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Abstrakt 

Kandidatuppsats (2FE24E), Civilekonomprogrammet – Controller-fördjupning 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT19 

Titel: Budgetstyrning i Gasellföretag – En studie inom ekonomistyrning om hur 

planeringsverktyget budget används i tillväxtföretag. 

Författare: Adam Söderberg & Daniel Karlsson 

Handledare: Cristoffer Lokatt 

Examinator: Pia Nylinder 

 

Bakgrund Budget har länge varit en stor del av verksamhetsstyrningen i företag och 

organisationer. Kritik har dock riktats mot budget och dess oförmåga att 

fungera på ett effektivt sätt för företag som verkar i föränderliga miljöer. 

Gasellföretag är företag med kraftig tillväxt. Dessa företag växer i sådan 

takt att förändringar sker frekvent vilket enligt kritiker gör att budget har 

svårt att klara av sina syften. Den kraftiga tillväxten ställer krav på hög 

flexibilitet hos Gasellföretagen samtidigt som de måste kunna anpassa sig 

efter sin miljö. 

Syfte Genom att studera budgetstyrningen i olika Gasellföretag är uppsatsens 

syfte att förstå hur planeringsverktyget budget operationaliseras i 

tillväxtföretag som är verksamma i en föränderlig miljö. Detta genom att 

jämföra mot den teori som finns kring ämnet och hur den kan kopplas och 

ställs i förhållande till ett företag med hög tillväxt.  

Metod Uppsatsen är en kvalitativ flerfallsstudie på Gasellföretag. Empirin utgörs 

av fem semistrukturerade intervjuer med olika Gasellföretag som är 

verksamma inom olika branscher. Det empiriska materialet har analyserats 

för att urskilja likheter och skillnader mellan företagen för att kunna besvara 

uppsatsens frågeformulering. 

Slutsats Studien visar att Gasellföretag väljer att budgetera när de upplever att de 

inte längre har samma kontroll över verksamheten. Den visar också på att 

en budget i ett tidigare stadie kan hjälpa till att minska risken för oförutsedda 

kostnader. Budgeten fyller flera funktioner för Gasellföretagen där kontroll, 

planering och ansvarsfördelning är några av de viktigaste faktorerna. 

Nyckelord Gasellföretag, budget, budgetering, tillväxt, osäkerhet. 
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Abstract 

Bachelor thesis, Degree of Master of Science in Business and Economics,  

School of Business and Economics at Linnaeus University, spring 19 

Title: Budgeting in gazelle companies – a study in management accounting systems on how 

budgeting is used in high-growth companies. 

Authors: Adam Söderberg & Daniel Karlsson 

Advisor: Cristoffer Lokatt 

Examinator: Pia Nylinder 
 
Background Budget has been a big part of the management control system in companies and 

organizations for a long time. Budgeting has been the target of critic due to being 

incapable of fulfilling its purposes for companies that works in a changing 

environment. Gazelle companies are companies with high growth. These 

companies grow in such pace that the environment of the company constantly 

changes, which makes it hard for the budget to work properly according to critics. 

The high growth puts great demands on flexibility for the gazelle companies, 

while they at the same time need to be able to adjust themselves to their 

environment. 

Purpose By studying the budgeting control system in different gazelle companies, the 

purpose of this study is to understand how budget as a planning tool is 

operationalized in high-growth companies which works in a changing 

environment. This is done by comparing existing theory and see how this can be 

applied to a high-growth company.   

Method The study is a qualitive multiple case study on gazelle companies. The empirical 

material is based on five semi structured interviews with different gazelle 

companies, working in different industries. The material has been analysed with 

the intention to identify similarities and differences between the companies in 

order to answer the problem of the thesis. 

Conclusion The study shows that gazelle companies choose to make a budget once they feel 

that they no longer have control of all the tasks in everyday work. The study also 

shows that budget can help avoiding unforeseen costs. The budget serves many 

purposes for the gazelle companies. Control, planning and distribution of 

responsibilities are some of the most important factors. 

Keywords Gazelle company, budget, budgeting, growth, uncertainty.
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Gasellföretag är en definition av ett snabbväxande företag och det var David Birch 

som var först med uttrycket i sin forskning. Större företag med låg tillväxt kallades 

för elefanter medan de mindre företagen som hade en väldigt stark tillväxt kallades 

gaseller (Birch 1979). Sedan år 2000 har Dagens Industri varje år utsett nya 

Gasellföretag och för att kunna utses till ett Gasellföretag krävs det att företaget 

klarar en rad kriterier, som omfattar bland annat antalet anställda och 

omsättningsökning. Sammanlagt under år 2018 i hela landet var siffran för antalet 

Gasellföretag 1 340 stycken, en ökning för tredje året i rad (Dagens Industri 2019). 

Gasellföretag är ofta relativt nystartade och forskning visar att en hög tillväxt i en 

tidig fas medför en risk om sämre långsiktiga prestationer, de mer hållbara 

prestationerna över tid kopplas ihop med en mer måttlig tillväxt över tid. Det är 

stabiliteten och de goda rutinerna inom företaget som lyfts fram som viktiga 

element för att företaget ska kunna överleva över tid, frågan är därför hur ett företag 

med hög tillväxt kan planera och styra sin verksamhet med hjälp av budget (Gjerløv 

& Guenther 2012). 

 

Just behovet av planering och styrning finns inom alla organisationer, där budgeten 

är ett verktyg som gör det möjligt att planera den framtida verksamheten. Detta 

planeringsverktyg har en längre historia bakom sig, där både budgetens roll och 

betydelse har förändrats till vad den är idag (Arwidi & Samuelson 1991). Ordet 

budget sägs härstamma från ett latinskt ord, ”bulga”, som betyder lädersäck. Under 

1800-talets England hade finansministern en uppgift om att presentera landets 

räkenskaper för parlamentet, den läderportfölj som räkenskaperna låg i kom att 

kallas budget vilket även själva dokumenten skulle komma att kallas efter en tid. 

Som sagt har budgetens betydelse förändrats över tid men det finns olika arbeten 

med finansiell planering som kan spåras från 1200-talets England (Greve 2011). 

I uppsatsens första inledande kapitel ges en bakgrund och introduktion till valt ämne, 
problemdiskussionen presenteras som leder till en problemformulering. Utifrån 
uppsatsens forskningsfråga visar författarna vilket syfte uppsatsen har och även vilka 
avgränsningar som tillämpas. I sista delen av kapitlet presenteras uppsatsens disposition.  
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Men det var efter andra världskriget som budgetprocessen tog fart ordentligt och 

dess spridning var ett faktum (Segelod & Carlsson 2010). Åren efter och under 

1950-talet användes detta verktyg alltmer inom de svenska företagen för att 

samordna och planera organisationens aktiviteter. Under 1960-talet var 

effektiviteten i fokus innan 1970-talets budgetar mer speglade en ansvarsstyrning. 

Anledningen till detta var att under 1960-talets goda tillväxt stundade oljekrisen 

under 1970-talet vilket betydde en högre osäkerhet rent generellt bland företagen. 

Flera företag decentraliserades och därför sökte organisationerna lösningar som 

gick hand i hand med denna utveckling och därför kom ansvarsfördelning att vara 

ett viktigt verktyg framåt. Under 1980-talet fick budgeten ett mer flödesorienterat 

synsätt och efter detta årtionde betonades budgeteringen mer av flexibilitet under 

1990-talet (Greve 2011). Detta beror bland annat på de snabba förändringarna i 

företagen vilket gjorde att budgeten som tidigare hade varit mer en 

långtidsplanering också stod inför en utveckling. Bland annat betydde 

ansvarsfördelningen som omstrukturerats tidigare att organisationerna hade lättare 

att snappa upp olika omvärldssignaler för att lättare följa marknaden och planera 

sin egen verksamhet (Ax, Johansson & Kullvén 2015). Budgetens fokus har därmed 

utvecklats från att vara ett mer stramt planeringsverktyg till ett sätt att fördela ansvar 

och innefattar idag en flexibilitet som även gynnar tillväxtbolag, dagens 

budgetmodeller kan därför vara en mix av alla dessa tidigare fokusområden (Greve 

2011). 

 

De flesta företag upprättar därför någon form av budget och planering för hur 

verksamhetens finansiella del kommer att se ut framöver och hur önskan är på hur 

den ska se ut. Det finns många olika anledningar till varför företag använder 

budgetering men oftast är det relaterat till något av motivation, kommunikation och 

koordinering. Det kan handla om att motivera sina anställda till att nå ett specifikt 

resultat och genom kommunikation blir budgeten en tydlig vägledning framåt för 

hela organisationen. Dessutom bidrar koordinering till ansvarsfördelning för vad 

som gäller vilken avdelning inom ett företag, att varje avdelning och anställd ska 

känna till sina ansvarsområden (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & 

Nilsson 2014). 
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Budgetering kan innefatta en rad olika syften utifrån den befintliga litteraturen, 

(Frenckner 1983; Arwidi & Samuelson 1993; Ax, Johansson & Kullvén 2015). 

Gasellföretag har under en tid växt snabbt och tillväxt är därför ett av de stora 

syftena hos dessa företag vilket gör det intressant att se hur budget tillämpas i olika 

Gasellföretag.  Under studiens kapitel 2.3.1 presenteras dessa syften mer 

djupgående och där dessa kan kategoriseras utifrån mer traditionella och moderna 

syften. De traditionella syftena handlar om planering, samordning, prognos, 

kontroll/ansvarsfördelning och uppföljning (Frenckner 1983; Arwidi & Samuelson 

1993). Medan åtagande, motivation och kommunikation är kategoriserade som mer 

moderna syften för en budget (Arwidi & Samuelson 1993). Dessutom kan det finnas 

mer företagsspecifika syfte eftersom varje företag är uppbyggt på olika sätt och 

verkar inom olika branscher. Ett företag kan även genomgå förändringar över tid 

och därför kan dessa syften korrigeras efterhand som ett företag förändras (Kullvén 

2015). Ahrens & Sandqvist (1992) menar att tillväxtföretag präglas, till skillnad 

från andra företag, av ”förändringens trygghet”, vilket tyder på att dessa 

tillväxtbolag har en så pass hög tillväxttakt att det kräver en ordentlig anpassning 

hos organisationen. 

1.2 Problemdiskussion 
Dagens Industri har under de senaste 20 åren tilldelat snabbväxande företag 

utnämningen Gasellföretag (Dagens Industri 2019). Denna utmärkelse kan tyckas 

antyda att stark tillväxt under en längre period är någonting att eftersträva. Det finns 

risker med väldigt snabbt växande företag och företag med väldigt stark tillväxt står 

inför flera utmaningar (Hambrick & Crozier 1985). En av dessa utmaningar med en 

växande organisation som expanderar och blir mer komplex är att den kräver mer 

struktur och formell styrning (Phelps, Adams & Bessant 2007).  

 

På detta sätt är budget relevant för tillväxten i nya företag då finansiell planering är 

den mest tillämpade styrmodellen vid ett tidigt stadie i ett företag. Därför är 

formella styrmedel, exempelvis budget, något att eftersträva för snabbväxande 

företag. Detta för att klara av att få rätt information till rätt beslutsfattare och på så 

sätt underlätta den interna kommunikationen (Davila & Foster 2007). Detta innebär 

att när företaget växer i snabb takt ökar behovet av fler formella styrverktyg, såsom 

budget, på grund av att det behöver finnas tydliga rutiner på hur verksamheten ska 
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skötas då företagsledningen inte kan vara insatt i samma proportion som tidigare 

(Davila, Foster & Jia 2010).  

 

År 1997 tillfrågades svenska företag i en studie av Johansson, Nilsson, G., Nilsson, 

J. & Samuelson (1997) om hur användandet av budgetering ser ut i deras 

verksamhet, resultatet visade att 91% av dessa svenska företag upprättade en 

budget. Hälften av dessa, närmare 50%, besvarade också att ett förändringsarbete i 

någon form ägde rum och var ett levande projekt vid det tillfället. Sju år senare 

följdes denna studie upp och då visade det sig att 84% av de svenska företagen 

fortfarande upprättade en budget för verksamheten. 73% av dessa företag uppgav 

att de inte hade några ambitioner om att avsluta budgetprocessen inom 

organisationen men däremot försökte de hitta steg för att utveckla detta arbete. Att 

tillägga för denna studie är att företagens svar visade på att allt fler företag valde att 

göra förändringar i budgeten under budgetåret från att tidigare ha låtit den årliga 

budgeten vara fast. Att företagen prioriterar flexibilitet tyder på att budget är 

nödvändigt men det finns ett behov av att främja tillväxt och tillse andra faktorer i 

verksamheten. Detta eftersom tillväxtbolag behöver anpassa sig till den dynamiska 

miljö som de verkar inom (Ax, Johansson & Kullvén 2015). 

 

Trots att så pass många enligt ovan studie ser budgeten som nödvändig finns det 

kritiker mot detta planeringsverktyg, bland annat Wallander (1995) som menar att 

budgeten hindrar förändringar inom företagen och att denna visar företagsledningen 

vart utvecklingen för organisationen är på väg. Detta leder till att försena och 

försvåra anpassningsförmågan när det sker förändringar i den miljö som företaget 

verkar inom. Styrverktyget, budgeten, är därför ett rent slöseri med resurser och ska 

ses som mer eller mindre farlig för företagen eftersom budgeten bara bygger på 

sammanfattade siffror på ett långsiktigt plan (Wallander 1995). 

 

Ett av de övergripande teman som går att se hos företag som gått igenom en stark 

tillväxtfas på ett framgångsrikt sätt är att deras hierarki är minimaliserad (Hambrick 

& Crozier 1985). Tillväxtföretag verkar i en dynamisk miljö där snabba 

förändringar sker frekvent vilket kan betyda att tillväxtföretag är beroende av 

kortare budgeteringsperioder (Covin & Slevin 1991). Idag lever vi dessutom i ett 

samhälle som ständigt förändras och har gjort de senaste åren vilket ställer högre 
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krav på företagen (Davidsson 2001). Därför blir flexibilitet och 

anpassningsförmåga något av stor vikt för att klara morgondagens förväntningar 

och det väcker tankar om planering och hur det är möjligt att planera och budgetera 

i denna föränderliga värld eftersom dessa planer trots allt behöver vara meningsfulla 

(Andersson 1995).  

 

Förhållandet mellan just osäkerhet och budgetering finns det tidigare forskning 

kring, däribland Manzurul (1997) och Sandalgaard (2012) som baserar sin kritik på 

vad som egentligen händer med budgeteringens syfte och relevans när 

verksamheten befinner sig i en föränderlig miljö. Osäkerheten är därför enligt 

Sandalgaard (2012) det främsta argumentet till varför en budget inte ska användas 

om företaget befinner sig i denna miljö. Förändringarna som ofta sker ger en 

inaktuell budget, därför saknas incitamenten och anledningen till varför en budget 

ska upprättas enligt kritikerna. Att förklara hur verksamhetsstyrningen, och därmed 

budgeteringen, bör anpassas efter företagskontexten och miljön företaget verkar i 

vilket är i linje med contingency theory. Contingency theory menar att företag 

måste anpassa sin styrning för externa faktorer, såsom osäkerhet och föränderlighet 

(Merchant 1981). För att nå fortsatt framgång och tillväxt kräver det att företaget är 

effektivt och anpassningsbart, att företaget har förmågan att anpassa sig till den 

miljö och omgivning som verksamheten verkar inom. Olika företag är uppbyggda 

på olika sätt och verkar även inom olika branscher och därför kan det finnas 

anledning till att dessa behöver olika typer av styrning, vilket också betyder att 

budget kan användas på olika sätt i olika företag (Morgan 2006; Otley 1994). 

 

För småföretagare är det viktigt att planera sin verksamhet (Schwenk & Shrader 

1993) men vi vet dock lite om hur planeringen egentligen ser ut och hur dessa 

företag resonerar kring budgetering, framförallt i en tillväxtfas (Rue & Ibrahim 

1998). Uppsatsen ämna att försöka förstå hur Gasellföretag inom olika branscher 

och varierande miljöer använder budget som ett planeringsverktyg. Därför 

fokuserar denna studie på att undersöka hur Gasellföretag använder budget för att 

styra sin verksamhet samt utreda vilka faktorer som ligger bakom denna 

tillämpning. 
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1.3 Problemformulering 

Hur tillämpas budget som ett planeringsverktyg i Gasellföretag? 

Vilka faktorer ligger bakom denna tillämpning och hur används dessa? 

