annat berör uppföljning av kvaliteten i arbetet. Kvalitet verkar även 
vara något som majoriteten av företaget arbetar med för att vara konkurrenskraftiga. 
Skyddshemmet var däremot det enda företaget som tryckte på vikten av att följa upp 
kvaliteten på de utförda uppdragen trots att de resterande gasellernas prestationsmätning 
förmodligen även dem grundas i kvaliteten. Detta var inte något som de andra företagen tog 
upp i samband med beskrivning av prestationsmätning men har vid andra tillfällen 
återkommit till just kvalitetsbegreppet som en ytterst viktigt del vid arbete med människor.  
 
Skyddshemmets uppföljningsfunktion av tid och kvalitet framställs bidra med en överblick 
över vilka funktioner verksamheten behöver för att öka hållbarheten och kvaliteten över tid 
men också för att se över vilka delar som är onödiga. Uppföljningen av uppdrag har även 
blivit alltmer noggrann, tätare och har ökat i och med företagets tillväxt. Här kan 
verksamheten tänkas se en typ av orsak-verkan samband där tätare uppföljning leder till ökad 
tillväxt i längden då de anställdas prestationer utvärderas med syfte att förbättra kvaliteten. 
Det är möjligt att Skyddshemmet har velat försäkra sig om att den nedlagda tiden inte ska bli 
kortare och att kvaliteten gentemot klienterna inte blir lidande i och med tillväxten. 
Uppföljningen kan även således ha främjat tillväxten då en ökad kontroll över arbetskvalitet 
och att tiden läggs ner på ett korrekt sätt kan bidra till nöjdare klienter och på så vis ökad 
omsättning i längden.  
 
Serviceföretaget, likt Skyddshemmet, följer upp olika aktiviteter som personalen utför i sin 
tjänsteutövning men också om tiden prioriteras på rätt sätt. Anledningen kan här baseras på 
liknande argument som i Skyddshemmets fall. Denna uppföljning kan tänkas vara en indirekt 
påverkande faktor i att behålla nöjda kunder men också genom att få nöjd personal som får 
feedback på sina prestationer. I många fall, vilket också empirin belyser, handlar det i 
tjänsteföretag ofta om att ha “rätt” personer och det är medarbetarnas individuella prestationer 
som utgör den huvudsakliga tjänsten. Att mäta medarbetarnas prestationer kan således tänkas 
vara ett nödvändigt medel i tjänsteföretag för att kunna kontrollera deras verksamhet och 
vilka tjänster de erbjuder sina kunder.  
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Schleifer, Sullivan och Murdough (2014) och Ax, Johansson och Kullvén (2009) poängterar 
fortsättningsvis att uppföljning av tid är ett prestationsmått av mer icke-finansiell karaktär 
men det kan argumenteras i både Skyddshemmets och Serviceföretagets fall om att det även 
kan finnas finansiella motiv för att se över hur arbetstiderna ser ut. Detta då prioritering av tid 
på rätt sätt kan tänkas falla in under de finansiella delarna såsom lönsamhet, kostnader och 
resultat då dessa samverkar med hur tiden disponeras. Serviceföretaget är även noggranna 
med att ta upp denna utvärdering med personalen för att kunna diskutera hur de ska gå 
tillväga för att erbjuda mer debiterbar tid av den totala arbetstiden. Idrottsföretaget, i likhet 
med Serviceföretaget, använder sig av individuella möten för att följa upp och utveckla 
personalen.  
  
Icke-gasellföretag 
Personalen i Behandlingsverksamheten har ett visst antal timmar för arbetsuppgifterna som de 
noggrant ska rapportera och som följs upp varje månad. Detta visar att de är hårt styrda efter 
att nå en viss beläggning vilket följaktligen ligger i linje med prestationsmätningens syfte 
enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009). Författarna hävdar att avsikten med detta formella 
styrmedel är att uppfylla de uppsatta målen vilket i Behandlingsverksamhetens fall indikerar 
på den finansiella delen. Att nå den önskade beläggningen genererar förmodligen i deras fall 
bättre lönsamhet, resultat och ökad försäljning. Hemtjänsten, likt Behandlingsverksamheten, 
har ett tydligt finansiellt mål med deras prestationsmätning. Deras huvudsakliga mål är 
lönsamhet vilket de ser bottna i en god personalplanering och uppföljning av uppdrag. I 
Hemtjänstens fall sker även en viss form av övergripande prestationsmätning mellan 
enhetschefen och medarbetarna genom en informell dialog. De använder däremot endast 
individuell uppföljning om det finns skäl till det. Detta tyder på att Hemtjänsten vill ha 
kontroll över medarbetarnas individuella prestationer men att dessa oftast inte behöver följas 
upp då de upplever att medarbetarna arbetar i enlighet med de uppsatta målen.  
 
Både HR-företaget och Konsultföretaget har ett stort fokus på prestationsmätning och 
använder även dem uppföljning av mer finansiell karaktär. HR-företaget har som mål att öka 
försäljningen medan Konsultföretaget har som mål att inte tappa i omsättning och därmed 
förbli lönsamma samt uppnå vissa resultat. Detta visar att det är mycket fokus på de 
finansiella aspekterna och att de två företagen ser att prestationsmätning är ett sätt att främja 
dessa delar. Företagen använder sig även av ett system där medarbetarna registrerar sina 
uppdrag vilket sedan följs upp av regionansvariga som bland annat utvärderar de affärer som 
gjorts. Dessa uppföljningar sker genom muntliga dialoger precis som i Hemtjänstens fall men 
sker däremot här på individnivå. Detta tyder på att de är ännu mer noggranna än Hemtjänsten 
att se över varje medarbetares individuella prestation och hur denne bidrar till helheten i 
verksamheten. Konsultföretagets system är vidare transparenta för alla medarbetare vilket kan 
tänkas vara en motivationshöjande aspekt i att prestera. Konsultföretaget har successivt byggt 
uppföljningen på de olika nyckeltalen gällande rekrytering och försäljning vilket enligt Ax, 
Johansson och Kullvén (2009) tydligt, som tidigare nämnts, går under de finansiella målen 
med prestationsmätning. 
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Sammanfattande diskussion 
Avslutningsvis finns det en tydlig röd tråd av vilken karaktär prestationsmätningarna är i icke-
gasellföretagen. Samtliga deltagande icke-gaseller i studien grundar sina avsikter med 
användning av prestationsmätning i de finansiella målen, där stort fokus tydligt ligger på 
lönsamhet, resultat och försäljning. Dessa är ekonomiska mått som kan tänkas vara avgörande 
för ett företags fortlevnad oavsett om styrningen syftar till att växa eller inte. I vissa av icke-
gasellföretagen är även uppföljning av nedlagd och fördelning av tid på olika uppdrag en 
central del, vilket kan tänkas vara ett styrmedel som syftar till att effektivisera verksamheten 
och utifrån detta nå finansiella aspekter. Tidsaspekten var även en viktig del i samtliga av 
gasellföretagen. Uppföljning av tid beskrevs däremot i vissa fall i mer icke-finansiella termer 
hos gasellerna utan några specifika finansiella mål med prestationsmätningen som i icke-
gasellerna. En bidragande faktor med uppföljningen i gasellföretagen kan emellertid även här 
tänkas främja de finansiella målen ur ett långsiktigt perspektiv. Detta är däremot inget 
gasellföretagen framhäver som ett primärt syfte med användningen utan kan snarare ses som 
en bonus.  
 