1.4 Syfte 

Genom att studera budgetstyrningen i olika Gasellföretag är syftet att förstå hur 

planeringsverktyget budget operationaliseras i tillväxtföretag som är verksamma i 

en föränderlig miljö. Detta genom att jämföra mot den teori som finns kring ämnet 

och hur den kan kopplas och ställs i förhållande till ett företag med hög tillväxt. 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att begränsas till Gasellföretag inom Kronobergs län och till 

antalet om 5 stycken företag som kommer att intervjuas. Dessa företag verkar inom 

olika branscher, därav görs ingen avgränsning inom en viss bransch. Dessutom görs 

antagandet om att företag inom samma bransch i samma område ser likvärdiga ut. 

Anledningen till att avgränsningen i studiens görs till Kronobergs län är att 

författarna befinner sig i området runt Växjö och med tanke på arbetets omfattning 

och tidsbegränsning anses denna avgränsning vara lämplig. 
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
 

 
 
  

1. Inledning

•Innehåller bakgrund till uppsatsen och under detta kapitel presenteras 
även författarnas problemdiskussion med en problemformulering. 
Författarnas syfte och vissa avgränsningar finns besvarade i detta 
kapitel.

2. Teori

• Kapitel med den teoretiska referensramen för uppsatsen där 
verksamhetsstyrningens olika delar presenteras i allmänhet och 
budgeteringsprocessen i synnerhet. Även Contingency Theory 
och en tydlig beskrivning av snabbväxande företag presenteras.

3. Metod

• Ett kapitel som presenterar hur författarna har genomfört denna 
studie och vilka metoder som använts för att samla in den 
valda informationen.

4. Empiri

• Presentation av det empiriska material som ligger till grund för 
uppsatsen, informationen är inhämtad från de intervjuer som 
genomförts med olika Gasellföretag.

5. Analys

• I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med 
utgångspunkt i den teoretiska referensramen, där både 
skillnader och likheter i budgetanvändandet analyseras.

6. Slutsats

• Under detta kapitel presenteras resultatet och den slutsats som 
uppsatsens författare har kommit fram till där frågeställningen 
besvaras. Som sista del av studien ges det förslag på vidare 
forskning inom uppsatsens ämnesområde.
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2 Teoretisk referensram 

 

Själva företaget samt dess omgivning och ledarskapet inom organisationen utgör 

utgångspunkten för företagets styrning, se figur 1. Det handlar om att styra och leda 

företaget i denna miljö vilket syftar till att agera optimalt inom alla tre delar, 

strategi, organisationsstruktur och styrsystem. Dessa tre komponenter är 

sammanhängande vilket innebär att förändringar som sker i en komponent skapar 

en nödvändig anpassning inom alla andra delar vilket är högst idealt. Naturligtvis 

går det inte få en helt optimal anpassning eftersom det hela tiden inträffar händelser 

och företaget behöver anpassa sig till omgivningen och dess relationer utåt. Men så 

fort det sker obalanser finns det en eftersträvan om en ideal anpassning för att agera 

optimalt inom verksamheten. Det innebär att när en faktor ändras finns det ett behov 

av att justera övriga faktorer också för att nå den ideala anpassningen (Lindvall 

2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figur 1. Övergripande uppfattningen om företagets styrning (Lindvall 2011). 

2.1 Tillväxt 
Ett företag kan öka sin omsättning under flera års tid på två olika typer av sätt. 

Antingen kan företaget växa genom förvärv vilket innebär snabba 

volymförändringar på kort sikt (Ahrens & Sandqvist 1992).  På lång sikt kan det 

uppstå problem i att samordna organisationen vilket McCann (1996) identifierat 

tillsammans med en rad andra hinder. Bland annat att det kan leda till ett behov av 

betydande och oväntade kostnadsnedskärningar, svårigheter med olika 

Detta kapitel innehåller den valda teoretiska referensramen för uppsatsen. Först ges en 
förklaring av vissa begrepp och definitioner med fokus på tillväxt. Vidare ges en 
övergripande bild av verksamhetsstyrning för att ta en djupare väg in i budgeteringen 
och förklaring av alla dess komponenter. Avslutningsvis presenteras hur budgetering i 
tillväxt kan fungera i ett företag.   
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organisationskulturer där integration av personalpolitik och bemanning kan vara ett 

annat hinder. Det andra sättet ett företag kan växa organiskt, genom att ta en stark 

position på marknaden med hjälp av sin produkt eller tjänst vilket möjliggör för 

företaget att växa utan förvärv (Ahrens & Sandqvist 1992). Detta kallas även att 

växa organiskt, som tidigare nämnts är ett krav för att utses till ett Gasellföretag. 

Snabb tillväxt leder naturligt till många positiva saker men det finns även viss risk 

med väldigt snabb tillväxt. Den snabba tillväxten ställer annorlunda krav på hur 

verksamheten organiseras jämfört med om företaget inte hade haft en hög tillväxt. 

Flexibiliteten blir viktig för att kunna styra om resurser på ett snabbt sätt och 

optimal resursfördelning är inte av samma vikt som om företaget hade haft en låg 

tillväxttakt. Detta kan till exempel visa sig i hög personalomsättning (Gjerløv & 

Guenther 2012). Budgetar och andra långsiktiga planer bör vara mer utav en 

måttstock och kan verka som någonting negativt om det är något som måste 

uppfyllas (Ahrens & Sandqvist 1992). 

 

Många Gasellföretag har redan i ett tidigt stadie en väldigt klar målsättning om hög 

tillväxt, där tillväxt spelar en stor del i den strategiska planeringen av verksamheten. 

Det finns fyra olika typer av tillväxtstrategier. Dessa är Marknadspenetration, 

vilket innebär att företaget tillhandahåller en redan befintlig produkt på en redan 

befintlig marknad, Produktutveckling, vilket innebär att företaget erbjuder en ny 

produkt på en redan befintlig marknad, Marknadsutveckling, vilket innebär att 

företaget erbjuder en redan befintlig produkt på en helt ny marknad eller slutligen 

Diversifiering, vilket innebär att företaget tillhandahåller en ny produkt på en ny 

marknad (Ansoff 1965). Enligt Ansoff (1965) finns det alltså fyra olika strategier 

att välja för att åstadkomma en tillväxt, alla tillväxtbolag är därför inte låsta till att 

välja samma strategi utan det finns flera alternativ som gör det möjligt att nå en hög 

tillväxt. 

2.2 Verksamhetsstyrning 
De flesta företag har olika ekonomiska mål som verksamheten arbetar aktivt för att 

nå på både kort och lång sikt. Det kan vara allt från att ha en viss vinstmarginal till 

att ha en viss lönenivå hos de anställda. Just de långsiktiga ekonomiska målen är 

ofta nära förknippade med företagets långsiktiga strategi, då målen bör vara 

överensstämmande med just företagets långsiktiga strategi. För att nå dessa mål 
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krävs det att de anställda och företaget i stort aktivt arbetar tillsammans mot just 

målen och detta kräver någon form av verksamhetsstyrning (Anthony et al. 2014). 

Styrsystemets grund ligger på den organisationsstruktur som finns, alltså på vilket 

sätt som organisationen samordnas och styrs. Detta kan genomföras på olika sätt, 

exempelvis genom fördelning av olika och beslut och befogenheter samt 

struktureringen av arbets- och ansvarsfördelningen i verksamheten (Bruzelius & 

Skärvad 2000). Verksamhetsstyrning innebär att styra företaget och dess anställda 

för att uppnå målkongruens, detta genom att implementera den långsiktiga strategin 

i kontrollsystemet. Alla medel som används för att planera, genomföra och följa 

upp aktiviteter som har som mål att styra medarbetare i en önskad riktning för att 

uppnå de uppsatta målen är alltså själva kärnan i verksamhetsstyrning. De företag 

som lyckas att implementera sin strategi i sin verksamhet tenderar att prestera bättre 

i det långsiktiga perspektivet (Malmi & Brown 2008). Tanken är därför att 

involvera och engagera de anställda, att den enskilda medarbetaren ska sig som en 

del i helheten (Pihlgren & Svensson 1989).  

 

Ofta delas verksamhetsstyrning in i tre förenklade steg, dessa är planering, vilket 

följs av samordning för att sedan mynna ut i uppföljning. I planeringssteget handlar 

det till mångt och mycket om att försöka skapa en klar bild över vad företaget vill 

åstadkomma och sätta en strategi för hur vägen fram skall vara för att nå dit. Vid 

samordningen ser företaget till att fördela resurserna på ett sådant sätt att styrningen 

kan ske på ett effektivt sätt. Uppföljning består av att kontrollera och utvärdera den 

aktuella styrningen för att se om den verkligen uppnår det som den var ämnad att 

uppnå, vilket planerades i första steget (Sandberg & Sturesson 1996). Detta kan 

kopplas mot en budget och dess process vilket detta arbete är ämnat att handla om. 

Flera av dessa steg kommer att förklaras djupare under följande avsnitt med en 

koppling mot budgeten. 

2.3 Budget 
Budgeten är likt ett handlingsprogram där den ekonomiska målsättningen återfinns 

och där oftast en budget är uttryckt i monetära termer (Frenckner 1983). 
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“En budget uttrycker strävanden, förväntningar och åtaganden för en 

organisation gällande ekonomiska konsekvenser för en kommande period” 

(Ax, Johansson & Kullvén 2015) 

 

En budget är ett dokument med innehållande handlingsprogram som är baserat på 

uttryckta förutsättningar för framtida perioder (Lundqvist & Wiberg 1972). Vidare 

är definitionen av en budget att det handlar om uttryckta förväntningar om 

framtiden likt övriga författare också anser och där framförallt intäkter och 

kostnader är viktiga instrument. Budgeten är därför ett underlag för 

företagsledningen och dess beslutsfattande och om balans mellan intäkter och 

kostnader kan uppnås (Madsen 1970). 

 

Det finns olika sätt att applicera den strategiska planeringen på budgeten, beroende 

på hur mycket utrymme företaget önskar ge den strategiska planeringen i 

budgetprocessen. Men vad som kan konstateras är att budgeten är kopplad till de 

strategiska målsättningarna inom en organisation och att den strategiska 

planeringen ligger till grund för många budgetbeslut för att veta vilken väg som en 

verksamhet ska välja. Alltså betyder det att den strategiska planeringen är satt 

framåt och budgeten är ett styrverktyg att använda för att komma dit (Anthony et 

al. 2014). 

2.3.1 Budgetens syften 

På frågan varför en organisation ska använda sig av budgetering svarar dess syften 

med en budget på denna fråga (Ax, Johansson & Kullvén 2015). Eftersom varje 

företag är uppbyggt på olika sätt och verkar inom olika marknader är budgetens 

syften företagsspecifika och kan dels variera mellan företag och företag och dels 

över tid (Kullvén 2015). En budget ska därför ses som ett dynamiskt system och 

inte statiskt för att ha möjligheten att hantera oförutsedda händelser där 

organisationen behöver anpassa sig. En budget behöver inte bara innehålla 

monetära termer utan mått såsom timmar och styck kan också vara aktuella att 

använda. I den befintliga litteraturen kan ett mönster ses om budgeteringens syften 

och nedan kommer en sammanfattning av dessa att presenteras, där planering, 

samordning och kontroll är några av dessa (Frenckner 1983). Prognos, åtagande, 
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motivation och kommunikation är ytterligare syften som nämns där de tre 

sistnämnda är kategoriserade som mer moderna (Arwidi & Samuelson 1993). 
 

 

 

 

 

Figur 2. Sammanställning av de traditionella samt moderna syftena. 

 

Med ett annat perspektiv på budgetering kan denna användas för att påverka 

cheferna inom en organisation där det kan handla om att motivera cheferna, att 

informera cheferna av vad som förväntas, att åstadkomma en handlingskraft hos 

cheferna, att samordna verksamhetens alla aktiviteter och att utforma en standard 

för en bedömning av utfallet (Anthony et al. 2014). 

2.3.1.1 Traditionella syften 

Planering 

En budget handlar om att främja ett strategiskt och mer långsiktigt arbete där 

planeringen innebär ett säkerställande om att aktiviteter ska genomföras, en 

planering för framåt i tiden där beslut fattas om vad som ska åstadkommas 

(Anthony et al. 2014; Merchant & Van der Stede 2007). Budgeten utgör sig också 

av att vara ett underlag med relevant kunskap som används för framtida tidsperioder 

där företagets strategiska planering konkretiseras och på en mer detaljnivå som 

visar hur organisationen ska uppnå sina mål (Kullvén 2015). En budget kan planeras 

med olika tidsintervall men där årsvis är den vanligaste perioden som väljs, detta är 

också att rekommendera eftersom en verksamhet gör ett bokslut efter varje 

verksamhetsår och skapar då möjligheten att göra jämförelser. Dock är det till en 

fördel att även budgetera med tätare intervall då det blir lättare att koppla budgeten 

till det dagliga arbetet där månadsvis budget är ett exempel (Bunse & Naessén 

2002). 

 

Samordning 

En budget ska medverka till att en organisation strävar mot samma mål trots att 

många inom företaget sitter med olika dagliga arbetsuppgifter. Därför ses 

Traditionella syften

Planering Samordning Prognos
Kontroll/  

ansvarsför-
delning

Uppföljning

Moderna syften

Åtagande Motivation Kommunikation
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budgeteringen ibland som ett sätt att göra ett avbrott från vardagen där blicken lyfts 

mot ett mer långsiktigt perspektiv (Frenckner 1983). För att samordningen ska 

fungera inom verksamheten gäller det att informationsflödet är utvecklat för att alla 

ska veta vad som ska uppnås och vad som sker på respektive avdelning (Bergstrand 

2009). Detta krävs även för ett säkerställande att posterna i en budget är möjligt, 

om intäkterna ska genomgå en procentuell ökning från tidigare period kräver det att 

kapaciteten finns för att tillverka dessa extra enheter (Greve 2011). 

 

Prognos 

Innebörden för detta syfte handlar om att en budget ska vara en prognos för 

exempelvis resultat, balans, likviditet och omsättning, dessa prognoser är baserade 

på budgetutfallet från en tidigare period som därför är kända (Arwidi & Samuelson 

1991). 

 

Kontroll/ansvarsfördelning 

När en verksamhet växer gör det också att dess komplexitet ökar vilket ger utrymme 

och behov för delegering av ansvar, vilket leder till att behovet av kontroll ökar. 

När antalet personer ökar i en organisation ökar även behovet av en mer formell 

styrning, detta kan sättas i relation till mindre organisationer där den dagliga 

kontakten kan hållas på en helt annan nivå vilket också ger utrymme för informell 

styrning (Wickham 2004). Eftersom budget fungerar som en referenspunkt kan den 

enkelt användas för att utvärdera prestationen från organisationen (Emmanuel, 

Otley & Merchant 1990). Kontroll och dess syfte ligger nära till hands för syftet 

ansvarsfördelning, eftersom en budget upprättas och är en målsättning som ska 

uppnås skapar det incitament för uppföljning, kontroll och styrning (Lorsch, 

Baughman, Reece & Mintzberg 1978). Budget ses likna en intern guide med 

aktiviteter som ska utföras under en viss period, budgetperioden och därför kan 

budgeten fungera som ett verktyg för ansvarsfördelning (Bergstrand 2009). 

 

Uppföljning 

Huvudsyftet med uppföljning av budget är att den skall utgöra ett bra underlag för 

uppföljningar av olika utfall från olika perioder. Med hjälp av budgeten kan 

ledningen jämföra dessa utfall och ta lärdom av budgeten. Budgeten kan 

naturligtvis vara indelad i kortare perioder, varvid uppföljningen kan ske mer 
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kontinuerligt vilket i sin tur leder till att korrigeringar i verksamheten kan ske på ett 

snabbare sätt (Ax, Johansson & Kullvén 2015).  

2.3.1.2 Moderna syften 

Åtagande 

Företagsledningen delegerar från sitt håll ett visst ansvar, med grund för de 

budgeterade prestationerna, där organisationen ska leva upp till vissa mål. Då gäller 

det först och främst att företagsledningen accepterar en delegering av dessa ansvar 

och där ansvariga för verksamheten tar till uppdrag att säkerställa och möjliggöra 

att dessa målsättningar uppfylls (Arwidi & Samuelson 1991). 

 

Motivation 

Detta syfte anses vara besläktat med syftet ansvarsfördelning eftersom en budget 

kan medföra delegering och olika ansvar skapas en motivation för att uppnå de 

uppsatta målen (Anthony et al. 2014). Medarbetarna inom en organisation vill mäta 

sina prestationer och de uppsatta målen är en möjlighet att ställa i relation till de 

prestationer som är genomförda vilket i sig skapar motivation hos de anställda 

(Arwidi & Samuelson 1991). 

 

Kommunikation 

En fungerande kommunikation är en nödvändighet för att informationsflödet ska 

fungera på ett effektivt sätt, både mellan företagsledningen och de olika 

avdelningscheferna men även mellan de olika avdelningarna. Detta är en 

förutsättning för att rätt information ska komma till rätt person och det finns en 

medvetenhet om olika saker som är en förutsättning för att företaget ska fungera på 

bästa sätt (Arwidi & Samuelson 1991). En fungerande kommunikation inom 

företaget leder till att de behov och problem som uppstår kan lösas genom att 

dörrarna är mer öppna och det finns en medvetenhet inom verksamheten om hur 

tillvägagångssättet kan se ut (Bergstrand 2010). 

2.3.2 Budgettyper 

Det finns tre olika huvudbudgetar, resultat-, likviditet- och balansbudget som är 

beroende av varandra och kopplade till varandra på olika sätt. Resultat- och 

likviditetsbudgeten påverkas av varandra och dess uppgifter är direkta 



 

 
 

15 

konsekvenser till balansbudgeten. Uppgifter från den balansräkningen före 

budgetperioden är också aktuell för att möjliggöra upprättandet av en resultat- och 

likviditetsbudget (Ax, Johansson & Kullvén 2015). 

 

En huvudbudget kan byggas upp genom olika delbudgetar där en 

tillverkningsbudget för tillverkningen och en lagerbudget för lageravdelningen kan 

vara exempel på dessa, vilket kallas funktionsbudgetar. Delbudgetar kan också vara 

av en annan karaktär såsom projektbudget, produktbudget eller försäljningsbudget 

(Ax, Johansson & Kullvén 2015). 

 

En resultatbudget innehåller de förväntade intäkterna och kostnader under 

budgetperioden, med ett förväntat resultat på sista raden. Intäkter och kostnader kan 

dock bedömas på lite olika sätt där intäkterna ofta bedöms utifrån delbudgetar vad 

det gäller försäljningsbudget eller marknadsbudget. Kostnader bedöms på ett annat 

sätt och genom andra delbudgetar där personalbudget, kapitalbudget och olika 

funktionsbudgetar är exempel på dessa. I huvudbudgeten läggs alla delbudgetar in 

och tillsammans ställs dessa i relation till varandra när det totala resultatet bedöms 

(Ax, Johansson & Kullvén 2015). 

 

En likviditetsbudget delas ofta upp och består av olika delbudgetar och 

rekommendationen är att först upprätta en resultatbudget. Detta eftersom det sedan 

sker en omvandling utifrån resultatbudgetens intäkter och kostnader till in- och 

utbetalningar under budgetperioden. Alltså innehåller en likviditetsbudget en plan 

för hur periodens in- och utbetalningar kommer att se ut vilket gör att 

organisationen får kontroll över hur likviditeten kommer att se ut (Greve 2011). 

Likviditeten är viktig rent kortsiktigt för ett företag eftersom det krävs likvida medel 

inom ett företag för deras fortsatta överlevnad. Likviditetsflödet ger därför ett 

underlag för styrning och att upptäcka eventuella likviditetsproblem där det ska 

finnas tid för att agera och kunna hantera ett sådant problem (Andersson 1997).  

 

Vid en specifik tidpunkt visar balansbudgeten de förväntade tillgångarna, skulderna 

och eget kapital. När den budgeterade balansräkningen skapas används en tidigare 

balansräkning som utgångspunkt och där både resultat- och likviditetsbudgetens 

uppgifter också används vid upprättandet (Dahlin & Lundén 2001). 
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Utöver ovan nämnda budgettyper finns även omkostnadsbudget. En 

omkostnadsbudget och dess omkostnader handlar till stor del om 

kapacitetskostnader, vilket är kostnader som är fasta inom ett visst volymintervall 

och sedan rör sig vid omsättningen når en viss kritisk nivå. Vanligt förekommande 

omkostnader kan vara lokalhyra eller avskrivningar på fastighet, avskrivning på 

inventarier, försäkringar, köp av till exempel administrativa tjänster samt 

personalkostnad. För att budgetera pris- och löneförändringar kan företaget till stor 

del utgå från föregående års siffror om kapaciteten inte planeras förändras, genom 

till exempel nyanställningar eller uppsägningar (Greve 2011). Vilka olika 

omkostnadsbudgetar som ett företag väljer att upprätta är i stor grad beroende av 

verksamhetens art. Det handlar dessutom om att väga den nytta som ges genom en 

omkostnadsbudget mot att detaljerat budgetera dessa olika typer av omkostnader 

vilket kan kräva en hel del arbete (Ax, Johansson & Kullvén 2015). 

2.3.3 Budgetprocessen 

Budgeteringsprocessen kan föras på olika plan och i olika riktningar inom en 

organisation, antingen genom top-down eller bottom-up. I en budgeteringsprocess 

som sker top-down är det företagsledningen som sätter budgeten för en lägre nivå i 

företaget och inom bottom-up är det lägre chefer inom organisationen som är med 

och deltar vid budgeteringsprocessen (Anthony et al. 2014).  

 

Vid en top-down kan det innebära att budgeten blir något mindre realistisk eftersom 

högre chefer inte har samma information och kunskap som de lägre cheferna och 

detta i sin tur kan leda till att de lägre cheferna och de anställda inte vill engagera 

sig i en budget som de inte varit delaktiga i (Bergstrand & Olve 1996). 

Delaktigheten som sker vid en bottom-up process kan leda till att engagemanget 

och motivationen från de anställda blir betydligt högre och det blir lättare att få en 

större acceptans för organisationens gemensamma mål och att leva upp till dessa 

(Bergstrand 2010). 

 

Oftast är inte allt svart eller vitt, vilket gör att det finns en tredje typ av hur en 

budgeteringsprocess ser ut, iterativ budget. Detta är en version av bottom-up 

styrning men där processen återupprepas tills dess att företagsledningen och den 

högsta chefen har godkänt budgeten. Detta är mycket tidskrävande och kanske svårt 
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att få ihop i praktiken men framförallt blir olika chefer på olika nivåer involverade 

i besluten vilket gör att motivationen kan öka (Bergstrand & Olve 1996). Detta 

genom att de är delaktiga i hela budgeteringsprocessen men samtidigt får cheferna 

en kontrollmekanism som gör att den säkerställs att budgeten går i linje med 

organisationens målsättningar (Olve & Samuelson 2008). Förutom att en iterativ 

budget är tidskrävande menar Bergstrand (2010) vidare att denna process kan leda 

till att engagemanget hos personalen minskar efter hand som ledningen hela tiden 

försöker korrigera en föreslagen budget trots att personalen sitter med inflytande 

över budgeten. Konkret kan detta handla om en avdelning där personalen verkligen 

dragit åt budgeten för att dra ner på kostnaderna men där ledningen ändå inte är 

nöjd. Detta kan leda till att motivationen för budgeten och dess process minskar i 

takt med hur ledningen menar att de måste göra om och skära ner på ytterligare 

kostnader (Bergstrand 2010). 

2.4 Contingency Theory och budget i tillväxt 
När en organisation växer sig större behöver företagsledare hantera sådana 

kvantiteter av information att de måste skapa en viss kontroll genom till exempel 

regler, dokumentation och utökad hierarki (Child & Mansfield 1972). Stark tillväxt 

kan innebära en viss osäkerhet och användning av budget kan minska osäkerheten 

och öka kontrollen menar Pesämaa (2017). Förhållandet mellan 

ekonomistyrning/budgetering och organisationers förutsättningar är någonting som 

studerats främst av forskare som inriktat sig på Contingency theory. 

 

Contingency theory innebär att om ett företag skall överleva måste det vara effektivt 

och anpassningsbart, en stor del handlar om att kunna anpassa sig till den 

omgivning som bolaget verkar inom. Grunden i Contingency theory är att det inte 

finns ett specifikt sätt som är bäst att leda en organisation, då det finns för många 

externa och interna begränsningar som avgör hur man bäst styr organisationen i en 

given situation. Det kan vara att olika delar av företaget är uppbyggda på olika sätt 

och därmed kräver olika typer av styrning. Om företaget inte anpassar sin styrning 

efter hur den egna organisationen ser ut beroende på omgivningen som de verkar i 

finns risken att företaget på längre sikt inte överlever (Morgan 2006; Otley 1994). 

I figur 1 visas den övergripande uppfattningen om företagets styrning (Lindvall 

2011) och Contingency theory kan kopplas till de olika delarna i denna figur, då ett 
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företags strategi och styrning måste anpassas till den miljö företaget verkar i (Scott 

& Davis 2007). Detta gäller inte bara i stora och redan väletablerade företag utan 

även i yngre och mindre företag (Parnell 2013), vilket är typiskt för Gasellföretag 

(Henrekson & Johansson 2010). Senderovitz, Klyver, Steffens & Evald (2012) fann 

att Gasellföretags framgång inte går att spåra till en viss typ av strategi, i enighet 

med grundtanken i Contingency theory om att strategin måste vara anpassad för det 

specifika företagets miljö. 

 

Det finns flera faktorer inom Contingency theory som påverkar hur företaget skall 

styras för att verksamheten skall fungera på bästa sätt. Några av dessa faktorer är 

osäkerhet, organisationsstruktur, strategi samt storlek. 

2.4.1 Osäkerhet 

Otley (2016) menar att ett företags verksamhetsstyrning och därmed företagets 

budget, skall anpassas efter den miljö som företaget befinner sig i. Den miljö som 

företaget verkar i har i sin tur en specifik osäkerhet och denna måste alltså tas i 

beaktning. Även Merchant (1981) menar att externa faktorer, såsom osäkerhet i 

företagsmiljön, påverkar hur företagets budgetprocess bör se ut. Ross (1995) menar 

att i organisationer som präglas av hög osäkerhet är det vanligt att dessa utvärderar 

prestationer på annat sätt än genom budgetuppföljning eller vinst/förlust. 

Govindarajan (1986) menar en större osäkerhet också leder till en stark delaktighet 

i att deltaga i budgetprocessen. Det har visat sig att företag eller områden inom 

företag som hanterar väldigt hög osäkerhet, så som forskning och utveckling, får en 

förbättrad prestation vid hög delaktighet i budgeten (Brownell 1985). Budget har 

enligt Chapman (1998) en stor roll att spela som planeringsverktyg i osäkra miljöer, 

men det måste finnas ett samarbete och en dialog mellan olika chefer när 

förutsättningarna snabbt kan ändras på ett oförutsägbart sätt. 

2.4.2 Organisationsstruktur 

Bruns & Waterhouse (1975) fann att mellanchefer på olika nivåer i företag som var 

mer diversifierade eller mer decentraliserade hade en större roll och deltog mer i 

budgeteringsarbetet. Detta är inte förvånande enligt Merchant (1981) då chefer på 

lägre nivåer i diversifierade företag har bättre koll på deras specifika aktivitet än 

vad företagsledningen har, vilket kan leda till att deras medverkan i 
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budgetprocessen kan leda till en mer realistisk plan och samtidigt ge större positiva 

motivationseffekter. 

2.4.3 Strategi 

Företag med tillväxtstrategier karaktäriseras enligt Moores & Yuen (2001) av hög 

eftertänksamhet inför beslut, integrerad beslutsfattning samt maximalt användande 

av information. Detta ligger i linje med Miller & Friesen (1983) som menar att 

tillväxtföretag inte har något annat val än att använda sig utav all information som 

finns tillgänglig för att på så sätt skapa sig fördelar och fortsätta växa. Förändringar 

i företag med hög tillväxt sker ofta i en sådan takt att det är svårt att förutse och 

planera för den kortsiktiga framtiden, vilket gör att denna typ av företag fokuserar 

på den långsiktiga planeringen (Moores & Yuen 2001). Detta betyder också att 

företag med väldigt stark tillväxt behöver kunna förändra sin strategi och sin 

styrning på ett flexibelt sätt i takt med att miljön företaget verkar i förändras (Grant 

2003; Eisenhardt & Schoonhoven 1990). 

2.4.4 Storlek 

Forskning tyder på att formell planering är någonting som påverkar små och 

medelstora företag på ett positivt sätt (Lavia, López & Hiebl 2015; King et al. 

2010). Det har också visat sig att små och medelstora företag som använder sig av 

budget har kunnat uppnå bättre försäljningsresultat. Det är realistiskt att tro att små 

och medelstora företag som följer upp verkliga resultat mot planerade resultat och 

sedan skrider till lämplig handling presterar bättre än de företag som inte genomför 

denna typen av kontrollprocesser menar Wijewardena, De Zoysa, Fonseka & Perera 

(2004). Mindre företag med stark tillväxt har genom sitt risktagande ett större behov 

av kortsiktig planering för att ta så bra beslut som möjligt utifrån de tillgängliga 

resurserna (Wiklund & Sheperd 2003). Dessa företag kan ha större behov av 

likviditetsbudget samt prognoser menar Miller & Friesen (1984), just på grund av 

den föränderliga miljön. 

 

Rullande prognoser kan vara ett alternativ till det som brukar benämnas som 

traditionell budgetering. Genom användande av rullande prognoser planerar en 

verksamhet för en tidsperiod som inte är bestämd. I en traditionell budgetering täcks 

vanligtvis ett kalenderår eller åtminstone en 12-månadersperiod. Fördelen med 
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rullande prognoser är att det finns möjlighet att korta ner dessa tidsperioder vilket 

gör att det blir ett mer flexibelt tillvägagångssätt som kan anpassas efter den 

specifika organisationens förutsättningar (Anthony et al. 2014). 

 

Enligt Bruns & Waterhouse (1975) finns det två typer av kontroller som kan 

kopplas till hur en organisation växer och till dess storlek. Den första typen är 

administrativ kontroll som associeras med företag som är stora och den andra typen 

är personlig kontroll som förknippas med mindre företag. Administrativ kontroll 

innebär mer formella arbetsprocesser och arbetsrelaterade regler, chefer som 

medverkade i studien uppfattade det som att de anställda hade en hög nivå av 

kontroll och delaktighet i att sätta standards samt spenderade mer tid till 

budgetering. Samtidigt uppfattade cheferna att en budget begränsade de anställdas 

innovationsförmåga och flexibiliteten i organisationsstrukturen. Personlig kontroll 

innebär istället ett mer centraliserat beslutsfattande där de anställda istället 

uppfattade att de kunde påverka hur budgeten skulle se ut, men hade mindre 

påverkan på hur den skulle nås (Bruns & Waterhouse 1975). 

2.5 Kritik mot budget 

Det har under längre tid funnits kritiker till budgetering som anser att budgetering 

är alldeles för kostsam i relation till det värde som budgeten faktiskt skapar för 

företaget (Henttu-Aho & Järvinen 2013). Kritiker menar att det är vanligt att all den 

tid som läggs på budgetering är bortkastad tid, då risken är stor att företaget ändå 

inte lyckas träffa rätt i budgeten (Greve 2011). Eftersom budgeten inte tar hänsyn 

till oförutsägbara händelser i framtiden kan den uppfattas som klumpig och 

odynamisk (Hope & Fraser 2000). Neely, Sutcliff & Heyns (2001) skriver i sin 

rapport Driving Value Through Strategic Planning and Budgeting om de tolv mest 

citerade negativa konsekvenser som budgetering ger utifrån litteratur som främst 

skrivits av praktiker av budget. Bland dessa tolv negativa aspekter finns bland annat 

att budgeten upprättas och uppdateras för sällan, ofta årligen, samt att budget stärker 

barriärer mellan avdelningar istället för att uppmuntra till lärande mellan 

avdelningar. Jan Wallander är en av de första stora motståndarna till budget och var 

med när Handelsbanken avskaffade budget. Wallander (1999) menar att just detta 

faktum gör att budgetering är extra problematisk i företag med en ständig 

föränderlig miljö, till exempel företag med väldigt stark tillväxt. Samuelson (2000) 
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menar i sin kritik att budget kan vara ett bra verktyg för kontroll men endast för 

företag som inte verkar i en turbulent miljö, då budget blir mindre användbart. 

Istället menar Wallander (1999) att benchmarking och användande av nyckeltal kan 

fungera bättre än budget för att skapa ett relevant styrverktyg.  
 

Begreppet Beyond Budgeting syftar till att frångå den traditionella budgeteringen. 