5.4 Mindre formella styrmedel 
5.4.1 Organisationsform 
Gasellföretag 
Fallföretagens organisationsstruktur berördes ofta i samband med när intervjupersonerna 
beskrev hur verksamhetskulturen och ansvarsfördelningen och medarbetarskap såg ut. 
Serviceföretaget beskriver sin organisationsform som mer decentraliserad där alla har en stor 
påverkan i verksamhetens beslut, vilket även präglar deras företagsanda. Likt Serviceföretaget 
berörde Skyddshemmet organisationsformen i anslutning till när de beskrev hur 
verksamhetens företagskultur ser ut och hur de ser på lärande. Däremot antydde inte 
intervjupersonerna i Skyddshemmet att organisationsstrukturen var en del i deras 
ekonomistyrningssystem. De förklarade att deras organisationsform tar sikte på deras signum 
att vara ”kloka tillsammans” där medarbetarna arbetar på samma nivå för att uppnå målen 
tillsammans. Organisationsstrukturen i Skyddshemmet kan på så vis tolkas vara relativt platt 
och decentraliserad till sin karaktär, vilket tar sin utgångspunkt i det horisontella perspektivet 
(Samagaio, Crespo och Rodrigues, 2017; Jacobsen och Thorsvik, 2014; Greve, 2014). 
  
Intervjupersonen från Familjehemmet förklarade att deras organisationsstruktur utgörs av 
flera olika hierarkiska steg men att det trots detta är väldigt viktigt med högt i tak i 
verksamheten. Flera forskare, däribland Greve (2014), framför att ett vertikalt perspektiv 
kännetecknas av att verksamheter är uppbyggda i flera hierarkiska steg och har ett 
centraliserat beslutsfattande. Det tyder på att Familjehemmet således kan tänkas ha en mildare 
form av centraliserat beslutsfattande då ledningen fattar de flesta besluten men att de ger en 
stor möjlighet till medarbetarna att kunna påverka besluten.  
 
Icke-gasellföretag 
Organisationsstrukturen i Hemtjänsten skildras, i likhet med Familjehemmets struktur, som 
tydligt hierarkisk över respektive befattnings ansvarsområden. Hemtjänstens struktur 
innefattar även den flera olika hierarkiska steg. Konsultföretaget framför att deras 
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organisationsform är relativt spretig då de är en del av en koncern och verkar i både Sverige 
och Norge. Intervjupersonen förklarade att det var hon och Sverigechefen som själva bedriver 
den operativa verksamheten vilket följaktligen tyder på att deras organisationsform grundar 
sig i ett vertikalt perspektiv där verksamheter är uppbyggda i flera hierarkiska steg (Jacobsen 
och Thorsvik, 2014; Greve, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Både Hemtjänsten och 
Konsultföretaget har således mer centraliserad beslutsfattande vilket också genomsyrar 
fallföretagens beskrivning av deras verksamheter. HR-företaget menar att deras företag är 
platt där samtliga anställda har en hög delaktighet i grupperna och stöttning från ledningen. 
Enligt Samagaio, Crespo och Rodrigues (2017) indikerar således beskrivningen ovan att de 
har decentraliserat beslutsfattande. Däremot är det svårt att påvisa exakt vart HR-företagets 
struktur går att kategorisera in då intervjupersonen ändå redogör för att de har en relativt 
hierarkisk organisationsstruktur. 
 
Sammanfattande diskussion 
Organisationsform innebär hur ett företag organiserar sig och sin personal (Jacobsen och 
Thorsvik, 2014; Greve, 2014). Hur en organisation utformas kopplas ofta till huruvida ett 
företag har en vertikal eller horisontell organisationsform (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009). Nästintill samtliga icke-gaseller uppger sig främst ha en 
centraliserad struktur. HR-företagets organisationsform skildras emellertid inte lika tydligt 
som centraliserad som i de övriga icke-gasellföretagen. Gasellernas organisationsform 
beskrevs istället i synnerhet av mer decentraliserad och horisontell karaktär. Det var enbart en 
gasell, Familjehemmet, som beskrev sin struktur i termer som pekar mer mot en centraliserad 
verksamhetsform men ändå inte fullt ut då intervjupersonen betonar att de anställda får vara 
med och påverka till viss del. Oavsett om företagen beskrev sin organisationsstruktur som 
centraliserad eller decentraliserad menar dock många av fallföretagen att medarbetarna tillåts 
ett stort utrymme till att påverka inom organisationen. Detta kan vidare vara något som är 
utmärkande just för SMEs då det i stora företag blir svårare att ta hänsyn till och låta samtliga 
anställda påverka i företaget. Det kan således i SMEs vara enklare att få sin röst hörd då det 
inte finns lika många hierarkiska steg utan att cheferna har en mer personlig kontakt med de 
underordnade, oavsett om strukturen är mer horisontell eller vertikal. Hur medarbetarna själva 
upplever sin egen bestämmanderätt och möjlighet till att påverka kan däremot möjligtvis vara 
annorlunda mot det som beskrivs i företagen.  
 
Greve (2014) menar att en verksamhets struktur är en del av det styrsystem som 
företagsledningen förfogar över. Strukturens uppbyggnad har följaktligen en stor påverkan på 
vilka andra styrmedel ekonomistyrningssystemet ska innehålla. Trots detta berörde inte alla 
fallföretagen organisationsform i samband med deras ekonomistyrning. Anledningen kan 
tänkas vara att intervjupersonerna inte ser att deras verksamhetsstruktur är relevant till 
utformning av ekonomistyrningssystemen, vilket är i motsats till vad Greve (2014) anser. 
Fastän inte alla fallföretagen berör deras verksamhetsstrukturer har dock samtliga företag en 
form av organisationsform oavsett om de ser denna påverka eller tillhöra deras 
ekonomistyrningssystem eller inte. Organisationsform kan således tänkas vara ett styrmedel 
som mer eller mindre har en underliggande påverkan och som ledningen möjligtvis inte aktivt 
använder vid styrning då de inte till fullo är medvetna om dess påverkan. 
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5.4.2 Ansvarsfördelning och medarbetarskap 
Gasellföretag 
Jönsson och Strannegård (2015) och Schleifer, Sullivan och Murdough (2014) resonerar kring 
att medarbetarskap kan främja personalens engagemang. Majoriteten av fallföretagen framför 
samma anledning till att medarbetarskap är ett viktigt styrmedel för dem. Medarbetarskap 
framställs enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) även att handla om demokratisering av 
arbetslivet. Samtliga gaseller värderar medarbetarskap högt då de uttrycker att det ska finnas 
en öppenhet inom deras verksamheter där personalen tillåts att komma med idéer och kunna 
delta och påverka i vissa beslut. Det som gemensamt går att urskilja från gasellföretagens 
beskrivningar är att samtliga mer behandlar medarbetarskap än hur deras ansvarsfördelning 
ser ut i verksamheterna. Anledningen bakom denna skillnad kan eventuellt tänkas bero på att 
icke-gasellerna tycks behöva en tydligare styrning och kontroll i verksamheten, där 
ansvarsfördelning och tydliga roller utgör en central del. Denna kontroll är vidare inte lika 
tydlig i gasellerna vilket gör att mer fokus ligger på medarbetarskapet.  
 
Icke-gasellföretag 
De två icke-gasellföretagen från bemanning- och rekryteringsbranschen, HR-företaget och 
Konsultföretaget, beskrev medarbetarskap och ansvarsfördelning på liknande sätt i deras 
verksamheter. Medarbetarna i de båda företagen uppfyller således de två principer som ligger 
till grund för ansvarsfördelning. Påverkbarhetsprincipen och befogenhetsprincipen innebär att 
en individ ska kunna påverka det arbete som denne ansvarar över och att denne även har 
befogenhet att göra det (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Detta visas tydligt i de båda 
ovannämnda icke-gasellerna. Nyrekryterade får i HR-företaget ett tidigt och brett ansvar och 
utifrån detta sker även ett nära samarbete mellan medarbetarna. De tillåts en stor möjlighet till 
medbestämmande i företaget och att ta initiativ. Konsultföretaget beskrev på liknande sätt hur 
de ser på deras medarbetare och medarbetarskap. Hela Konsultföretagets arbetssätt bygger på 
att de rekryterar kompetenta individer som är helt självständiga. Samtliga anställda i 
Konsultföretaget är således en stor inkluderande del i arbetets utformning där de har möjlighet 
att påverka. De har fortsättningsvis, likt HR-företaget, en stor egen bestämmanderätt. 
Ansvarsfördelning går vidare även att tydligt urskilja då ledningen i dessa verksamheter ger 
stort utrymme för sina medarbetare i form av delegation av arbetsuppgifter. Personalen blir i 
dessa fall mer självstyrande vilket också är det som Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
beskriver som medarbetarskap. Detta visar, till skillnad från gasellerna, att det mer tydligt 
finns utformade ansvarsområden. 
  
Medarbetarskap och ansvarsfördelning kan enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) även 
främja personalens engagemang på arbetsplatsen. Detta stämmer även väl överens med 
intervjupersonen i HR-företaget, som menar att medarbetarskap och ansvar kan vara en stor 
trivselfaktor hos medarbetarna. Vidare lockar dessutom ett stort ansvar i sin arbetsroll nya 
medarbetare vilket är ytterligare en positiv aspekt med ansvarsfördelning och medarbetarskap. 
HR-företaget ser dock en nackdel med att ge medarbetarna ett stort ansvar tidigt och därmed 
att de har en stor påverkan i deras arbetssituation. Detta då företaget efter ett tag kan tappa 
medarbetare som vill utvecklas och växa ytterligare i arbetsrollen vilket inte är möjligt då HR-
företaget är en liten verksamhet. En viktig dimension i medarbetarskap är emellertid 
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möjligheten till utveckling och till lärande (Schleifer, Sullivan och Murdough, 2014; Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009; Lloyd, Woodbury och Del Rosario, 2001) vilket inte är möjligt 
då det i HR-företaget och i övriga SMEs inte finns många hierarkiska steg. Det kan därför 
tänkas bli en balansgång hur detta styrmedel på bästa sätt ska utformas, vilket tar sin 
utgångspunkt i samma resonemang som vid för hård respektive mjuk budgetstyrning. För 
mycket ansvar och möjlighet till påverkan i ett tidigt skede kan resultera i att personal inte 
känner att de utvecklas och för lite kan hämma motivationen och delaktigheten på 
arbetsplatsen. Hur medarbetarskapen och ansvarsfördelningen i SMEs utformas kan således 
tänkas vara något som samtliga företag bör arbeta med varsamhet. 
  
Behandlingsverksamheten likväl som de två icke-gasellföretagen i bemanning- och 
rekryteringsbranschen och samtliga gaseller, värderar delaktighet väldigt högt vilket är en 
hörnsten i styrmedlet medarbetarskap och ansvarsfördelning (Jönsson och Strannegård, 2015; 
Schleifer, Sullivan och Murdough, 2014). Delegation av ansvar upplevs däremot som svårare 
att hantera i Behandlingsverksamheten då intervjupersonen beskriver att vissa medarbetare 
vill vara delaktiga i beslut och därav ta en större ansvarsroll på arbetsplatsen medan andra inte 
uppskattar det. Förutom att det är svårt att avgöra vilken kombination mellan hur mycket 
respektive hur lite ansvar och delaktighet som är bäst för både medarbetarna och 
verksamheten, är det även svårt utifrån den subjektiva aspekten. Det bottnar i hur varje 
individ uppfattar sin egen bestämmanderätt och huruvida de vill ha det i stor utsträckning eller 
inte. Ax, Johansson och Kullvén (2009) redogör för att medarbetarskap berör påverkan av det 
egna arbetet vilket går in under att medarbetarna tilldelas ansvar över sina arbetsuppgifter. 
Även Jönsson och Strannegård (2015) och Schleifer, Sullivan och Murdough (2014) 
definierar en del av medarbetarskap utifrån att de anställda tilldelas olika ansvarsområden där 
de får känna att de har kontroll över sina arbetsuppgifter. Likt dessa resonemang, har 
Behandlingsverksamheten som mål att alla ska vara nöjda med delaktigheten på arbetsplatsen 
då intervjupersonen hävdar att de har en relativt hög grad av medbestämmande och ansvar 
beträffande frågor som främst berör deras eget arbete.  
 
Intervjupersonen från Behandlingsverksamheten tror i linje med HR-företaget att 
medarbetarnas trivsel ökar desto bättre medarbetarskapet eller möjligheten att påverka på 
arbetsplatsen är. Det var främst i Hemtjänsten som intervjupersonen beskrev att personalen 
hade mindre medbestämmanderätt vilket kan tänkas betyda att medarbetarna har en mindre 
påverkan på beslut som berör företaget i fråga. Medarbetarskap beskrivs enligt Ax, Johansson 
och Kullvén (2009) som att en person har en påverkan av det egna arbetet vilket medarbetarna 
på Hemtjänsten har vad gäller deras schemaläggning. Bortom detta har de inte hög 
medarbetarskap inom verksamheten vilket kan tänkas samverka med deras tydliga hierarkiska 
verksamhetsstruktur. 
 
Sammanfattande diskussion 
Det går att konstatera att en möjlighet till påverkan över sin egen arbetssituation är något som 
anses vara mycket viktigt och som uppmuntras i en högre majoritet av fallföretagen. 
Skyddshemmet, Serviceföretaget och Idrottsföretaget tryckte ordagrant på betydelsen av att 
de anställda ska vara delaktiga och att de ständigt uppmuntras till att föra fram sina åsikter 
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och idéer om verksamheternas olika delar. Detta kan vidare gå att dra paralleller till 
gasellernas organisationsform då det visade sig att gasellerna i större utsträckning tenderar att 
beskriva sina verksamhetsstrukturer utifrån ett horisontellt perspektiv. Ett horisontellt 
perspektiv kännetecknar företag som är relativt platta och har decentraliserat beslutsfattande 
(Samagaio, Crespo och Rodrigues, 2017; Jacobsen och Thorsvik, 2014; Greve, 2014). 
Decentraliserat beslutsfattande möjliggör vidare att medarbetare spelar en större roll vid 
beslutsprocesser och har därmed en större påverkan, vilket också gasellerna framför att de 
har. Det var enbart gasellen Familjehemmet som inte beskrev deras organisationsform i 
termer av en decentraliserad karaktär. Anledningen till detta kan tänkas vara att de idag inte 
klassificeras som en gasell och sedan deras nedgång i tillväxt har varit tvungna att använda en 
hårdare styrning, vilket kan tänkas ha haft en inverkan på organisationsstrukturen och därav 
medarbetarnas förmåga att påverka.  
  