Beyond Budgeting är en styrningsfilosofi som ifrågasätter de klassiska 

styrningsfunktionerna som till exempel planering och består av en samling 

styrning- samt ledarskapsprinciper. Istället för traditionell budget bör fokus istället 

ligga på nyckeltal och benchmarking (Hope & Fraser 2003). Beyond Budgeting ses 

av kritiker som ett sätt att ersätta traditionell budgetering, som enligt kritiker inte 

fyller sin funktion i en så snabbföränderlig miljö som Gasellföretag verkar i (Heupel 

& Schmitz 2015).  



 

 
 

22 

3 Metod 

 

3.1 Forskningsstrategi 
När det gäller insamling av empiri finns det två metoder som kan tillämpas, 

antingen en kvantitativ eller en kvalitativ metod (Bryman & Bell 2017). En 

kvantitativ metod handlar om att numeriskt mäta verkligheten där 

empiriinsamlingen ofta är enkätbaserad. Denna metod är inte alls lika djupgående 

som den kvalitativa och där samma förståelse inte utvecklas utan det ger mer ytliga 

slutsatser (Jacobsen 2002). Den kvalitativa metoden handlar om att förstå ett 

fenomen, alltså ett steg längre än siffror och tabeller och där förståelsen för 

fenomenet som är det centrala och inte det förklarande tankesättet som den 

kvantitativa metoden står för. Därför är agerandet som en person står för och vilka 

beslut som fattas det mest primära när det kommer till den kvalitativa metoden 

(Andersen 1998). Frågeformuleringen i denna studie innehåller ordet ”hur” vilket 

kräver förståelse för respondenters svar och en djupare bild av hur budgeteringen 

tillämpas. Dessutom ska en fullständig uppfattning om respondenters styrning bidra 

till en helhetsbild om varje företag. För att besvara uppsatsens frågeformulering 

kräver det en insyn om respektive företeelse i form av respondenter vilket gör att 

den kvalitativa forskningsmetoden är att föredra för just vårt arbete (Bryman & Bell 

2017). 

3.2 Tillvägagångssätt 

Det inledande arbetet med studien handlade om att skapa sig en bild hur den 

befintliga forskningen såg ut inom det valda ämnet. Anledningen till detta var att se 

om det fanns motsättningar inom området samt att se om någonting var oklart. 

Denna studie är kopplad till en deduktiv ansats eftersom det första steget handlade 

om att skapa en förståelse för den befintliga teorin om det valda ämnet i studien, 

om företag med hög tillväxt för att sedan övergå till läsning om hur styrningen kan 

se ut i företag utifrån ett teoretiskt perspektiv (Bryman & Bell 2017). Snabbt 

skapades en bild över vad som studerats tidigare, området är brett och faktumet stod 

I studiens andra kapitel presenteras forskningsdesign, forskningsmetod och urval. 
Fortsättningsvis redogörs för insamlingsmetoden och tillvägagångssättet för insamling 
av teori och empiri, forskningskvalitet samt de etiska överväganden som tillämpats under 
uppsatsens gång.  
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klart att arbetet skulle bli mer intressant om studien inriktade sig på ett specifikt 

område inom verksamhetsstyrning. Samtidigt gjordes en upptäckt via 

litteratursökningen att snabbväxande företag kräver en mer formell styrning ju 

större företaget blir och det finns ett forskningsgap kring budgetering som 

styrningsmedel och dess roll i ett snabbväxande företag. Detta gjorde att intresset 

skapades för hur budget används i företag med hög tillväxt. Med anledning av detta 

intervjuades företagsledare inom snabbväxande företag för att skapa en förståelse 

för hur verksamhetsstyrningen ser ut i denna typ av företag i allmänhet och hur 

budget tillämpas i synnerhet. Därmed har en kvalitativ studie genomförts där fokus 

låg på ord och meningar där dessa analyserats, fokus har därmed inte varit på 

kvantifiering (Bryman & Bell 2017). Målet var att förstå den sociala verkligheten 

genom det empiriska datamaterial vi samlat på oss.  

 

Studien baseras på företag som utnämnts till Gasellföretag av Di Gasell och valet 

föll på att studera fem olika Gasellföretag inom olika branscher. Detta för att ett 

antagande har gjorts där olika Gasellföretag i samma bransch kan se likvärdiga ut. 

Studien är alltså en flerfallsstudie vilket ger studien en bättre och bredare förståelse 

om hur verkligheten ser ut jämfört med om studien istället hade genomförts med en 

enkel fallstudie. Fallstudier passar in på frågor som är av förklarande art, till 

exempel frågor om hur eller varför. Dessutom är flerfallstudier att föredra när ett 

aktuellt händelseförlopp studeras, genom att intervjua de personer som varit 

delaktiga i detta händelseförlopp (Yin & Nilsson 2007). Samtidigt finns det ingen 

möjlighet att manipulera hur företagens styrning har sett ut och dessutom har de 

personer som intervjuats varit direkt involverade i företagets styrning då de 

antingen är VD eller ekonomichef för företaget i fråga. 

3.3 Urval 

För att studien ska kunna behandla det den är ämnad att behandla behövs vissa 

faktorer tas i beaktning vid valet av intervjuobjekt, där den första parametern är att 

intervjuobjektet är tvunget att vara ett Gasellföretag enligt Di Gasell. Anledningen 

till detta är för att studien baseras på att studera just Gasellföretag vilket grundar sig 

i att dessa företag är snabbväxande. Kvalifikationerna för ett Gasellföretag enligt 

Di Gasell är ett företag som har: 
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§ En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.  

§ Minst tio anställda. 

§ Minst fördubblat sin omsättning, om det första och det senaste 

räkenskapsåret jämförs. 

§ Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren. 

§ Har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt i 

allt väsentligt. 

§ Vuxit organiskt och inte genom förvärv eller fusioner. 

§ Samt har sunda finanser. 

 

Den andra parametern är att Gasellföretagen finns i Kronobergs län vilket i större 

grad möjliggjorde direkta intervjuer. Om en direkt intervju kunde genomföras ansåg 

denna leda till större förståelse för hur den intervjuade svarade på frågorna, då det 

går att skapa en annan förståelse om respondenten sitter i samma rum. Att inte se 

intervjuobjektet och dennes kroppsspråk kan påverka hur svaren uppfattas vilket 

skulle påverka studiens empiri (Bryman & Bell 2017). Kronobergs län har under 

åren haft flera företag som blivit utnämnda till Gasellföretag, år 2018 var det 46 

företag från Kronobergs län som kvalade in som Gasellföretag. För studien var det 

önskvärt om företagen inte blev utsedda till Gasellföretag för många år sedan då det 

finns risk att företaget har förändrats avsevärt sedan utmärkelsen till ett 

Gasellföretag. Ambitionerna var också att våra respondenter hade varit med på 

denna resa eller åtminstone var insatta i företagets tillväxt de senaste åren. Samtliga 

respondenter i denna studie har varit delaktiga under företagets tillväxtresa och har 

en god insyn i företaget i stort. 

 

Gasellföretagen kontaktades utifrån flera olika branscher för att ge studien en 

bredare bild om budgetens roll i olika Gasellföretag. Urvalet var därför målstyrt 

vilket innebär att studien baseras på ett strategiskt sätt där specifika företag är 

utvalda som är relevanta för just denna studie (Bryman & Bell 2017). 

 

Kontakten med företagen etablerades genom att ett mail skickades ut till VD 

och/eller ekonomichef. För ett av företagen fanns det ingen angiven kontaktväg 

till dessa, varvid ett mail skickades till en info-adress där förhoppningen handlade 
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om att detta mail hamnade hos rätt person vilket det sedermera gjorde. Av de 

företag som valdes ut till studien och kontaktades tackade samtliga ja till att 

deltaga, dessa är sammanställda nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av utvalda företag. 

 

3.4 Forskningsmetod 

3.4.1 Insamling av teori 

Det är viktigt att göra en generell litteratursökning för att kunna skapa en god 

förståelse för det valda ämnet (Saunders, Lewis & Thornhill 2015). Först efter att 

en generell kunskap om ämnet byggts upp började ett arbete om att söka mer 

detaljerat i litteraturen för att skapa en djupgående förståelse för ämnet och syftet i 

studien, att klargöra för hur budgetering tillämpas i olika Gasellföretag. Denna 

process upprepade sig några gånger innan studien hade en stabil grund av tillgänglig 

forskning och redan uppbyggda teorier som denna studie kunde ta sin grund i 

(Bryman & Bell 2017). En grundlig litteratursökning uppstod genom att inläsning 

på litteratur som bestod av böcker, avhandlingar och vetenskapliga artiklar genom 

olika databaser. För denna studie hade det också varit möjligt att tillämpa en 

inläsning av till exempel vetenskapliga journaler, nyhetstidningar och webbsidor, 

som används vid ett fåtal tillfällen, för att få information som är dagsaktuell. Även 

om denna information nödvändigtvis inte behöver ha samma trovärdighet som 

tidigare nämnda litteraturtyper hade dessa kunnat användas med en viss försiktighet 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2015).  

 

Företag Oms. 2015 Oms. 2016 Oms. 2017 Gasellföretag 
Antal 

anställda 

OnePartnerGroup Sydost AB 9 330 tkr 20 943 tkr 40 890 tkr 2017 18 st 

BiWi Bygg AB 33 151 tkr 32 982 tkr 34 805 tkr 2016, 2017 30 st 

Linné Omsorg AB 11 569 tkr 17 994 tkr 28 968 tkr 2017 94 st 

Greenpipe of Sweden AB 7 204 tkr 6 825 tkr 11 333 tkr 2018 10 st 

VTK Transportkyla AB 57 845 tkr 74 223 tkr 85 930 tkr 2018 25 st 
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Litteratursökningen för denna studie har huvudsakligen skett genom 

Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek och databaserna OneSearch och Google 

Scholar. Litteratursökningen har justerats och preciserats vid flera tillfällen med 

hjälp av relevanta nyckelord som har hittats med hjälp av tidigare forskning, 

sökorden presenteras nedan. 

 

De huvudsakliga litteraturkällorna för att skapa en stabil grund för denna studie har 

hittats i avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Teori angående svenska 

Gasellföretag har främst hittats i tidigare studier och då i form av avhandlingar 

medan litteraturen kring den teoretiska referensramen främst har hittats i böcker 

och i viss utsträckning vetenskapliga artiklar. Problemdiskussionen innehåller även 

en del nyhetsartiklar och webbsidor som källor för att aktualisera forskningsämnet.  

 

Nyckelord som använts i litteratursökningen är: budgetering, budget, budgeting, 

verksamhetsstyrning, tillväxt, growth companies, high-growth firms, firm growth, 

management control systems, entrepreneurship, gazelle, Gasellföretag, 

entrepreneurial growth, Stages of Growth, firm life cycle, strategy. Även andra 

relaterade sökord har använts. 

3.4.2 Empirisk datainsamling 

För att besvara studiens frågeställning är det mest lämpligt att använda oss av 

intervjuer som tillvägagångssätt för den empiriska datainsamlingen. Detta ger 

möjligheten till en mer flexibel metod där intervjuer hålls med respondenter inom 

utvalda företag, även tidsaspekten är invägd då en enkätundersökning hade varit 

mer omfattande att hantera. En intervju kan vara uppbyggd på olika sätt, med tre 

olika metoder där ostrukturerad är en metod där intervjun saknar helt struktur. En 

semistrukturerad intervju håller sig till vissa förutbestämda ämnen och frågor men 

där det ges möjlighet att ställa följdfrågor exempelvis. En strukturerad intervju är 

inte alls lika flexibel som en semistrukturerad intervju utan där intervjuaren får hålla 

sig till en förutbestämd ordning genom hela intervjun (Bryman & Bell 2017). Till 

den empiriska datainsamlingen har även de utvaldas årsredovisning använts för att 

skapa en inblick och kunskap om respektive företag som är en del av denna studie. 
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3.4.2.1 Utformning och genomförande 

Intervjuguiden som är utformad och varit mest lämplig för studiens ändamål är att 

tillämpa en semistrukturerad intervju. Detta för att det skapar möjligheten att uppnå 

studiens syfte, att skapa en förståelse för hur verksamhetsstyrning används men 

framförallt att redogöra för hur budgetering tillämpas i olika Gasellföretag. 

Intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor för att alla respondenter skulle bli 

varma i kläderna och att en korrekt bild och kunskap om företaget skulle skapas. 

Utifrån uppsatsens syfte myntades bestämda ämnesområden, tillväxten, styrning 

och budgetering, för att skapa möjligheten att kunna svara på studiens 

frågeformulering. Önskan bestod också om att kunna gå på djupet i respektive 

intervju och kunna ställa följdfrågor och därför var en semistrukturerad intervju den 

bästa lämpliga metoden för denna studie. I vissa intervjuer hade kanske inte rätt 

bild skapats om företaget och det hade inte heller varit möjligt att få den inblicken 

om hur företaget fungerar och verkar om inte följdfrågor hade varit ett alternativ. 

Ytterligare en aspekt för den semistrukturerade intervjun och varför den var mest 

aktuell handlade om att någon relevant information inte skulle missas som kunde 

påverka uppsatsens resultat och slutsats (Bryman & Bell 2017).  

 

Intervjuerna har genomförts på respektive företags kontor, några dagar innan 

intervjun skickades intervjuguiden med alla frågor för att alla respondenter skulle 

få möjlighet att förbereda sig och svara så utförligt som möjligt. Intervjuerna tog 

lite olika lång tid då dessa varierade från 40 minuter och upp till 1 timme och 30 

minuter, anledningen till detta var att vissa respondenter var uppbokade efter 

intervjun och det fanns ingen möjlighet att dra ut på intervjun. Dock görs 

bedömningen att kvaliteten på svaren inte varierade beroende på hur länge intervjun 

pågick. Under ett par av intervjuerna bjöd dessutom respondenten på en 

rundvandring på kontoret för att vi skulle skapa oss en ännu tydligare bild om hur 

företaget såg ut. 

3.4.2.2 Tolkning 

Efter intervjuerna handlade det om att systematisera, komprimera och bearbeta all 

den information som samlats in i den empiriska datainsamlingen (Patel & 

Davidsson 2011), för att erhålla vettig information för studien och det innebär att 

informationen behöver reduceras genom en strukturering och förenkling (Jacobsen 
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2002). För att detta skulle göras på ett effektivt sätt har en kvalitativ innehållsanalys 

använts där koncentrering har gett en överblick på all insamlad information med en 

tydlighet som underlättat tolkningen. Detta har då kunnat användas som 

presentation av intervjutexten för att koncentrera meningen på ett mindre utrymme 

genom att finna mönster och förståelse av det underförstådda som sagts under 

intervjuerna med de utvalda företagen. 

3.5 Forskningskvalitet 
Vid en kvalitativ studie finns det specifika kvalitetsmått för att avgöra forskningens 

kvalitet och varje källa bör kritiskt granskas, detta för att mäta källans tillförlitlighet 

och giltighet. Kvalitetsmåtten som tillämpas vid en kvalitativ forskning är 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet (Bryman & Bell 

2017). 

3.5.1 Begreppsvaliditet 

Begreppen som används inom denna studie är viktiga och behöver på ett tydligt sätt 

definieras för att underlätta förståelsen för läsaren, det ska inte finnas några 

tveksamheter vad ett begrepp kan betyda. Detta innebär att läsaren inte ska behöva 

tveka om det handlar om verkliga observationer eller forskarens subjektiva 

uppfattning (Yin & Nilsson 2007). Faktumet är att uppsatsens författare behöver 

använda begreppen på rätt sätt för att inte vilseleda läsaren, begreppen som används 

i studien har verifierats i både böcker och artiklar för att dessa ska användas på rätt 

sätt. Att begreppsvaliditet uppnås genom hela studien är förklaringen av 

Gasellföretag, verksamhetsstyrning och budgetering redan i första kapitlet ett 

exempel på. 

3.5.2 Intern validitet 

Det andra begreppet, intern validitet, handlar om kausalitet och orsakssammanhang 

där en faktor med säkerhet ska leda till en annan (Bryman & Bell 2017). Det 

viktigaste i studien är att rätt slutsats dras och under hela processen gäller det att se 

olika mönster mellan våra olika Gasellföretag och på det sättet se vilken variabel 

som påverkar vilken (Yin & Nilsson 2007). Eftersom denna studie fokuserar på 

budgetering och varför det är en lämplig metod i ett Gasellföretag behöver blicken 

lyftas, att vara införstådda med att fler metoder tillämpas i en verksamhetsstyrning 

med förståelsen att det är helheten av en organisation som har eller har haft en stark 
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tillväxt. Detta för att en intern validitet ska hållas på en hög nivå genom hela 

studien. 