En decentraliserad organisationsform har enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) blivit 
alltmer vanlig på senare tid då företag numera står inför hårdare konkurrens och snabbare 
teknologisk utveckling. Gasellerna kan i dessa fall tänkas ha anpassat sig till detta i en 
snabbare takt än vad icke-gasellerna har. Det kan vidare tänkas att medarbetarskap, där de 
anställda har en större förmåga att påverka, gynnar företagen i längden då detta är en 
nödvändig aspekt för fortlevnad på den dynamiska marknaden företagen verkar inom. Trots 
att flera av icke-gasellerna beskriver sin organisationsform som mer centraliserad menar 
intervjupersonerna i samtliga icke-gaseller, som nämnt tidigare, att medarbetarna har en stor 
påverkan och medbestämmanderätt i företaget. Medarbetarskap kan vidare vara något som är 
enklare att realisera i SMEs på grund utav färre hierarkiska steg och människor i företaget. 
Det kan således även vara något som mer eller mindre förväntas bland de anställda vilket 
också främjar trivseln på arbetsplatsen. I Behandlingsverksamheten, Konsultföretaget och 
Hemtjänsten handlar det dock här snarare om en påverkan som rör deras eget arbete och 
egentligen inte övriga funktioner i företaget som i de tre gasellerna. Detta går vidare att 
härleda till Hemtjänstens och Konsultföretagets hierarkiska struktur som innefattar ett centralt 
beslutsfattande vilket gör att organisationsformen sålunda även här tycks påverka 
medarbetarskapet i företaget. Likaså kan medarbetarskapets relativt snäva utformning i 
Behandlingsverksamheten även den tänkas grundas utifrån en mer centraliserad 
verksamhetsstyrning, dock var organisationsformen inte något som framhävdes. 
Medarbetarna generellt i gasellerna tycks således ha en större möjlighet till att påverka i 
företaget till en större utsträckning vilket mycket väl kan tänkas ha en positiv effekt på 
företagets framgång. Detta då ett problem exempelvis ofta löses mer effektivt när fler 
individer bidrar med sina åsikter och idéer. När flera anställda blir delaktiga innebär det att 
fler perspektiv tas i beaktande samt att en större utsträckning av kunskaper och erfarenheter 
vägs in, vilket ofta genererar en bättre lösning. 
 
5.4.3 Belöningssystem 
Gasellföretag 
Feindt, Jeffocoate och Chappell (2002) framför att det är viktigt att uppmärksamma anställdas 
prestationer genom olika belöningsformer. Detta är även en av flera faktorer som går att 
associera med framgångsrika tillväxtföretag enligt författarna. En av de främsta anledningarna 
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till att företag använder olika belöningar är enligt ett flertal forskare, däribland Schleifer, 
Sullivan och Murdough (2014), att motivera de anställda till att prestera. Samtliga utom en av 
gasellerna i denna studie benämner belöningssystem som en del i deras 
ekonomistyrningssystem. Dessa gasellföretag menar, likt författarna ovan, att detta fungerar 
som ett medel för att uppmuntra personalen till att prestera bättre. Belöningssystem kan vidare 
kategoriseras som finansiella eller icke-finansiella (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Schleifer, 
Sullivan och Murdough, 2014; Ax, Johansson och Kullvén, 2009). I Skyddshemmet anser 
intervjupersonerna däremot att deras värdegrund utgår från att de aldrig ska tänka i finansiella 
termer i och med att de sätter klienternas välmående i första hand. De använder således inget 
belöningssystem av varken finansiell eller icke-finansiell natur då de heller inte syftar till att 
öka tillväxten. Att använda ett belöningssystem i en verksamhet som denna kan eventuellt 
heller inte riktigt tänkas passa då det blir svårt att mäta de anställdas prestationer. Det handlar 
snarare om kvalitet än kvantitet och därmed kan det inte tänkas vara önskvärt att ge belöning 
på grund av kvantiteten. Att mäta de anställdas presterade kvalitet kan dock tänkas vara svårt 
då det här snarare handlar om deras bemötande gentemot klienterna. Ett belöningssystem som 
därmed uppmuntrar ett gott bemötande kan dock tänkas göra företaget och företagsandan 
mindre autentisk. Detta då de anställda eventuellt inte genuint behandlar klienterna utan att de 
ständigt har i baktanken att de får ut något av det i form av antingen ekonomiska eller icke-
finansiella belöningar.  
 
Då Familjehemmet också är inom hälso- och sjukvårdsbranschen kan det tänkas att införandet 
av ett finansiellt belöningssystem fungerar likadant som hos Skyddshemmet. Belöningar 
handlar dock här snarare om att göra trevliga saker för personalen som uppmuntrar dem, 
vilket ses som symboliska belöningar av mer icke-finansiell karaktär enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2014) och Ax, Johansson och Kullvén (2009). Familjehemmet betraktas dock inte 
som en gasell idag då de under det senaste året minskat sin tillväxt drastiskt. Tidigare menade 
intervjupersonen att de kunde vara mer generösa med de anställda då de hade en bättre 
ekonomi. Gaseller med en god tillväxt kan därmed tänkas ha en större möjlighet att ge sina 
anställda ekonomiska belöningar. Huruvida dessa betraktas som högre motivationshöjare eller 
inte är dock inget givet trots att många forskare trycker på just den faktorn. Då personalen i 
tjänsteföretag utgör en så pass central del kan det emellertid tänkas att belöningssystem som 
styrmedel går mycket åt det som Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver som symbolisk, 
varvid beröm eller annan typ av uppmärksamhet kan tänkas ingå. 
 
I Serviceföretaget och Idrottsföretaget, som har ett mycket högt fokus på att öka tillväxten, 
har de istället ett stort fokus på ekonomiska incitament i form av bonussystem och provision 
som grundar sig i medarbetarnas individuella prestationer. Dessa företags belöningssystem 
går följaktligen att kategorisera in under belöningar av finansiell karaktär då dessa enligt 
Schleifer, Sullivan och Murdough (2014) och Ax, Johansson och Kullvén (2009) är 
lönebaserade incitament. Denna bransch är dock mer kopplad till sälj på ett annat sätt än inom 
hälso- och sjukvårdsbranschen, vilket eventuellt kan förklara deras olika skiftningar i 
belöningssystemens betydelse och karaktär.  
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Icke-gasellföretag 
Som nämnt tidigare utgör personalen i tjänsteföretag en mycket central del enligt Greve 
(2014) vilket gör att symboliska belöningar också verkar vara något som fallföretagen lägger 
vikt vid. Endast en av icke-gasellerna, HR-företaget, använder idag finansiella belöningar i 
form av ett individuellt bonussystem för regioncheferna. Syftet är att bonussystemet ska 
fungera som en morot och därmed motivera vilket enligt ett flertal forskare, som nämnt 
tidigare, är den vanligaste anledningen till varför företag upprättar belöningssystem. De har 
tidigare funnits ett bonussystem för samtliga inom företaget men som dessvärre blev för 
kostsamt. Numera ger de således endast symboliska belöningar till övriga medarbetare i form 
av att göra trevliga saker för dem. Även de övriga tre icke-gasellerna ger liknande symboliska 
belöningar till sina anställda. I Konsultföretaget ges kollektiva belöningar i form av 
gemensamma utflykter till personalen om de når budgeten. I Hemtjänsten utses varje år årets 
medarbetare där framförallt uppmärksamhet erhålls.  
 
Att införa ett individuellt ekonomiskt belöningssystem är dock något som har diskuterats 
kring i både Hemtjänsten och i Konsultföretaget. Varför det ännu inte införts kan eventuellt 
även här ha att göra med att ekonomin inte tillåter dessa bonusar, vilket kan förklara varför 
icke-gasellernas belöningssystem i många fall inte är av lika hög finansiell karaktär som hos 
gasellerna. Likt HR-företaget har även Behandlingsverksamheten tidigare haft möjligheten att 
ge sina anställda mycket högre och mer kostsamma kollektiva belöningar än vad som ges 
idag. De ger fortfarande de anställda icke-finansiella belöningar men ekonomin tillåter inte 
belöningar i samma utsträckning som tidigare varit. Intervjupersonen här påpekar att detta 
således kan ses som en försämring för de som varit med om goda förmåner och sedan 
upplever att vissa förmåner förloras. Detta är därmed något som kan tänkas göra att vissa 
belöningar inte ger den önskade motivationen hos de anställda och sålunda mer eller mindre 
endast faller i ett missnöje. Det gäller följaktligen enligt intervjupersonen att finna rätt nivå på 
belöningarna och det viktiga är många gånger att personalen känner sig sedd och uppskattad. 
Hur belöningssystem uppfattas hos personalen och vad det har för effekt är dock individuellt 
och kan av empirin också att döma grundas utifrån tidigare erfarenheter och preferenser.  
 
Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis tycks belöningssystem generellt utgöra en relativt central del i 
fallföretagens ekonomistyrningssystem. Majoriteten av företagen berör i empirin 
medarbetarnas trivsel som en viktig del då medarbetarna är tjänsteföretags absolut viktigaste 
resurs. Det är följaktligen viktigt att hålla medarbetarna motiverade vilket belöningssystem är 
ett medel för. Majoriteten av fallföretagen använder sig av icke-finansiella och symboliska 
belöningar. Bland icke-gasellföretagen finns det ett relativt tydligt mönster varför symboliska 
belöningsmetoder används över de finansiella då det här ofta handlar om att ekonomin inte 
tillåter det. Ändå verkar det vara något som flitigt diskuteras vilket indikerar på att finansiella 
belöningssystem tros vara mer motivationshöjande än icke-finansiella och symboliska. 
Gaseller tycks dock ha en större möjlighet än icke-gasellerna utifrån deras ekonomiska 
förmåga att ge ekonomiska belöningar. Tre av fyra företag inom bemannings- och 
rekryteringsbranschen använder finansiella belöningssystem. Samtliga av dessa företag är 
också de företag som mest syftar till att öka tillväxten med sin styrning. Deras verksamhet 
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genomsyras således mycket av ett ekonomiskt tänk på ett annat sätt än övriga vilket kan 
tänkas falla sig naturligt att medarbetarna också får finansiella belöningssystem. Detta då de 
medverkar till att öka omsättningen och därmed även kan tänkas bli mer motiverade då de 
också får ta del av den ekonomiska framgången.  
 
5.4.4 Företagskultur 
Gasellföretag 
Som Ax, Johansson och Kullvén (2009) beskriver, är en företagskultur sättet att leva, tänka, 
handla och vara. Verksamheters kultur påverkar därmed sättet de anställda fattar beslut, 
kommunicerar, bedömer olika situationer och handlingar, vad som är önskvärt eller inte samt 
vilka mål företaget bör eftersträva. Dessutom handlar verksamhetskulturen om gemensamma 
rutiner, bemötande, språk, jargong och värderingar. Företagskultur är således ett styrmedel 
som syftar till att styra människor mot en önskad riktning och en mycket central del i företag, 
inte minst i tjänsteföretag där personalen ses som den viktigaste resursen (Greve, 2014). 
Samtliga utom ett av gasellföretagen, Familjehemmet, benämnde styrmedlet företagskultur 
som viktigt vid beskrivning av ekonomistyrningen. Då de anställda utgör en mycket central 
del i tjänsteföretag tycks även verksamhetskultur i många fall vara ett styrmedel för att både 
främja trivseln och de anställdas välmående samt utveckla och attrahera människor som också 
passar in i kulturen. Majoriteten av fallföretagens beskrivna företagskultur utgörs nämligen av 
ett visst antal uppsatta positiva värdeord och trycker på dess bidragande till en positiv 
atmosfär. Detta kan vidare vara en nödvändighet i tjänsteföretag då de anställdas mående 
tillsammans med deras prestationer och bemötande gentemot personalen kan tänkas korrelera.  
 
I Skyddshemmet består företagskulturen i att vara ”kloka tillsammans” och om att måna om 
varandra. I och med att ett primärt mål med styrningen är att öka kvaliteten och 
kundbemötandet blir därmed kulturen även ett centralt styrmedel för att kunna göra 
personalen nöjd och genom detta enklare kunna erbjuda ett professionellt bemötande. Likaså 
beskriver intervjupersonen i Idrottsföretaget att en del av verksamhetskulturen är att de tar 
hand om varandra. I både Idrottsföretaget och Serviceföretaget skildras även kulturen som 
öppen och platt samt att medarbetarnas åsikter är viktiga att föra fram. Detta är även något 
som ett flertal av företagen ser kan tänkas gynna trivseln hos de anställda, vilket också 
fungerar som ett konkurrensmedel för att attrahera och måna om de anställda. I likhet med 
detta hävdar även Flamholtz och Randle (2014) att företagskultur som hanteras på rätt sätt kan 
vara en ultimat strategisk tillgång som främjar företagets konkurrenskraft. 
 
I Idrottsföretaget är dessutom den sportsliga nischen som företagskulturen präglas av något 
och som de använder som ett starkt konkurrensmedel. Företagsandan lockar därmed enligt 
intervjupersonen människor med just ett idrottsintresse och ”rätt” människor, vilket gör att 
nischen kan tänkas bli mer autentisk. Detsamma gäller i Skyddshemmet. En viktig del i 
personalstyrningen i både Skyddshemmet och Idrottsföretaget är att just ha ”rätt” människor 
som resurs och som passar in i kulturen på företaget. Denna strävan kan tänkas grundas i 
Jacobsen och Thorsviks (2014) resonemang att organisationskultur kan användas som ett 
form av styrmedel som främjar ett lämpligt beteende när personal ska utföra vissa uppgifter åt 
verksamhetens vägnar. Anställda som är ett med företagskulturen kan tänkas vara mer lojala 



 63 

gentemot verksamheten än individer som inte anammar den. Skyddshemmet har sålunda blivit 
allt tydligare i rekryteringen och kompletterar med exempelvis personlighetstester bland 
kandidaterna vilket förmodligen kan vara på grund av detta.  
 
Icke-gasellföretag 
Vikten av företagskultur som styrmedel skiljer sig inte markant mellan gasellföretagen och 
icke-gasellföretagen. Dock tycks det vara ett något mer pågående arbete att förstärka 
organisationskulturen i icke-gasellerna. Detta då intervjupersonerna här upplever att det i takt 
med att företagen växer blir svårare att upprätthålla en tydligare kultur. Gasellernas styrning 
kan sålunda här tolkas som mer tydlig än icke-gasellerna då samtliga gaseller upplever att de 
har en stark verksamhetskultur som präglar verksamheten. Detta visar att företagskultur 
fungerar som ett starkt styr- och konkurrensmedel som företagen också är medvetna om.  
 
Icke-gasellernas kulturer beskrivs däremot på relativt liknande sätt som gasellernas 
företagskultur, vilket i det stora hela bottnar i att medarbetarna ska trivas.  I 
Behandlingsverksamheten utgår verksamhetskulturen utifrån de tre ledorden ansvar, 
engagemang och glädje vilket intervjupersonen ser som en god grund till att personalen ska 
finna arbetsplatsen och atmosfären där positiv. I HR-företaget utgår de istället efter 
värdeorden engagemang, stolthet och omtanke vilket även dem har en del i att lyfta och måna 
om personalen. Hemtjänsten har också de en ambition om en positiv företagskultur då 
intervjupersonen här menar att en kultur med positiva och lojala medarbetare som trivs på 
arbetsplatsen även det fungerar som ett konkurrensmedel.  
  
I Konsultföretaget tycks kulturen som intervjupersonen beskriver istället syfta mer till att 
utföra arbetssysslorna på rätt sätt än att stärka personalen. Jacobsen och Thorsvik (2014) 
redogör för att en stark företagskultur faktiskt ofta kan ge vägledning och en indikation på hur 
en anställd ska handla i olika situationer vilket verkar vara det intervjupersonen värdesätter. 
En central del här, vilket även går att se i Behandlingsverksamheten och Hemtjänsten, handlar 
likt också majoriteten av gasellerna att de anställda passar in i företagsandan och att kulturen 
således ses som en viktig del vid rekryteringen. 
 