3.5.3 Extern validitet 

För att uppnå en extern validitet behöver den genomförda fallstudien visa samma 

resultat även om andra fallföretag använts där en liknande undersökning ägt rum. 

Dock kan detta vara svårt eftersom varje organisation som är en del av studien är 

unik och det kan vara problematiskt att generalisera utifrån vissa företag och hur 

det då ska se ut i andra verksamheter (Yin & Nilsson 2007). Därför handlar extern 

validitet även om att välja rätt organisationer och rätt individer och där det ger 

upphov till en analytisk generalisering som innebär att generalisera resultaten och 

ställa dessa i relation till tidigare teori (Bryman & Bell 2017). Valet av rätt företag 

har skett genom att tillämpa Dagens Industri och dess listor över senaste årens 

Gasellföretag. Med denna studie är det inte möjligt att genomföra en generalisering 

om hur det ser ut i alla Gasellföretag men däremot kan tendenser myntas utifrån 

våra fallföretag. Genom att företagen verkar inom olika branscher blir det lättare att 

tyda dessa tendenser och uppnå syftet med studien att skapa en förståelse om hur 

budgeteringen tillämpas i dessa företag. 

3.5.4 Reliabilitet 

Detta kvalitetsmått, reliabilitet, handlar om att samma slutsats ska presenteras även 

om någon annan forskare genomför denna studie en gång till. Det innebär att 

tillvägagångssättet är centralt när det gäller reliabilitet och även om studien görs vid 

olika tillfällen ska det mynna ut i samma resultat. Felaktigheter och brister ska 

minimeras som kan uppstå när denna fallstudie genomförs och det kan förhindras 

genom att en databas upprättas där all information lagras. Dessutom är det en fördel 

om en ordentlig dokumentering är genomförd av själva tillvägagångssättet för att 

det ska vara möjligt att återupprepa denna uppsats. Ytterligare en aspekt att ta i 

beaktning är att det inom reliabilitet är viktigt att kunna påvisa hur förloppet har 

sett ut och vad studien egentligen har kommit fram till för att externa granskare 

annars kan bli tveksamma till hur resultatet annars har åstadkommits (Yin & 

Nilsson 2007). Studiens reliabilitet ska uppnå en hög reliabilitet genom detta 

metodkapitel som ska beskriva hur tillvägagångssättet har sett ut i detalj och där 

varje källa som använts är dokumenterad. Intervjuer som genomförs i studien kan 
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ge upphov till en lägre reliabilitet eftersom vi som intervjuare kan leda frågan åt ett 

visst håll, därför har neutrala frågor skapats som ska minska risken för att en 

vilseledning av respondenten är möjlig. Dock ses en problematik vad det gäller 

följdfrågor som ställs till olika respondenter vilket kan öppna för att resultatet och 

dess slutsats kan påverkas vilket leder till en lägre reliabilitet genom att dessa 

följdfrågor inte ställs till varje enskild respondent. 

3.6 Etiska överväganden 
Under forskningsprocessen uppstår olika värderingar vad det gäller etik och det kan 

exempelvis handla om hur forskarna ska behandla de personer som intervjuas. Det 

finns ett antal etiska regler som forskaren behöver ta hänsyn till och vara medveten 

om vilket handlar om tillräcklig information, frivillighet, samtycke, integritet, 

negativa effekter, konfidentialitet och anonymitet (Bryman & Bell 2017). 

 

Ett informerat samtycke handlar om att vara tydlig och informera respondenter om 

studiens syfte och vilka metoder som tillämpas, hur den är planerad och upplagd. 

Studiens respondenter har även fått information om att deras deltagande är helt 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan om de skulle önska utan någon 

förklaring, vilket går hand i hand med samtyckeskravet (Bryman & Bell 2017). För 

att det ska vara så tydligt som möjligt har våra respondenter fått ta del av denna 

information vid en första kontakt och även några dagar innan intervjun ägde rum 

då de fick ett informationsbrev tillsammans med frågorna, alltså har denna 

information skett både muntligen och skriftligen.  

 

Alla respondenter har erbjudits möjligheten att behandlas med anonymitet i studien, 

där personuppgifter och företagsnamn inte presenteras i ett sådant fall. Oavsett om 

dessa respondenter hade valt denna möjlighet eller inte är det viktigt att 

personuppgifterna och företagsnamnen för de inblandade individerna behandlas 

med största möjliga konfidentialitet, vilket gör att konfidentialitetskravet uppfylls 

(Vetenskapsrådet 2002). All information kommer att samlas in endast för 

forskningsändamålet och det är av yttersta grad att vi som forskare inte vilseleder 

respondenter eftersom det kan påverka dessa negativt samt leder till ett resultat som 

inte är korrekt. Därför handlar det om att vara tydlig med studiens syfte och på 

vilket sätt de bidrar till vår studie, detta för att motivera studiens respondenter vilket 
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leder till att de svarar på ett korrekt sätt. Ytterligare metoder för att förhindra 

eventuella misstolkningar är att våra respondenter fått ta del av den insamlade 

informationen när den sammanställts men innan en slutlig uppsats är publicerad, en 

så kallad respondentvalidering är därför genomförd. Dessutom kommer alla 

respondenter få ta del av hela uppsatsen i sin helhet när den är publicerad och klar. 
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4 Empiri 

 

4.1 OnePartnerGroup Sydost AB 

4.1.1 Bakgrund och företagsinformation 

OnePartnerGroup Sydost AB är helägt av koncernmoderbolaget OnePartnerGroup 

AB, denna koncern har funnits sedan år 2009 men etableringen av 

OnePartnerGroup Sydost AB skedde år 2013. Bolaget arbetar med rekrytering och 

bemanning, både vad det gäller yrkesverksamma arbetare men även tjänstemän. 

Företagets VD och delägare Mats Ekenstam, med över 20 års erfarenhet inom denna 

bransch, var personen som grundade bolaget tillsammans med nuvarande delägare 

Gabriella Leske som är senior rekryteringskonsult i organisationen.  

 

Koncernen har 50 kontor runt om i Sverige med 20 olika dotterbolag som är 

uppdelade geografiskt, OnePartnerGroup Sydost AB har förutom Växjö-kontoret 

även kontor i Åseda, Lenhovda, Tingsryd, Karlskrona och Karlshamn och är på väg 

att etablera ett nytt kontor i de södra delarna av denna region. 

4.1.2 Etablering och tillväxt 

När Mats klev in i koncernen startade ett arbete med att skapa ett starkt varumärke 

som skulle fyllas med en massa bra produkter där han parallellt med sitt operativa 

arbete satt med i koncernledningen i två år. Bolaget har gjort en resa de senaste åren 

där omsättningen ökat från drygt 9 miljoner kronor år 2015 till en omsättning runt 

57 miljoner kronor år 2018. Detta har varit en strategiskt val att bolaget ska växa 

för att åstadkomma den önskade positioneringen där företaget tagit sikte på att vara 

högt upp i värdekedjan på marknaden. Bolaget har hela tiden arbetat efter att göra 

sin grej och att värdesätta alla aktiviteter som görs, därav har högt uppsatta 

omsättningsmål skapat en motivation hos alla inom bolaget för att möjliggöra detta 

resultat. Under resans gång menar Mats att det har funnits flera utmaningar, 

I studiens fjärde kapitel presenteras det empiriska materialet som är insamlat från de 
intervjuer som gjorts med respektive fallföretag. Varje företag presenteras var för sig och 
inledningsvis för respektive verksamhet ges en kort beskrivning med företagsinformation. 
I efterföljande stycke beskrivs företagets framväxt genom en etablerings- och 
tillväxtöversikt för att sedan beskriva varför och hur budgeteringen används som ett 
styrverktyg inom dessa organisationer. 
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exempelvis perioden då företaget var starkt förknippad med rekrytering av chefer 

och specialister men där de potentiella kunderna inte hade vetskapen om att 

företaget även erbjöd bemanningspersonal. Idag är denna positionering mer optimal 

och företaget har tagit sig mer till en position som har varit målet, dock skiljer sig 

de olika dotterbolagen åt där vissa bolag arbetar mer med bemanning än andra. 

 

Eftersom bolaget har haft högt uppsatta omsättningsmål som varit strategiska har 

organisationen arbetat utifrån tre stora rubriker, vilka sälj/marknadsaktiviteter som 

behöver tillämpas, vilken organisation och vilka verktyg behövs för att nå dit. Dessa 

har fått brytas ned genom delmål och konkretiserats ner på individnivå vilket har 

satt igång en kedja av komponenter just för att nå det målet. Målet i koncernen var 

en omsättning på 1 miljard för år 2023 men detta uppnåddes redan förra året, år 

2018. 

4.1.3 Budgetering 

Företaget upprättar en resultatbudget för en 12-månadersperiod årligen, där Mats är 

ytterst ansvarig och får presentera denna för styrelsen. Dock är tydligheten stor när 

han förklarar att budgeten byggs underifrån och där hans anställda får vara med och 

vara involverade, både vad det gäller att plocka fram beslutsunderlag och siffror 

men också att personalen får vara med och fatta vissa beslut. Detta gör budgeten till 

ett lagarbete och ett sätt att vara transparent mot de anställda där deras motivation 

kan öka eftersom de har full koll på hur det ser ut i företaget. 

 

“Kan du inte tolka och förstå resultatrapporten och dess nyckeltal, då är du körd”. 

(Mats Ekenstam 2019). 

 

Mats menar att resultatbudgeten är ett ramverk att förhålla sig till vilket ger 

möjligheten att ha koll på siffrorna och att upptäcka eventuella problem i tid. Det 

ger också tid för planering och att verkligen tänka till med ett längre tidsperspektiv, 

bland annat genom att banker och andra institutioner ibland kräver detta vid 

eventuella investeringar. För OnePartnerGroup Sydost AB har budgeten också varit 

underlag för affärsutveckling vissa år där några kostnadsposter har skenat iväg och 

idag är detta poster verksamheten istället tjänar pengar på. Detta har inneburit att 
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organisationen har konceptualiserat sina affärsområden mer och gjort vissa 

justeringar när de sett vad det egentligen var som orsakade dessa kostnader. 

 

Det görs ingen djupare uppföljning mellan åren och den satta resultatbudgeten 

vilket är den enda budgeten som upprättas varje år. Mats menar att de inte lägger så 

mycket fokus på resultatbudgeten i vardagen men att den ändå är viktig och att det 

är därför den upprättas. Eftersom de har så pass högt uppsatta mål inom 

organisationen styr inte budgeten hela verksamheten utan Mats menar att ibland 

kan det vara bättre att lägga en lägre budget som istället kan överträffas. 

Verksamhetens styrning utgår därför inte ifrån dess resultatbudget men däremot har 

företaget prognoser som återkopplas till hela organisationen månadsvis. 

 

Dessa prognoser görs kvartalsvis och verkar utöver budgeten som ett 

beslutsunderlag, ännu mer än vad budgeten egentligen gör. Anledningen till det är 

att dessa prognoser blir mer verklighetsförankrade eftersom dessa är närmare 

vardagen än vad en budget som avser en 12-månadersperiod gör. För personalen 

blir detta alltså mer handfasta saker som är lättare att ta in och förstå vad det handlar 

om. Dessa prognoser förmedlas helt transparent till de anställda på varje 

månadsmöte och innehåller ett antal förenklade nyckeltal som organisationen följer 

upp. Dessa nyckeltal innehåller inte alltför många parametrar just med tanke på att 

det ska vara förenklat men ändå ge en bra bild av hur senaste perioden ser ut i siffror. 

Eftersom det är så pass nära i tiden blir det lätt för både Mats själv men även de 

anställda att skapa sig en uppfattning och förståelse för dessa nyckeltal då nyligen 

fattade beslut kan påverka vad dem sitter och ser på nästa månadsmöte. Därför är 

det hela tiden viktigt att utvecklas och hitta saker som kan driva utvecklingen och 

deras affärer framåt inom verksamheten, då blir budgeten en lite för lång tidsperiod 

och därför har Mats tillsammans med sina kollegor istället skapat dessa prognoser 

för att hela tiden ligga i framkant med fokus på utveckling. 

4.2 BiWi Bygg AB 

4.2.1 Bakgrund och företagsinformation 

BiWi Bygg AB är koncernmoderbolaget i BiWi-koncernen, som utöver BiWi Bygg 

AB utgörs av BiWi Plåt AB samt BiWi Plattsättning AB. BiWi Bygg AB grundades 

år 1995 av Clas Birgersson och Mathias Winberg och blev ett aktiebolag år 2000. 



 

 
 

35 

Bolaget jobbar mot två huvudsakliga arbetsområden, byggentreprenad samt 

fastighetsförvaltning. År 2013 klev Patric Martinsson in som delägare i BiWi Bygg 

AB. Patric har lång erfarenhet inom ekonomistyrning och hans huvudsakliga 

uppgift är att hjälpa till med att ta fram strategiska underlag och sedan följa upp 

dessa.  

 

År 2016 startas BiWi Plåt AB upp vilket blir startskottet till hur dagens 

koncernstruktur ser ut. När sedan BiWi Plattsättning AB startades upp år 2017 hade 

företaget därmed skapat sig en viss bredd inom de olika delarna av 

byggentreprenadsområdet. 

4.2.2 Etablering och tillväxt 

När Patric klev in i BiWi Bygg AB år 2013 hade företaget problem med likviditeten 

samt att generera vinst. Företaget hade ingen egentlig strategi vid denna tidpunkt 

och det fanns en osäkerhet över om bolaget faktiskt ville växa som företag och hur 

detta skulle hanteras. Patric erbjöd sig att göra en ekonomisk analys över företaget 

för att ta reda på vad som faktiskt var i behov av förändring för att skapa en 

långsiktig stabil vinst och skapa en långsiktig stabil ekonomi för företaget. Delarna 

som lyftes fram i Patrics analys krävde naturligtvis kontinuerlig uppföljning, vilket 

inte var helt enkelt med tanke på att det redan rådde tidsbrist hos ansvariga i 

företaget som hade fullt upp med att räkna på jobb och sköta den vardagliga driften 

av företaget. Patric erbjöd sig därför att gå in som delägare i företaget med 

huvudfokus på strategisk planering och ekonomistyrning. Redan samma år togs en 

strategisk plan fram för de nästkommande fem åren, det vill säga fram till och med 

år 2017. 

 

Målet var tydligt, företaget skulle dubbla sin omsättning de nästkommande fem 

åren, vilket följaktligen skulle leda till en årlig tillväxt om 20%. För att ta sig dit 

låg, och ligger fortfarande, fokus på att tillhandahålla den absolut högsta servicen 

mot kunder för att ta en ledande position inom just sin nisch i det geografiska 

närområdet och där kunderna skulle känna tillit och trygghet i att anlita BiWi Bygg 

AB. 
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“Allting handlar om kundnöjdhet i ROT-uppdragen och vi såg det tydligt. En kund 

anlitar oss och är supernöjd. Chansen är då stor att hans granne i sin tur också 

väljer oss vid liknande uppdrag.” 

(Patric Martinsson 2019). 

 

Målet nåddes med god marginal redan år 2016, tillväxten har åren efter detta inte 

varit lika stark men företaget fortsätter att växa. Verksamheten har haft utmaningar 

i att behålla personal, något som har gjort det komplicerat för företaget att fortsätta 

växa i samma snabba takt. Detta eftersom att bolaget anställer ny personal med 

tanke på tillväxten samtidigt som företaget måste hitta ytterligare ny personal för 

de som väljer att sluta inom BiWi-koncernen. Kvaliteten på arbetet är viktigt och 

med det kommer ett stort ansvar på snickarna som är hemma hos kunder för att lösa 

deras problem och leverera en hållbar service. Det stora ansvaret som varje snickare 

förväntas ta kan vara en utmaning för vissa av de anställda vilket kan vara en 

bidragande faktor till att en del anställda valt att lämna företaget. Därför är företaget 

väldigt noga i vilken personal som anställs med tanke på det stora ansvaret som en 

snickare ändå får ta i det dagliga arbetet. Det handlar inte bara om att hitta en 

snickare utan en duktig snickare som dessutom är serviceminded och passar in i 

BiWi Bygg AB. 

4.2.3 Budgetering 

Företaget upprättar en resultatbudget för en 12-månadersperiod årligen där Patric 

är personen i företaget som äger processen. Likviditetsbudget används också men 

skapas bara för större specifika projekt, därmed inte på årsbasis för hela företaget. 

Bolaget upprättar även en omkostnadsbudget vilket sker på årsbasis även för denna. 

I budgetarbetet finns det vissa förutsättningar som är viktiga för att kunna förstå 

nästa års tillväxt, främst handlar det om att se till befintlig personal och huruvida 

det kommer anställas fler nästa år. Utifrån antalet anställda ges möjligheten att 

sedan planera för hur många timmar varje anställd kommer arbeta nästa år. Efter 

detta steg kommer en viktig punkt enligt Patric, nämligen debiteringsgraden. Patric 

har i sitt arbete med budgeteringen identifierat att det krävs en debiteringsgrad på 

strax över 85% för att nå ett önskat resultat. Om utfallet i effektiviteten, det vill säga 

debiteringsgraden, skiljer sig så lite som någon procentenhet får det stora 

ekonomiska konsekvenser som en följd till företagets fasta kostnader. 
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Budgeten följs upp varje månad i samband med månadsbokslut då en ekonomisk 

rapport sätts ihop av Patric som förmedlas till de andra delägarna. Rapporten 

innehåller förutom resultat i jämförelse med budgeterat resultat även tidigare 

nämnda nyckeltal där debiteringsgrad och antal debiterade timmar jämförs mot 

budgeterade tal. Orderstocken är också en parameter som analyseras samt 

prissättning mot kund jämfört med budgeterade värden. Utifrån denna rapport kan 

företagsledarna i BiWi Bygg AB agera och försöka påverka sina anställda på ett 

sådant sätt att deras handlingar kommer spegla sig i den ekonomiska rapporten, 

detta genom exempelvis planering för att kunna effektivisera arbetet och skapa en 

högre debiteringsgrad. 

4.3 Linné Omsorg AB 

4.3.1 Bakgrund och företagsinformation 

Linné Omsorg AB startades år 2012 i Växjö av José Navarro och bedriver en 

verksamhet som innefattar hemvård. Därför går bolaget under varumärket Linné 

Hemvård för att det ska förknippas med just den verksamhet som företaget erbjuder. 

Innan starten av Linné Omsorg AB har José själv jobbat närmare 15 år inom 

hemtjänsten i Växjö Kommun och kunde använda denna erfarenhet när han startade 

bolaget, att dra nytta av den problematik han hade sett under sina yrkesverksamma 

år inom kommunen. Han sitter fortfarande kvar som både VD och ägare i bolaget 

som har utökat med ett kontor till i Ljungby de senaste åren. Idag har Linné Omsorg 

AB drygt 100 anställda fördelat på dessa två kontor, sedan år 2015 har denna siffra 

mer än tredubblats då bolaget hade runt 30 anställda detta år. 

4.3.2 Etablering och tillväxt 

Redan från starten år 2012 har det gått bra för verksamheten och varje år har 

organisationen växt kraftigt. Anledningen till att detta har varit möjligt beror på den 

kvalitet som företaget håller mot sina kunder. När det handlar om hemvård kommer 

alla intäkter via kommunen och det är upp till kunden vilken verksamhet denne 

väljer att anlita vilket innebär att det kan gå snabbt för Linné Omsorg AB att tappa 

sina kunder, sanningen är att alla kunder kan vara borta på en månad i värsta fall. 

Därför har problematiken under dessa år varit personalen och all rekrytering som 

krävts med tanke på deras tillväxt. José menar att det handlar om att hela tiden få in 
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rätt personer i organisationen som kan leva upp till de krav som både organisationen 

ställer på dessa men även deras kunder och att kunna möta deras behov. 

 

Under etableringens gång har det funnits en ambition om att växa organiskt och 

detta genom att breddas geografiskt och när Ljungby-kontoret etablerades var det 

en milstolpe som uppnåddes. Men det finns fortfarande tankar om att utöka denna 

geografiska spridning där José hoppas kunna etablera ett nytt kontor i Kalmar redan 

under år 2019. Här kan han se att tillväxten i Växjö har hämmat möjligheten till 

denna etablering tidigare då han har fått ta ett stort ansvar i vardagen för att lösa 

alla situationer på plats i Växjö. Men nu finns det en företagsledning på plats och 

det ger utrymme för honom att jobba mer med företagets strategi och den strategiska 

planeringen med ett mer långsiktigt perspektiv. Dessutom finns även en 

professionell och extern styrelse på plats sedan en tid tillbaka vilket öppnar ännu 

mer för att bolaget ska ta rätt beslut inför framtiden. 

 

“Det går inte längre, nu måste allt dokumenterats för att organisationen ska 

fungera” 

(José Navarro 2019). 

 

José menar att alla informella möten som kunde ske över en kopp kaffe i korridoren 

numera är ett minne blott, detta eftersom organisationen är så pass stor och det inte 

skulle vara hållbart att lösa olika situationer på detta sätt. Det innebär också att som 

VD finns det inte längre möjlighet att ha samma koll på sina anställda och hinna 

prata med alla under ett arbetspass. Organisationen har därför fått applicera fler 

formella styrmedel, exempelvis att alla möten dokumenteras då all personal måste 

kunna få information om vad som bestämts. Dessutom är löneadministrationen en 

av delarna i verksamheten som numera outsourcas till ett annat företag. Dock ser 

José en tydlig konkurrensfördel med organisationen till skillnad från deras största 

konkurrent när det kommer till hemvård, Växjö Kommun eller rättare sagt den 

kommun där kontoret är beläget. Beslutsvägarna är betydligt kortare i Linné 

Omsorg AB trots att dessa blivit längre senaste åren men det är fortfarande ett 

ägarlett bolag där José som VD är drivande och har ett engagemang för den produkt 

som företaget tillhandahåller. Eftersom José är aktiv själv i bolaget ger det 
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möjlighet att beslutsvägarna kan bli rätt snabba och det är inte så många personer 

mellan beslut och handling. 

 

Den största utmaningen för Linné Omsorg AB har under resans gång förutom all 

nyrekrytering varit att behålla den familjära stämningen inom organisationen som 

har kännetecknats från dag ett. Efterhand som företaget växer ser José en 

problematik att kunna behålla detta, trots att han fortfarande är fast vid sina 

värderingar där han är uppvuxen i Sverige men även har rötter från Chile vilket gör 

att hans företag styrs med en blandning av dessa båda kulturer. Därför är det ännu 

viktigare att rätt personer kommer in i organisationen för att bolaget ska kunna 

andas samma anda framöver. 

4.3.3 Budgetering 

Det är först under 2019 som företagsledningen med José i spetsen ska börja upprätta 

både en resultatbudget och en likviditetsbudget, dessa kommer att upprättas utifrån 

en 12-månadersperiod. Varför planeringsverktyget budgetering har blivit mer 

aktuellt nu beror på många olika saker, dels har tiden inte funnits tidigare att lägga 

på denna planering och dels lärde sig organisationen mycket under föregående år 

där de inte hade en liknande tillväxt som tidigare år. Därför ser organisationen 

möjligheterna till att lösa en viss problematik för att de ska kunna planera 

verksamheten och agera hållbart i ett mer långsiktigt perspektiv. Detta för att ha full 

koll på sina kostnader och vad det egentligen är som kostar pengar inom 

verksamheten, personalkostnader är en stor post inom Linné Omsorg AB och därför 

gäller det att träffa rätt vid rekryteringar eftersom det annars kan bli dyrt för 

företaget.  

 

När det gäller likviditeten ser José möjligheten att få mer kontroll på flödet av de 

likvida medel som flödar genom bolaget. Eftersom verksamheten erhåller sin intäkt 

från kommunen där de verkar och det kan ske snabba förändringar är det därför 

viktigt att kunna planera och se till att det finns likvida medel när det behövs. Skulle 

en kund vilja byta hemvårdsföretag går det att avbryta befintlig kontakt som då 

endast löper månaden ut. Därför är det en risk för Linné Omsorg AB att bli av med 

en stor kundportfölj bara några dagar framåt i form av nästa månadsskifte. 



 

 
 

40 

Det är främst José som kommer att ansvara för budgeten men även hela 

företagsledningen kommer att vara delaktig i hela budgetprocessen och när den ska 

fastställas. Redan från starten år 2012 har det varit mycket att bara köra menar José, 

vilket underlättat eftersom affären har rullat på bra hela tiden. Men allt eftersom 

organisationen har växt i både storlek och antal är det nu olika delar som kommit 

på plats och nu är alltså budgeteringen en del som kommer att komma på plats och 

upprättas. Dock är han tydlig att siffrorna inte ska styra verksamheten 

fortsättningsvis utan det är viktigt att Linné Omsorg AB behåller sina kärnvärden 

och jobbar utifrån dessa för att kunna fortsätta sin tillväxtresa som är ett fortsatt mål 

framöver. 

4.4 Greenpipe of Sweden AB 

4.4.1 Bakgrund och företagsinformation 

Greenpipe of Sweden AB tillhandahåller och förser branschen med nya innovativa 

produkter som underlättar olika infrastrukturprojekt. Materialet på dessa produkter 

är en högkvalitativ plast och företagets produkter säljs via de ledande grossisterna 

i Sverige samt via internationella återförsäljare. 

 

Under senaste åren har Greenpipe of Sweden AB haft en ordentlig uppsving vad 

det gäller försäljningen då omsättningen har ökat konstant sedan år 2015. Året innan 

skedde ett generationsskifte i företaget och den andra generationen tillträdde med 

Stefan Svensson som ny VD efter hans far Lars-Göran Svensson, som själv startade 

bolaget år 2001. Stefan har själv en bakgrund inom Försvarsmakten och ville hitta 

tillbaka till Växjö och därför var generationsskiftet ett faktum. Åren innan 

generationsskiftet hade försäljningen dalat då Greenpipe samarbetade med ett 

betydligt större företag där omsättningen inte nådde en önskvärd nivå och därför 

valde företaget att gå sin egen väg under år 2014. 

4.4.2 Etablering och tillväxt 

Eftersom det är ett familjeägt företag har hela tiden företagets bästa varit i fokus, 

all vinst som tjänats från år 2001 till år 2014 har investerats i att hitta nya verktyg 

som kan framställa företagets produkter. Detta har gjort att företaget applicerat ett 

småländskt företagande där en stabil grund byggts samtidigt som risktagandet varit 
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låg. När företaget valde att gå sin egen väg år 2014 och inte längre samarbeta med 

ett större företag har affären tagit fart.  

 

Företaget har idag 10 anställda och Stefan menar att rekryteringarna som gjorts har 

varit avgörande för den tillväxt som företaget haft. Detta för att företaget inte har 

så många anställda ännu och därför är varje individs prestationer så pass avgörande 

för hur snabba steg framåt som det är möjligt att ta för bolaget. För de 

rekryteringarna som gjorts och kommer att göras fokuserar Stefan på personer med 

rätt attityd och som kan bli lojala utefter företagets värderingar. Detta för att de 

anställda jobbar så pass nära varandra och måste ha ett tänk som liknar varandra för 

att vara lyckosamma tillsammans och för bolagets räkning. Därför arbetar Stefan 

med en transparens mot sina anställda och alla får exempelvis ta del av siffrorna om 

hur det går för företaget samt vad företaget tjänar på respektive produkt. 

 

Greenpipe of Sweden AB har ett nära samarbete med företaget som sköter 

produktionen och utmaningen är att produktionen hänger med i samma takt som 

företaget växer i omsättning. Det är företaget själva som står för 

produktutvecklingen men den tillverkas och produceras av ett annat företag, strax 

utanför Väckelsång söder om Växjö. I dagens läge kan produktionen till största del 

ske utefter inkommen order men mer och mer handlar om att skapa ett lager för att 

klara de leveranstider som är överenskomna med kund. Genom målsättningen om 

en ökad omsättning sker den största försäljningen fortfarande i Sverige men 

exporten ökar hela tiden där företaget har försäljning till norra Europa med länder 

som Tyskland, Holland och Lettland. I dessa länder och generellt för exporten är 

leveranstiden viktig för kunden och då gäller det att leverera i tid för att just denna 

kund ska köpa företagets produkter även framöver. 

 

Bolaget har hela tiden varit ett familjeföretag och därför har organisationen styrts 

på liknande sätt under alla dessa år, de informella mötena vid kaffemaskinen 

fungerar fortfarande sett till antalet anställda. Dock sker det kontinuerligt en 

kvartalsavstämning mellan alla personerna i organisationen för att inget ska falla 

mellan stolarna och att ge en tydlig bild av hur det går för företaget. Samt att göra 

en uppföljning utefter de projekt som sker vilket gör att personalen får känna ett 

ansvar för de arbetsuppgifterna som respektive anställd har. Gemensamt för 
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organisationen framöver är att pengarna inte ska styra utan det är företagets 

åstadkommande och dess syfte som ska uppfyllas, detta genom att även göra 

verksamhetens kunder nöjda. 

 

Stefan förbereder även organisationen för att ta nästa steg där olika personer inom 

verksamheten får ta mer och mer ansvar just för att det är dessa personer som även 

kommer att få ta personalansvar utefter att företaget växer framöver. Den stora 

utmaningen för Stefan och hans verksamhet framöver och i vilken takt som 

tillväxten ska öka handlar om att hitta rätt personer för att ta nästa steg. 

4.4.3 Budgetering 

Företaget upprättar en 12-månaders resultatbudget samt en 3-års resultatbudget där 

Stefan har ansvaret över denna process. Syftet med företagets budgetering är 

framförallt att delegera ansvar till de anställda och att dessa personer ska känna 

förtroende och motivation för sina prestationer. Dessutom ska resultatbudgeten 

fungera likt en kompass för företaget och vilken riktning som verksamheten ska ta 

framöver. 

 

Det är Stefan som styr processen där idéer bollas med både försäljningschefen samt 

bolagets styrelseordförande och där även övriga anställda kan vara inblandade om 

det gäller några specifika delar inom företaget. Under resans gång har inte 

budgeteringen förändrats nämnvärt utan denna process har sett likadan ut under de 

senaste åren där budgeten med två olika tidsperspektiv har applicerats. Men 

eftersom budgeten ökat de senaste åren har detta skapat självförtroende i 

organisationen och en framtidstro. 

 

“Siffrorna ska inte styra alltför mycket, det är företagets verksamhet som ska vara 

i fokus även framöver” 

(Stefan Svensson 2019). 

 

Därför läggs det en viss tid på uppföljning varje kvartal av resultatbudgeten men 

inte en alltför stor del eftersom Stefan och hans organisation menar att det är 

företagets verksamhet och syfte som ska styra företaget även fortsättningsvis. Dock 

har budgeteringen varit underlag för vissa förändringar som gjorts och exempelvis 
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har budgeteringen visat på att företaget kan ha haft fel priser till de olika 

grossisterna med tanke på hur försäljningen till dessa har sett ut. Dessutom sitter 

Greenpipe of Sweden AB med ett nära samarbete med deras leverantör som gör det 

möjligt att företaget erhåller en 45-dagars kredittid hos dessa och därför har 

exempelvis en likviditetsbudget inte varit ett behov inom verksamheten. 

4.5 VTK Transportkyla AB 

4.5.1 Bakgrund och företagsinformation 

VTK Transportkyla AB är marknadsledande i Sverige inom transportkyla och 

specialiserar sig på service och försäljning av transportkylaggregat och sedan 2009 

är företaget generalagent åt Mitsubishi. Företaget har idag egna verkstäder i 

Stockholm, Södertälje, Göteborg och Växjö men dessutom serviceverkstäder på 

betydligt fler platser i Sverige. Bolaget hade sin start i Växjö och har på de senaste 

åren etablerat de övriga verkstäderna runt om i landet. 

 

Företaget startades 1982 av nuvarande VD Gabriel Rydströms far och fokus var då 

på reparation och service av kyl- och frysaggregat. 1999 klev Gabriel in i företaget 

på riktigt som säljare och efter avslutade studier i Växjö tog Gabriel tillsammans 

med sin bror Douglas över som VD respektive vice VD efter deras far. Efter att 

Gabriel och Douglas tog plats i företaget har steg för steg tagits och jobbat sig 

framåt där starten på tillväxtresan kan kopplas till år 2009 när VTK Transportkyla 

AB blev generalagent åt Mitsubishi och deras aggregat. 