Sammanfattande diskussion 
En stark företagskultur tycks vara något som ses som viktigt i majoriteten av företagen. Då 
trivseln hos de anställda framförallt verkar vara viktig i tjänsteföretag är företagskultur i 
många fall ett styrmedel för att både främja trivseln och de anställdas välmående samt 
utveckla och attrahera människor som också passar in i företagskulturen. En stark kultur kan 
därmed även det ses som ett kompletterande styrmedel i styrsystemet för att personalen ska 
prestera väl och medföra nöjda kunder. Skillnaden mellan gasellernas och icke-gasellernas 
kultur tycks emellertid inte skiljas åt särskilt mycket, dock är det ett pågående arbete att 
förstärka verksamhetskulturen i icke-gasellerna. Detta då intervjupersonerna här upplever att 
det i takt med att företaget växer blir svårare att upprätthålla en tydligare kultur. Gasellernas 
styrsystem kan således här tänkas vara mer tydlig än icke-gasellerna då samtliga gaseller 
upplever att de har en stark företagskultur som präglar verksamheten.  
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5.4.5 Lärande 
Gasellföretag 
Den marknad som företag befinner sig på idag är mycket dynamisk vilket flera av 
fallföretagen vittnar om. Enligt Brandi och Iannone (2017) och Jacobsen och Thorsvik (2014) 
måste således företag kunna anpassa sig till externa faktorer och yttre handlingsvillkor. På 
grund av exempelvis ny teknik, forskning och olika lagstiftningar blir det därmed en absolut 
nödvändighet att arbeta med förändring och utveckla personalen för att kunna anpassa sig till 
marknaden. Den teknologiska utvecklingen ställer höga krav på anställda och det krävs 
sålunda att de måste inhämta nya kunskaper genom föreläsning och utbildningar, vilket både 
är aktuellt inom bemanning- och rekryteringsbranschen och hälso- och sjukvårdsbranschen. 
Inom hälso- och sjukvårdsbranschen tycks det även vara extra viktigt att hålla sig uppdaterade 
om ny forskning och behandlingar för att kunna bibehålla en hög kvalitet. Dessutom menar ett 
flertal av företagen att lagstiftning begränsar styrningen vilket även det är något som företag 
måste anpassa sig till. Intervjupersonen i Familjehemmet beskrev dessa regleringar som något 
mycket begränsande vilket bland annat innebär att de har krav på utbildningar som personalen 
bör ha och hur vissa behandlingar ska gå till. För att inte riskera stagnation är däremot lärande 
i verksamheten något som de dessutom värderar väldigt högt och de satsar således mycket på 
utbildningar. Detta då de ständigt försöker arbeta så evidensbaserat som möjligt och hålla sig 
uppdaterade om det senaste på marknaden. 
 
Gasellerna tycks generellt ha haft ett högre lärandefokus genom åren vilket kan ha gett en 
effekt på en positiv riktning i tillväxten. En ökad tillväxt kan således bland annat tänkas vara 
ett resultat från ett företags både teknologiska och kunskapsmässiga utveckling. Då företag 
inte anpassar sig till samhällets utveckling kan de automatiskt tänka sig hamna på efterkälke 
vilket snarare kan hämma tillväxten. Intervjupersonen i Familjehemmet värderar även 
kompetensutveckling hos de anställda högt, vilket enligt Brandi och Iannone (2017) 
karaktäriseras av att försöka stärka personalens kompetenser genom utveckling, träning och 
olika aktiviteter som genererar lärande. För Skyddshemmet tycks kompetensutveckling tillika 
vara något som genomsyrar hela verksamheten då deras signum är att vara ”kloka 
tillsammans”. Förutom att de håller sig uppdaterade på den senaste forskningen inom deras 
arbetsområden är även kompetensdelning något mycket centralt vilket enligt Brandi och 
Iannones (2017) är ett av de mest effektivaste sätten att utveckla sin personal. Företaget 
utgörs i huvudsak av både före detta poliser och socionomer som tillsammans har olika 
kompletterande kunskaper och erfarenheter. Enligt den ena intervjupersonen sker det således 
något exceptionellt när dessa två olika yrkesgruppers kompetenser sammanförs. Det sker här 
en hel del intern kompetensväxling, bland annat i form av föreläsningar där verksamheten 
gärna ser att de två olika yrkesgrupperna lär sig av varandra. Målet här kan således tänkas 
vara att de anställda, utifrån denna interna kompetensdelning, kan arbeta mer självständigt i 
vissa ärenden. Detta då de har fått tagit del av sina medarbetares erfarenheter och har därmed 
inhämtat den nödvändiga kunskapen från varandra. Detta ökar säkerligen effektiviteten i olika 
ärenden då de inte är lika beroende av varandras enskildas kompetenser, vilket i sin tur kan 
främja positivt upplevda kundmöten. 
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Även Idrottsföretaget satsar mycket på just kompetensdelning då stort fokus ligger på 
personalen. Greve (2014) är en av de forskare som framför att personalens kompetens får allt 
större betydelse för företagets framgångar där de interna processerna måste anpassas till den 
dynamiska miljön verksamheten verkar inom. Den framåtskridande utvecklingen som råder i 
dagens samhälle kan tänkas vara varför även Idrottsföretaget vill maximera deras interna 
resursers kompetens genom att låta medarbetarna utvecklas tillsammans samt lära sig av 
varandra. Majoriteten av gasellerna använder sig av ett flertal olika medel inom lärande, 
vilket kan tänkas vara ett sätt som gör att det är lättare att nå ut till och motivera en större 
andel medarbetare. Detta då individer motiveras, tar till sig kunskap och enklare utvecklas på 
olika sätt vilket gör att olika medel ökar chansen att fler tar till sig av lärandet. Under året 
planerar Idrottsföretaget att hålla internutbildningar där personalen delar med sig av sina 
kompetenser vilket är ett tydligt exempel hur de ska gå tillväga för att maximera kunskaperna. 
Dessutom har de även vissa personlighetstestutbildningar vilka bidrar till en större självinsikt 
som även kan tänkas vara ett medel med syfte att hjälpa dem i arbetet att stödja och utveckla 
varandra. Serviceföretaget arbetar även dem kontinuerligt med att fortbilda personalen och för 
att utveckla verksamheten. De har till exempel personer som är särskilt ansvariga för att 
vidareutbilda personalen och hålla företaget uppdaterad på marknaden. Denna strategi kan 
tänkas grunda i samma mål som Idrottsföretaget, att hålla sig ajour och utvecklas parallellt  
med den dynamiska omvärlden som dessa verksamheter råder i. 
 
Icke-gasellföretag 
Enligt Sung och Choi (2014) kan öppenhet för en lärande arbetsplats tänkas öka de anställdas 
prestationer vilket gynnar verksamheten på längre sikt ur ett finansiellt perspektiv. Detta kan 
tänkas gå att dra paralleller till att intervjupersonerna generellt hos icke-gasellerna inte tycks 
tala om lärande och använda sig av medel för att främja lärande lika omfattande som 
gasellerna. Lärande betraktas trots detta som en central del även i dessa verksamheter. Ett 
flertal forskare jämte Brandi och Iannone (2017) hävdar att det är av ytterst vikt att vara 
öppen till förändring som speglar beteendet hos de anställda som individer eller i olika 
grupper. Intervjupersonen i Behandlingsverksamheten anser att denna typ av förändring är en 
absolut nödvändighet i företag, speciellt i specialistyrken där det ständigt förekommer ny 
forskning och nya etiska riktlinjer. De investerar således mycket i vidareutveckling och 
specialistutbildningar för att kunna leverera en etisk försvarbar tjänst. Likaså ser även 
Konsultföretaget lärande som en grundläggande del i verksamheten för att kunna utveckla 
företaget. Dels sker det lite mer på en övergripande nivå om vad de strategiskt behöver göra 
för utveckling i bolaget men också på en mikronivå där små anpassningar och förbättringar 
görs. Enligt flera forskare, däribland Brandi och Iannone (2017) grundar sig idén om lärande. 
som nämnt ovan, i att ett företag måste kunna lära och anpassa sig till externa faktorer och 
yttre handlingsvillkor. Detta är dock något som intervjupersonen även här upplever 
svårigheter med då det kontinuerligt uppstår till exempel lagstiftning som kräver förändring. 
 