4.5.2 Etablering och tillväxt 

Gabriel växte upp i sin fars företag och har ända sedan tonåren varit delaktig i 

företaget på olika sätt och nivåer. Det var dock först när Gabriel och hans bror 

Douglas blev delägare samt VD respektive vice VD som verksamheten verkligen 

fick vind i seglen. Från att tidigare inriktat sig på reparation och service av kyl- och 

frysaggregat tog Gabriel fram ett koncept med inredda mindre skåpbilar försedda 

med kylaggregat för livsmedel- och medicinindustrin. Inriktningen var väldigt 

nischad och visade sig fungera okej, men inte mer än så. Idéen av att sälja och serva 

transportkylaggregat var dock född och efter en initial kontakt med 

Volkswagengruppen, som redan hade en generalagent i Sverige, togs 2009 en 
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kontakt med Mitsubishi som ännu inte hade någon generalagent i Sverige för sina 

transportkylaggregat. 

 

År 2013 tog försäljningen fart på allvar när den rutinerade säljaren Stefan 

Göransson anställdes som fick i uppdrag att bearbeta marknaden i södra Sverige. 

Medan Stefan bearbetade den södra delen av Sverige tog VTK Transportkyla över 

en samarbetsverkstad i Stockholm år 2015 vilket öppnade upp möjligheten för att 

ytterligare ta kliv i de mer nordliga delarna av Sverige. Vid ungefär samma tidpunkt 

kontrakterades även en finsk partner för att sköta försäljning mot finska kunder. 

Förra året startades också en verkstad upp i Göteborg och det finns i dagsläget långt 

gångna planer på att etablera sig i Norge. Gabriel ser en oerhörd potential både i 

Finland, där han är säker på att företaget kan ta större marknadsandelar, men även 

i Norge. Det är marknader som är lika den svenska och den svenska marknaden har 

visat sig vara väldigt mottaglig för VTK Transportkylas produkter. 

 

I dagsläget har VTK Transportkyla 25 anställda och omsätter i år 105 miljoner 

kronor, en ökning i omsättning som ligger i linje med tidigare års utveckling, då 

företaget sedan 2015 haft en ökning i omsättningen med drygt 20 miljoner varje år, 

bortsett mellan åren 2016 och 2017. Med 25 anställda har Gabriel inte längre samma 

möjlighet till fullständig kontroll på detaljnivå. Med hjälp av engagerade och 

kunniga mellanchefer känner han fortfarande att han har en väldigt bra överblick 

över den vardagliga verksamheten. Det finns fortfarande en närhet i företaget och 

det är fortfarande möjligt för Gabriel att diskutera saker med enskilda individer på 

företaget, men samtidigt växer företaget fort. Företaget vill dock fortsätta med att 

ha en familjär känsla, vilket Gabriel tror leder till att alla engagerar och bryr sig 

ytterligare lite i sina vardagliga uppgifter. Företaget har som mål att fortsätta växa 

och etablera sig på nya marknader och i nuläget arbetas det med att skapa sig en 

konkret målbild om omsättningen och resultatet. Sedan ett år tillbaka finns en extern 

styrelse, vilket har varit ett stort kliv för VTK Transportkyla. Genom att få hjälp av 

en kunnig styrelse har verksamheten kunnat ta ännu större kliv på säkrare grunder, 

då besluten nu fattas med hjälp av en kunnig styrelse. Det potentiella klivet in på 

den norska marknaden är ett av de exempel som Gabriel upplever nu sker på ett mer 

strukturerat sätt. 
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4.5.3 Budgetering 

VTK Transportkyla AB upprättar sedan förra året en 12-månaders resultatbudget, 

denna följs upp varje kvartal och det är ledningsgruppen som sköter budgeteringen. 

Den är dock starkt påverkad av de anställda i verkstäderna, syftet med 

budgeteringen är att framförallt skapa kontroll på kostnaderna. Vid etableringen i 

Göteborg tog företaget på sig flera oförutsedda kostnader som företaget ansåg 

kunde ha varit mindre om det hade funnits en planering för dessa. 
 

Anledningen till att organisationen inte har tillämpat budgetering tidigare var att 

Gabriel ansåg att det var kontrollerbart utan budget som verktyg. Vid 10, 30 och till 

och med 70 miljoner i omsättning kunde budgeten finnas i Gabriels huvud och inte 

i en dator. Han hade stenkoll på verksamheten och kostnaderna och behovet för en 

budget gjorde sig inte påtagligt innan dess att verksamheten nådde runt 75–80 

miljoner i omsättning. Där och då blev det inte längre kontrollerbart att kunna 

förutse kostnader och arbetet med att ”släcka bränder” tog både för mycket tid och 

energi. Samtidigt var den nya styrelsen helt övertygade om att budgetering var 

nödvändigt för att kunna planera verksamheten. 
 

”Jag tror budget är något positivt. Det finns dyra inköp som vi hade kunnat 

undvika med budget.” 

(Gabriel Rydström 2019). 
 

Det är som sagt ledningsgruppen, där bland annat styrelsemedlemmar, Gabriel och 

ekonomichefen Zara Noroozi finns med, som sätter budgeten men arbetet med att 

samla in underlag för budgeteringen sker med hjälp av samtliga anställda. Under 

budgeteringsprocessen sker en dialog om eventuella investeringar som krävs ute i 

verkstäderna och verkstadspersonalen blir delaktig i budgetarbetet. Gabriel ser i 

dagsläget ingen risk med att företaget numera jobbar med budget utan istället har 

företaget fått en bättre översikt och en större kontroll på sina kostnader. Med hjälp 

av den öppenhet och familjära känsla som finns, och som Gabriel hoppas skall 

fortsätta finnas, skall organisationen även fortsättningsvis kunna lösa oförutsedda 

problem men samtidigt vara bättre förberedda på dessa med hjälp av den upprättade 

budgeten. När det kommer till uppföljning har företaget ännu inte satt en tydlig 

struktur på hur den ska se ut eftersom de startade sin budgetprocess förra året men 

målsättningen är att den ska följas upp varje kvartal.  
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5 Analys 

 

5.1 Styrning i Gasellföretag 

Samtliga fem Gasellföretag befinner sig under en tillväxtresa inom olika branscher, 

dock varierar åldern på bolagen och storleken i form av antalet anställda. En första 

jämförelse kan göras mellan VTK Transportkyla AB och OnePartnerGroup Sydost 

AB som är varandras ytterligheter när det kommer till ålder på bolagen, då VTK 

Transportkyla AB startades år 1982 medan OnePartnerGroup Sydost AB inte 

startades förrän år 2013. Om koppling görs till figur 1 i kapitel 2 och den 

övergripande uppfattningen om ett företags styrning går det applicera dessa delar 

på de olika Gasellföretagen. Lindvall (2011) nämner den optimala och ideala 

anpassningen mellan dessa delar, organisationsstruktur, strategi och styrsystem. 

Vidare menas också att företag hela tiden står inför olika händelser som gör att 

företaget behöver anpassa sig på nytt. Eftersom dessa Gasellföretag befinner sig i 

olika faser är dessa delar olika mycket prioriterade för varje företag. I den fasen 

som Linné Omsorg AB befinner sig i är det organisationsstrukturen som är högst 

prioriterad för att kunna ta nästa steg, en företagsledning är på plats för att skapa 

mer tid och utrymme för VD José Navarro att jobba med långsiktiga och strategiska 

beslut. Att Linné Omsorg AB känner ett behov av en mer formell styrning ligger i 

linje med vad Wickham (2004) menar att ju fler personer som anställs i en 

organisation desto större blir behovet av en formell styrning. Eftersom varje 

fallföretag varierar när det kommer till antalet anställda skulle det innebära att dessa 

är i olika behov av en mer formell styrning. 

 

För VTK Transportkyla AB handlar det också om organisationsstrukturen som är 

mest angelägen då en extern styrelse har funnits drygt ett år för att bolaget ska på 

ett tydligare sätt kunna ta mer strukturerade beslut om företagets framtid. Greenpipe 

of Sweden AB och deras VD Stefan menar även han att företaget befinner sig i en 

fas där en hel del fokus ligger på organisationsstrukturen, att fördela om ansvar som 

I detta kapitel genomförs studiens analys av det empiriska materialet med den valda 
teoretiska referensramen. Under kapitlet vägs fallföretagens information mot varandra 
för att visa på de likheter och skillnader som finns för hur varje företag förhåller sig till 
budgetering och kontinuerligt prövas den valda teorin för studien. 
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förbereder verksamheten för nästa steg. Bruns & Waterhouse (1975) menade att 

mellanchefer i företag som var mer decentraliserade fick en större roll och på detta 

sätt kunde delta mer i budgeteringsarbetet. Vilket skulle innebära att Stefan får fler 

personer med bättre koll när själva budgeten upprättas och budgetprocessen skulle 

då leda till en mer realistisk plan, något som stämmer överens med Merchant 

(1981). Stefan menar också att rekryteringen är av stor vikt betydande för deras 

kommande tillväxt, vilket kan låta logiskt med tanke på att detta är företaget i 

studien med minst antal anställda. En rekrytering i Greenpipe of Sweden AB får 

därför en större påverkan i detta företag än i exempelvis BiWi Bygg AB där det 

redan finns 30 anställda. 

 

För OnePartnerGroup Sydost AB har det istället handlat om företagets strategier 

som har varit mest prioriterade. Bolagets VD, Mats, menar att OnePartnerGroup 

Sydost AB har gjort ett strategiskt val att bolaget ska växa och sikta mot den 

absoluta toppen i värdekedjan på marknaden. För BiWi Bygg AB har det handlat 

om en kombination av strategier och styrsystem, strategier i form av 

omsättningsmål och en tydlig strategisk planering. Styrsystem har blivit mer 

aktuellt med tanke på att bolaget gjorde en uppryckning när det kommer till 

ekonomistyrning och att kunna räkna hem jobb med god marginal vilket har 

möjliggjort företagets tillväxtresa. Detta går att jämföra med Lindvall (2011) som 

där menar att de tre komponenterna är sammanhängande och det gör att vid en 

förändring i en av dessa skapar en nödvändig anpassning i de andra. Då kan 

sambandet ses i BiWi Bygg AB och det är att strategin sattes för de kommande åren 

och därefter var det tvunget att finnas tydligare styrsystem som gjorde det möjligt 

att följa den strategi som beslutats. 

5.2 Tillväxtstrategier 

Utifrån Ansoff (1965) och dess fyra tillväxtstrategier går det applicera dessa på 

studiens fallföretag för att analysera vilken strategi respektive företag har valt för 

deras tillväxtresa. Strategin där ett företag tillhandhåller en redan befintlig produkt 

på en redan befintlig marknad kallas marknadspenetration där både 

OnePartnerGroup Sydost AB, BiWi Bygg AB och Linné Omsorg AB placeras. För 

dessa företag har det handlat om att försöka få fler marknadsandelar på den 

nuvarande marknaden vilket företagen har lyckats med tanke på deras tillväxt de 
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senaste åren. Men vad det gäller OnePartnerGroup Sydost AB och Linné Omsorg 

AB har dessa företagen också haft en annan tydlig tillväxtstrategi som enligt Ansoff 

(1965) är marknadsutveckling, där en geografisk expansion har varit ett faktum för 

dessa verksamheterna. Marknadsutveckling handlar om att företaget etablerar en 

redan befintlig produkt på en ny marknad. Linné Omsorg AB har utökat genom ett 

kontor i Ljungby och vill även etablera ett nytt kontor i Kalmar redan under 2019. 

OnePartnerGroup Sydost AB har också utökat sina kontor under sin resa och 

kommer så att fortsätta göra för att sälja sina produkter till nya geografiska 

områden. 

 

Även för VTK Transportkyla AB har tillväxtstrategin varit marknadsutveckling då 

företaget har etablerat sig både i Stockholm, Södertälje och Göteborg de senaste 

åren. Eftersom organisationen är generalagent åt Mitsubishi kan det vara en 

anledning till att denna tillväxtstrategi använts eftersom de behöver finnas på olika 

geografiska platser runt om i Sverige. Om företaget bara hade utvecklat verkstaden 

och kontoret i Växjö hade det kanske inte varit möjligt att ha en sådan stark tillväxt 

eftersom de ändå verkar i en så pass nischad bransch. Dessutom har bolaget fortsatt 

en målsättning om att etablera sig på nya marknader för att sprida sina produkter 

vidare till nya kunder. 

 

Greenpipe of Sweden AB verkar också inom en nischad bransch och med koppling 

till Ansoff (1965) har företaget använt sig av en annan tillväxtstrategi där företaget 

utvecklar nya produkter för sin befintliga marknad, alltså produktutveckling. 

Företaget har nära kontakt med leverantören som tillverkar och producerar dessa 

produkter och det är i samråd med detta företag som utvecklingen och små 

förbättringar sker. De sista åren har även företaget tagit sig in på nya marknader, 

framförallt genom export till olika europeiska länder vilket gör att Ansoff (1965) 

och den sista tillväxtstrategin går att koppla mot Greenpipe of Sweden AB, 

diversifiering, som har tillämpats inom företaget. Varför Greenpipe of Sweden AB 

har ökat sin export beror på målsättningen om att öka försäljningen och 

omsättningen. En ökad omsättning och en ännu starkare tillväxt skulle kunna utgöra 

en utmaning för Greenpipe of Sweden AB i form av minskad kontroll. Budget kan 

då enligt Pesämaa (2017) vara ett verktyg att använda för att bibehålla kontrollen. 
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5.3 Budgetering i Gasellföretag 

Vid en analys av det empiriska materialet konstateras att alla företagen upprättar 

någon form av budget, även om det skiljer sig när och hur länge en budget har 

existerat i verksamheterna. Linné Omsorg AB ska först nu planera upp 

verksamhetens ekonomiska del i form av en budget, detta innebär att samtliga av 

fallföretagen går emot Beyond Budgeting och dess grundargument om 

budgeteringens sätt att vara ett styrningsverktyg (Heupel & Schmitz 2015). Hope 

& Fraser (2003) nämner hur fokus istället bör ligga på nyckeltal och benchmarking 

vilket kan appliceras på både OnePartnerGroup Sydost AB och BiWi Bygg AB. 

Dessa företag har olika nyckeltal som hela tiden följs upp och som är viktiga för 

företagets fortsatta resa. Övriga företag i denna studie har inte uppgett att de har 

några nyckeltal som följs upp frekvent vilket därmed anses gå emot det Hope & 

Fraser (2003) menar. Eftersom en stark tillväxt kan innebära en viss osäkerhet 

menar Pesämaa (2017) att budget kan minska denna osäkerhet och istället öka 

kontrollen vilket skulle stärka fallföretagens val om att använda en budget för deras 

verksamhet. 

 

För samtliga av företagen är det en resultatbudget som är aktuell, alltså vill 

företagen planera de förväntade intäkterna och kostnaderna för verksamheten för 

att få en kontroll på hur den ekonomiska delen ser ut, detta för en 12-

månadersperiod. Greenpipe of Sweden AB kommer även att upprätta en 

resultatbudget för en 3-årsperiod, alltså tre delbudgetar som slås samman och bildar 

en budget för denna period (Ax, Johansson & Kullvén 2015). 

 

Vad som utmärker BiWi Bygg AB och Linné Omsorg AB är att dessa två företag 

är de enda som arbetar med en likviditetsbudget, eftersom en resultatbudget 

används inom dessa företagen blir det sedan en process vad det gäller att omvandla 

de förväntade intäkterna och kostnaderna till in- och utbetalningar under denna 

period. Detta leder till att dessa organisationer kan få kontroll över likviditeten och 

veta när ett likviditetsproblem kan uppstå och därför kunna agera i tid (Andersson 

1997). Varför Linné Omsorg AB vill upprätta en sådan typ av budget beror på deras 

verksamhet och hur dess situation för intäkterna ser ut, där det egentligen är möjligt 

att tappa flertalet kunder inom endast tio dagar då deras kunder har möjlighet att 

välja ett annat hemvårdsföretag. Detta risktagande går hand i hand med Miller & 
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Friesen (1984) som menar att en likviditetsbudget kan vara att rekommendera om 

företaget befinner sig i en sådan föränderlig miljö. För BiWi Bygg AB och deras 

likviditetsbudget för specifika projekt är det mer risktagandet som går att applicera 

eftersom dessa projekt kan vara till ett stort värde och därför behöver företaget ha 

kontroll över dessa in- och utbetalningar. Just den föränderliga miljön som Linné 

Omsorg AB befinner sig inom gör det därför motiverat att kunna kortsiktigt planera 

för dessa betalningsflöden. De andra fallföretagen sitter inte riktigt i den situationen 

och bedömer därför att nyttan med att använda en likviditetsbudget inte är så pass 

stor som resurserna det kräver för att upprätta en sådan. 