I HR-företaget och Hemtjänsten tycks ett lärandefokus tidigare och idag däremot vara något 
lägre mot övriga fallföretag. I HR-företaget har lärande blivit viktigare de senaste åren vilket 
som nämnts tidigare mycket väl kan tänkas vara på grund av den dynamiska marknad och 
omvärld som företagen verkar inom. Här är det följaktligen av ytterst vikt att verksamheternas 
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interna processer är reviderade (Greve, 2014), vilket HR-företaget verkar ha insett på senare 
tid. Då personalens kompetens enligt Greve (2014) får allt större betydelse för företagets 
framgångar i takt med att dessa interna processer anpassas, har HR-företaget således nyligen 
börjat arbeta med mentorskap mellan kontoren i de olika regionerna. Intervjupersonen i 
Hemtjänsten menar däremot att utbildning och kompetenshöjande aktiviteter är en central del 
i företaget men att de mest utför dessa aktiviteter om behovet uppstår. Han anser sålunda att 
kompetenshöjning är något som han tycker att de bör bli bättre och se mer långsiktigt på.  
 
Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis är lärande något som samtliga fallföretag verkar värdesätta högt i deras 
verksamhet, både i hälso- och sjukvårdsbranschen och bemanning- och rekryteringsbranschen 
samt mellan gasellföretagen och icke-gasellföretagen. På grund av exempelvis ny teknik, 
forskning och olika lagstiftningar blir det således en absolut nödvändighet att arbeta med 
förändring och utveckla personalen för att kunna anpassa sig till marknaden. Gasellerna tycks 
dock generellt ha haft ett högre lärandefokus genom åren vilket kan ha gett en effekt på en 
positiv riktning i tillväxten.  
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7. Slutsats 

I följande avsnitt ämnas studiens forskningsfråga att besvaras. Resultatet av studien ska vidare 
besvara frågeställningen; Hur ser företags ekonomistyrningssystem ut samt hur skiljer det sig 
åt mellan mindre- och medelstora gaselltjänsteföretag och tjänsteföretag som ej betraktas 
som gasellföretag? 
 
I studien framkom att företags ekonomistyrning dels utformas olika beroende på vad de har 
för syfte med styrningen. Alla företag syftar inte till att öka tillväxten, vilket också Kirkwood 
(2009) hävdar. Utöver utformning av ekonomistyrningssystem som en bidragande faktor till 
ökad tillväxt kan således tillväxtviljan delvis antas ligga till grund för att vissa gasellföretag 
exempelvis har expanderat i en större takt än andra icke-gaseller. Inom bemannings- och 
rekryteringsbranschen däremot ämnar samtliga fyra fallföretag att öka tillväxten. 
Intervjupersonerna i denna bransch vittnar dock generellt om en mycket hård konkurrens på 
marknaden vilket gör att en ökad tillväxt kan tänkas bli avgörande för att överhuvudtaget 
kunna fortleva på sikt. Tillväxtambitionerna inom hälso- och sjukvårdsbranschen tycks 
emellertid skilja sig något mot fallföretagen inom bemannings- och rekryteringsbranschen. 
Majoriteten av företagen här syftar inte till att öka tillväxten då de värderar kvalitet över 
kvantitet och då det med en ökad kvantitet kan vara svårt att bibehålla kvaliteten. Detta 
stämmer även överens med det som Grundström et al. (2012) framhäver, om att 
företagsledare kan vara rädda att förlora kontrollen över deras verksamheter om de tillåter 
företaget att växa för mycket. I likhet med detta beskriver intervjupersonen i Skyddshemmet 
att det kan tänkas vara enklare med en större kontroll och att kunna bibehålla kvaliteten om 
företagets tillväxt inte skenar iväg. Detta kan därmed tänkas vara en fördel med företag av 
små- och medelstor storlek vilket gör att många företag inte vill växa avsevärt. Ett flertal av 
fallföretagen antyder även att ju mer företaget växer desto tydligare styrning av personalen 
krävs. Detta då en större tillväxt kan innebära att företaget blir mer splittrat, vilket flera av 
fallföretagen också upplevt. En ökad tillväxt i företag kan sålunda i många fall tvinga fram en 
bättre styrning och kontroll, vilket kan betyda att gaseller generellt har en tydligare 
ekonomistyrning, framförallt gällande de mindre formella styrmedlen då dessa styrmedel 
utgör en större del av ekonomistyrningen. 
 
Samtidigt verkar även behovet av mer styrning uppstå om tillväxten minskar då ett ökat behov 
av att ta till mer åtgärder av finansiell karaktär uppstår. I kontrast till detta verkar gaseller som 
inte upplever ett splittrat företag och vars tillväxt kontinuerligt ökar i hög takt se ett mindre 
behov av att ha en tydlig styrning. Studien indikerar på så vis i likhet med Jacobsen och 
Thorsvik (2014) och Greve (2014) att företags ekonomistyrningssystem även utformas olika 
beroende på företagsstorlek, bransch och konkurrens. Dessutom har externa faktorer såsom 
ökad globalisering på marknader, teknologisk utveckling och lagstiftning en betydande 
påverkan på hur både ekonomistyrningen och tillväxten utvecklas. Det är således av stor vikt 
att företag anpassar sin styrning till interna och externa faktorer för att anpassa sig efter sin 
egen unika position och för att bättre kunna prestera på marknaden (Fisher, 1998; Donaldson, 
1995).  
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Som Hudson, Smart och Bourne (2001) hävdar skiljer sig ofta mindre- och medelstora företag 
mot större företag vilket kan innebära att SMEs utvecklar förenklade och skräddarsydda 
styrsystem. Detta då det är svårt att använda de som återfinns i litteraturen vilket ofta också 
utgörs av formella styrmedel. Denna studie visar att det påstådda gapet mellan 
ekonomistyrningssystemens utformning i praktiken och framställning i teorin, främst återfinns 
gällande de formella styrmedlen. De formella styrmedlen utifrån studiens resultat utgör 
emellertid en mycket liten del i förhållande till de mindre formella styrmedlen i samtliga åtta 
fallföretag. Detta då det enbart var budgetering och prestationsmätning som gick att 
identifiera i de åtta fallföretagen. Det var även ett gasellföretag som använder en form av 
kalkylering, vilket utifrån intervjupersonens beskrivning var svår att associera till de 
rekommenderade kalkyler som återfinns i litteraturen. Detta då dessa rekommenderade 
styrmetoder dels tar sin utgångspunkt i större företag men också kan tänkas bottna i 
tillverkande verksamheter snarare än i tjänsteföretag. Med utgångspunkt i dessa olikheter går 
det att konstatera att gapet fortfarande existerar inom mindre och medelstora tjänsteföretag 
men inte vad gäller de mindre formella styrmedlen, utan de formella styrmedlen. 
 
Avslutningsvis går följande slutsats att dra, att mindre och medelstora gasellföretag och icke-
gasellföretags ekonomistyrningssystem inom tjänstesektorn generellt verkar skilja sig åt i 
vissa avseenden, trots att andra externa och interna faktorer har en påverkan på deras 
tillväxtkurva. Utifrån denna undersökning går det att urskilja att företag vid en god tillväxttakt 
tycks ha en decentraliserad struktur vilket enligt Greve (2014) följaktligen har en stor 
påverkan på hur ekonomistyrningssystemet utformas. Det går baserat på resultatet även att 
tyda att gasellföretagen är mer benägna att använda en mjuk budgetstyrning samt tenderar att 
skildra prestationsmätning i mer icke-finansiella termer, vilket kan tänkas visa att de inte har 
ett lika stort behov av kontroll som icke-gasellerna. De har vidare tillräckligt goda marginaler 
att använda finansiella belöningssystem, tycks ha en stark företagskultur och har kommit 
längre i deras lärandeutveckling. Både gasellerna och icke-gasellerna beskrev medarbetarskap 
på liknande sätt, däremot verkar icke-gasellernas påverkan snarare röra deras eget arbete och 
inte företaget som helhet som i gasellerna. Icke-gasellföretagen tryckte även i samband med 
medarbetarskap på vikten med ansvarsfördelning vilket gasellerna knappt berörde, vilket 
vidare kan grundas i icke-gasellernas ökade behov av kontroll och struktur. 
 
Vid sämre tillväxt, som icke-gasellerna vittnar om, är hårdare budgetstyrning att föredra. 
Detta då det inte finns tillräckligt med svängrum för en mjukare metod och därför behövs 
utgifterna och kostnaderna kontrolleras på ett hårdare sätt. Icke-gasellerna uttrycker dessutom 
att de främst använder finansiell uppföljning där intentionen med denna typ av 
prestationsmätning kan argumenteras vara liknande som vid hård budgetstyrning. Vid sämre 
tillväxttakt är det även vanligare med centraliserat beslutsfattande vilket återigen kan tänkas 
indikera ett större behov av kontroll. Icke-gasellerna har fortsättningsvis inte alltid de medel 
som skulle krävas för att använda finansiell belöning även om de framför att det är önskvärt. 
Flera av icke-gasellerna antydde dessutom att de behöver arbeta mot en starkare 
företagskultur och utveckla deras lärande. Utifrån ovanstående sammanfattning går det 
slutligen att fastslå att de mindre formella styrmedlen, utifrån empirin att döma, verkar ha 
arbetats mer med hos tjänstegasellföretag som är SMEs och är därav dessutom mer 
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utvecklade i dessa verksamheter än hos icke-gaseller av liknande storlek. Däremot tycks dessa 
icke-gasellföretags ekonomistyrningssystem vara av hårdare och mer kontrollerande karaktär 
än i gasellföretagen. Icke-gasellerna måste således vara mer noggranna för att kunna uppnå de 
ekonomiska målen samtidigt som de verkar ha det svårare än gasellerna att anpassa sig till en 
ökad tillväxt.  
 
7.1 Bidragsdiskussion 
Denna undersökning visar att det finns vissa skillnader mellan mindre och medelstora 
gasellföretag och icke-gasellföretags ekonomistyrning inom tjänstesektorn. Det finns dock 
inga tydliga distinktioner i vilka olika typer av styrmedel gaseller respektive icke-gaseller 
använder sig av, utan skillnaderna bottnar snarare i hur de tillämpar olika styrmedel. 
Olikheterna som uppdagats kan möjligtvis tänkas understödja gasellföretagens stigande 
tillväxtkurva till skillnad från icke-gasellerna progression. Utifrån beskrivningen hur 
gasellföretagen tillämpar de behandlade styrmedlen bidrar studiens resultat med ett tänkbart 
förhållningssätt till metoderna för företag som har ambitionen att öka sin tillväxt. Vidare har 
denna studie dessutom visat att det påstådda gapet mellan teori och praktik beträffande 
utformning av ekonomistyrningssystem endast existerar bland de formella styrmedlen inom 
SMEs i tjänstesektorn. Fallföretagen använder sig således av en mängd olika mindre formella 
styrmedel som i gasellföretagen verkar vara mer utarbetade än i icke-gasellföretagen. 
Däremot är icke-gasellernas styrning mer kontrollerande och strukturerad än gasellernas 
styrning, framförallt gällande de formella styrmedlen. 
 
7.2 Vidare forskning 
Vid liknande forskning hade det varit intressant att studera mer djupgående på hur icke 
gaseller respektive gaseller tillämpar olika styrmedel. Detta då denna undersökning visar på 
att det inte finns några tydliga distinktioner i vilka olika typer av styrmedel gaseller respektive 
icke-gaseller använder sig av men att det skiljer sig åt mellan dess användning. 
Fortsättningsvis ser vi att det hade varit intressant för framtida forskning att applicera en 
liknande undersökning på en annan bransch utöver tjänstesektorn. Ett alternativt 
tillvägagångssätt hade även varit att studera likheter och skillnader mellan ett större antal 
olika branscher för att få en ökad generell bild på ekonomistyrningssystem i distinktionen 
mellan gasellföretag och icke-gasellföretag.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Demografisk bakgrund 

• Namn 
• Utbildning 
• Befattning 
• Hur länge har ni arbetat i företaget? 

 
Företagsbakgrund 

• Kan ni beskriva företagets kärnverksamhet idag? 
• Hur många anställda har företaget idag? 
• Vilka var de första målen som företaget satte upp i samband med att verksamheten 

startades? 
• Har företaget anställt personer speciellt för de ekonomiska funktionerna? (T.ex. 

administrativ personal, controller, ekonomichef) 
 
Tillväxtbakgrund 

• Kan ni beskriva företagets tillväxt från start till nu? 
• Hur skulle ni beskriva er tillväxt under de senaste åren? Med senaste menar vi år 2014 

och framåt? 
 
Verksamhetsstyrning  

• Hur långt fram i tiden planerar ni? 
• Hur ser er konkurrenssituation ut? 
• Hur skulle ni beskriva att ni jobbar för att vara konkurrenskraftiga? 
• Har ni någon uttalad tillväxtstrategi? 
• Beskriv hur er verksamhetsstyrning, det vill säga hur ert ekonomistyrningssystem, ser 

ut idag? 
• Vilka styrmedel/styrverktyg används och till vilket syfte?  

§ Formella styrmedel: Budgetar? Kalkyler?  
§ Mindre formella styrmedel: Organisationsform? 

Ansvarsfördelning? Belöningssystem? Företagskultur? 
Medarbetarskap? Lärande? 

 
Tillväxt och styrning 

• Syftar ni till att uppnå några specifika mål med er ekonomistyrning? 
• Hur har er styrning i verksamheten förändrats över tid och vad har legat till grund för 

förändringen? 
• Har ni någon uttalad tillväxtstrategi? à Hur arbetar ni för att öka tillväxten? 
• Finns det några huvudsakliga punkter som ni tror kan påverka er tillväxt positivt? 
• Hur tänker ni kring nya investeringar och “projekt” för att kunna öka tillväxten? 
• Hur skulle ni beskriva att företagets styrning har påverkat er tillväxt? 
• Upplever ni att tillväxten påverkar er utformning av ekonomistyrningen och hur ni 

arbetar med den? 
  



Ekonomiskt tänk i verksamheten 
• Vilken roll har den ekonomiska informationen i ert företag? 
• Är ett ekonomiskt tänk något som genomsyrar hela verksamheten?  

o På vilket sätt skulle du beskriva att företagskulturen har formats utifrån det 
ekonomiska tänket? 

• Hur har ert ekonomiska tänk sett ut och utvecklats under de senaste åren? 
• Hur förmedlar ni ut ekonomiska mål till era anställda? 
• Hur präglar de ekonomiska målen arbetet? 

 