 

BiWi Bygg AB verkar inom byggbranschen och står därför inför projekt som 

behöver projekteras för att ge organisationen en struktur och kontroll över 

verksamhetens likviditet. Dessutom upprättar bolaget en omkostnadsbudget på 

årsbasis, detta för att kunna ha kontroll på kapacitetskostnaderna eftersom bolaget 

både äger en del fastigheter och inventarier samt att de tillhandahåller tjänster vilket 

innebär att de har höga personalkostnader, något som stämmer överens med det 

(Greve 2011; Ax, Johansson & Kullvén 2015) menar angående en 

omkostnadsbudget. Att för vissa verksamheter kan det vara aktuellt om företaget 

når den nytta mot vad det kräver för att upprätta en sådan. Detta kan jämföras mot 

de övriga fallföretagen, där inget av dessa har en sådan kapacitet och omfattning 

när det kommer till olika projekt och därför bedöms en omkostnadsbudget inte vara 

aktuell. Med projekt menas att det kan uppstå fler indirekta kostnader för BiWi 

Bygg AB och dess projekt, därför krävs det att företaget har koll på de indirekta 

kostnaderna som annars kan medföra en ekonomisk risk för bolaget vilket stämmer 

med vad Ax, Johansson & Kullvén (2015) menar att verksamhetens art är 

avgörande för om en omkostnadsbudget är aktuell eller inte. Analyserar vi 

fallföretagen  

 

Budgetprocessen ägs av företagsledningen i respektive fallföretag och det är dessa 

företagsledare som varit aktuella för studien. I enlighet med vad Anthony et al. 

(2014) skriver påminner därför budgetprocessen om en top-down styrning för 

OnePartnerGroup Sydost AB, BiWi Bygg AB, Linné Omsorg AB och VTK 

Transportkyla AB där det är företagsledningen som styr och opererar hela 

processen, dock blandas de anställda in i processen när information behövs. Detta 
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innebär att det finns en viss risk för att de anställda skulle engagera sig mindre enligt 

Bergstrand & Olve (1996) men eftersom samtliga av ovan företag är tydliga med 

att de anställda involveras i olika delar när de är i behov av en viss information kan 

det konstateras att denna risk bör vara minimal. 

 

Greenpipe of Sweden AB och deras budgetprocess avviker något från de andra 

företagen då deras process liknar mer en bottom-up enligt vad Anthony et al. (2014) 

menar eftersom ansvaret för vissa delar av budgeten delegeras ut och det är dessa 

personer som får ansvaret att ro målsättningen och budgeten i land. Eftersom 

Greenpipe of Sweden AB involverar och fördelar ett visst ansvar skulle det kunna 

leda till att engagemanget och motivationen från dessa personer skulle bli högre i 

enlighet med Bergstrand (2010). Vad som bör nämnas är att alla fallföretagen är 

noggranna med att rätt information ska hämtas in för att göra budgeten fullständig, 

på detta sätt blir de anställda involverade men eftersom de saknar ett specifikt 

ansvar, förutom inom Greenpipe of Sweden AB, kan inget konstaterande göras att 

budgetprocessen sker bottom-up inom de övriga företagen. 

5.3.1 Budgetens syften 

Nästan alla företagen är lika tydliga med att kontroll och planering är deras syften 

med att budgetera, det är Greenpipe of Sweden AB som drar mer åt de moderna 

syftena som presenterades i figur 2 under avsnitt 2.3.1. Dock är planering ett av de 

tydligaste syftena även inom denna organisation och vad det gäller planering och 

kontroll bekräftar det vad Merchant & Van der Stede (2007) menar att syftet med 

att budgetering används för att främja ett långsiktigt och strategiskt arbete i 

organisationen. Eftersom alla företagen har planering och kontroll som syftet för 

deras budgetering kan ett konstaterande göras utefter att dessa företag har en 

struktur över ett mer långsiktigt perspektiv och inte bara över morgondagen. Ett 

exempel är just VTK Transportkyla AB som tog steget att budgetera just för att 

införa mer kontroll i verksamheten, vilket går hand i hand med vad (Wickham 2004) 

skriver om hur en mindre organisation kan ha en helt annan kontakt på en annan 

nivå än vad som fungerar när en verksamhet växer och delegering av ansvar är ett 

faktum. Då är behovet av en mer formell styrning högre för att kunna kontrollera 

att exempelvis kostnaderna inte skenar iväg. 
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Samordning är ett primärt syfte i detta fall hos framförallt OnePartnerGroup Sydost 

AB, Greenpipe of Sweden AB och VTK Transportkyla AB där det lyfts fram hur 

de anställda blir involverade i denna process när det rör just deras område. Även 

om budgetprocessen i dessa företag är en top-down process som analyserades 

tidigare involveras de berörda i processen och får möjlighet att säga sitt eftersom 

det är dessa personer som sedan har ett visst ansvar för att budgeten ska uppfyllas 

under året. Enligt Frenckner (1983) är budgetering ett sätt att göra ett avbrott från 

de dagliga arbetsuppgifterna och lyfta blicken vilket överensstämmer helt vad 

OnePartnerGroup Sydost AB anser om deras budgetprocess vilket kan tyckas vara 

rätt logiskt. Eftersom en organisation behöver sträva mot samma mål behöver det 

läggas tid på budgeteringen, i sin tur leder det till att de inblandade personerna i 

verksamheten är medvetna om vad som gäller och vad som ska uppnås vilket 

Bergstrand (2009) poängterar är viktigt. 

 

Greenpipe of Sweden AB är det företaget som utmärker sig vad det gäller deras 

syfte för budgeteringen, där de moderna syftena mer konkretiseras genom åtagande 

och motivation. Inom detta företag delegeras vissa poster ut till exempelvis 

försäljningschefen vilket ger denne ett åtagande som ska säkerställa att 

målsättningarna uppfylls vilket stämmer överens med vad Arwidi & Samuelson 

(1991) skriver. Även om detta kan vara aktuellt i något av de andra bolagen är detta 

tydligt inom Greenpipe of Sweden AB, anledningen till varför det ser ut så kan bero 

på att antalet anställda inom detta företag är betydligt mindre i förhållande till de 

övriga fyra företagen i denna studie. Det andra moderna syftet är motivation och 

detta syfte är besläktat med ansvarsfördelning menar Anthony et al. (2014) eftersom 

ett delegerat ansvar leder till en motivation om att uppfylla det beslut som fattats. 

Alla företagen delegerar ett visst ansvar men det är Greenpipe of Sweden AB som 

är tydligast med att budgetering är ett sätt att skapa en motivation och drivkraft hos 

de anställda. I denna studie ställdes inga frågor om bonussystem men det är möjligt 

att budgeteringen är underlag för ett bonussystem, därför kan detta verktyg tänkas 

användas som en förstärkande del för att uppnå de uppsatta målen och därmed den 

bonus som eventuellt finns för de anställda. 

 

Bergstrand (2010) menar att en fungerande kommunikation kan lösa flertalet 

problem inom en organisation eftersom medvetenheten är större om 
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kommunikationen sker korrekt och detta syftet är aktuellt hos samtliga av 

fallföretagen. Detta för att budgetprocessen ser liknande ut hos dessa företag och 

oavsett hur mycket varje anställd är inblandad i upprättandet av en budget i de olika 

företagen behöver de olika cheferna hämta in information inför budgetarbetet. 

Denna information är av yttersta grad för att budgeten ska kunna vara det 

styrningsverktyg och fylla den funktion som den är tänkt att göra, vilket beskrivs 

av Arwidi & Samuelson (1991) då det handlar om att kommunikationen i 

organisationerna fungerar och att rätt information kommer till rätt person. 

 

När det kommer till uppföljning av den satta budgeten skiljer sig företagen åt, å ena 

sidan lägger OnePartnerGroup Sydost AB inte särskilt mycket resurser på en 

uppföljning men å andra sidan är deras prognoser varje kvartal av en mer betydande 

art. Alltså stämmer det överens med Arwidi & Samuelson (1991) och hur budgeten 

kan vara ett underlag för en prognos, där företaget arbetar efter ett antal nyckeltal 

om hur det går för verksamheten. Liksom Greenpipe of Sweden AB arbetar efter 

kvartalsavstämningar men där budgeten är ett mer använt verktyg vid dessa 

avstämningar än hos OnePartnerGroup Sydost AB. BiWi Bygg AB har däremot en 

kontinuerlig månadsuppföljning för att ha kontroll på att de budgeterade värdena 

också är de faktiska värdena. I enlighet med Ax, Johansson & Kullvén (2015) kan 

BiWi Bygg AB jämföra de olika utfallen mellan olika perioder och ta lärdom av 

budgeten och hur verksamheten kan förändras och utvecklas. Något som också är 

ett faktum med tanke på det arbete som Patric bidrog med under hans första år i 

bolaget och som möjliggjort den resa som företaget gjort de senaste åren. Eftersom 

VTK Transportkyla AB nyss startade sin budgetprocess och Linné Omsorg AB nu 

under året ska starta sin har dessa företag idag svårt att svara på hur en uppföljning 

är tänkt att fungera, dock är de tydliga med att den ska följas upp antingen 

månadsvis eller kvartalsvis. 

5.3.2 Möjliggörande 

Wallander (1999) menar att budgeten skulle vara ett rent slöseri med resurser, detta 

går helt emot vad VTK Transportkyla AB ansåg under förra året när de kände att 

en budget var tvungen att införas. Därför finns det anledning att tänka på det 

Pesämaa (2017) skriver om hur den osäkerhet en hög tillväxt kan medföra och 

därför kan en budget vara ett sätt att minska osäkerheten och istället öka kontrollen. 
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För det var just det VTK Transportkyla AB var ute efter när budgeten infördes, att 

öka kontrollen framförallt på kostnadssidan i resultaträkningen. Fler exempel finns 

på just detta när det gäller fallföretagen, BiWi Bygg AB införde budgeten också för 

att få en helt annan kontroll på verksamheten. 

 

OnePartnerGroup Sydost AB har dock spår som kan tänkas likna det Wallander 

(1999) menar om dess resurser och företaget är tydliga med att det inte läggs alltför 

mycket resurser på detta styrverktyg, budgeten. De menar också att det ibland kan 

vara bättre att lägga en mindre budget som är lättare att uppnå för att budgeten inte 

ska ta för stort utrymme då det är företagets tjänster som ska styra dess verksamhet. 

Därför har OnePartnerGroup Sydost AB valt en annan väg att gå som går att 

applicera på Anthony et al. (2014) där företaget månadsvis har prognoser som följs 

upp i form av enkla och tydliga nyckeltal. Detta för att 12-månadersperioden som 

används för resultatbudgeten anses vara en så lång tidsperiod och det är svårt att 

veta vart företaget befinner sig ett år framåt, dock menar företaget att budgeten trots 

allt behöver finnas för att vara en kompass om framtiden. Covin & Slevin (1991) 

anser att tillväxtföretag kan vara i behov av kortare budgeteringsperioder. Kanske 

kan detta vara ett alternativ för OnePartnerGroup Sydost AB eftersom en budget 

ska vara meningsfull och inte bara existera för att den ska existera i enlighet med 

Andersson (1995). Utifrån ett teoretiskt perspektiv och Wallander (1999) skulle det 

leda till att resurser inte slösas bort utan det istället läggs fokus på ett mer kortsiktigt 

plan, genom detta kan företagen frigöra tid där resurserna kan läggas på att främja 

tillväxten inom bolaget. 

 

Alla fallföretagen har tydliga syften med sin budgetering och varför den upprättas 

överhuvudtaget, något som går emot Sandalgaard (2012) som skriver att 

osäkerheten inom ett tillväxtföretag är största anledningen till varför en budget inte 

ska användas. Detta för att relevansen och syftet med själva budgeteringen är 

ifrågasatt när ett företag befinner sig i en föränderlig miljö. Men alla fallföretagen 

ser en vinst med att tillämpa budgetering i sin verksamhetsstyrning och det kan ges 

flertalet exempel på vilken funktion som budgeten har tagit. Exempelvis ser både 

Linné Omsorg AB och VTK Transportkyla AB att de hade kunnat spara in på 

flertalet kostnader i sin verksamhet om de hade använt sig av budget tidigare. 

Wickham (2004) menar att det finns ett ökat behov av formell styrning desto fler 
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personer en organisation blir vilket innebär att det hade funnits mer kontroll inom 

både Linné Omsorg AB och VTK Transportkyla AB vid den tidpunkten. Lägg 

därtill OnePartnerGroup Sydost AB som ena året hade kostnader som ökat inom 

vissa områden för att något år senare ha omvandlat dessa kostnader till intäkter 

genom en affärsutveckling inom organisationen. 

 

Att försäljningsresultatet skulle bli bättre om en uppföljning av budgeten sker som 

Wijewardena et al. (2004) menar är svårt att svara på eftersom fallföretagen har 

jobbat på liknande sätt med sin budgetering förutom Linné Omsorg AB och VTK 

Transportkyla AB som befinner sig i ett förändringsarbete. Det går bara att 

spekulera om hur tillväxten hade sett ut om någon uppföljning inte skett, 

naturligtvis hade siffrorna inte blivit till det bättre om inte Greenpipe of Sweden 

AB sett över priserna till grossisterna. Detta kan vara en anledning till att en 

uppföljning kommer att fortsätta inom verksamheten eftersom de ser att det har gett 

effekt vid ett tidigare tillfälle. 

 

BiWi Bygg AB samt Linné Omsorg AB sticker ut när det kommer till att de 

upprättar en budget som ingen annan gör, BiWi Bygg AB upprättar en 

omkostnadsbudget medan Linné Omsorg AB kommer att jobba med en 

likviditetsbudget. Detta är aspekter som går hand i hand med det Otley (2016) 

menar om att ett företag behöver anpassa sin budget efter den miljö som själva 

företaget verkar inom. Även Merchant (1981) nämner detta och dess externa 

faktorer som påverkar hur en budgetprocess bör konstrueras inom ett företag. 

Eftersom BiWi Bygg AB är aktiva inom en bransch som ingen annan av 

fallföretagen kan därför ett konstaterande göras att detta företag har tagit dess miljö 

i beaktning för att de ska ha möjlighet att överleva inom denna marknad. Likaså 

gäller det för Linné Omsorg AB som är själva inom sin bransch i denna studie, de 

har valt att applicera en likviditetsbudget och det beror mycket på deras 

intäktssituation som analyserats tidigare under kapitlet. 
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5.4 Gasellföretagets anpassning 

5.4.1 Osäkerhet 

Linné Omsorg AB är den respondent som tydligast tryckt på att deras 

verksamhetsmiljö är väldigt osäker i och med att deras kunder kan försvinna över 

en natt om det skulle vara så att patienten avlider. Linné Omsorg AB utvärderar 

prestationerna hos sina medarbetare och chefer till stor del genom kundnöjdhet, 

vilket går i linje med det Ross (1995) menar med att prestationsutvärderingar i 

företag som verkar i en osäker miljö ofta sker i andra mått än rent monetära mått. 

De andra fallföretagen menar att det finns en osäkerhet, men att den inte är högre 

än för vilket annat företag som helst. BiWi Bygg AB menar en lågkonjunktur hade 

kunnat påverka huruvida deras kunder väljer att anlita dem, då de främst arbetar 

mot privatpersoner som vid ett sådant tillfälle har en svagare tendens till att välja 

att renovera eller bygga nytt. Även VTK Transportkyla AB ser en viss osäkerhet i 

sin verksamhet då man vid etablering på nya marknader inte vet hur marknaden 

skall ta mot produkten, hur väl man än försöker förbereda sig. VTK Transportkyla 

AB har, i linje med det Chapman (1998) skriver, valt att involvera flera personer i 

företaget i budgetarbetet för att kunna minska denna osäkerheten. OnePartnerGroup 

Sydost AB är övertygade om att deras prestationer förbättras i och med att man 

väljer att involvera så många som möjligt av de anställda i planeringsarbetet för att 

eliminera eventuell osäkerhet. Detta kan enligt Brownell (1985) leda till förbättrad 

prestation, då man väljer att involvera de personer i företagen som är bäst insatta i 

den aktuella situationen.  Därmed skapar man ett deltagande i budgetarbetet. 

5.4.2 Organisationsstruktur 

Samtliga respondenter i de fallföretag som deltagit i denna studie har varit tydliga 

med att företagsledningen inte på egen hand kan fatta alla beslut. Eftersom 

OnePartnerGroup Sydost AB har flera mellanchefer så involveras dessa väldigt 

mycket i planeringsarbetet, då de har bäst koll på ”sin” del av verksamheten, vilket 

är i linje med det Merchant (1981) skriver. Respondenterna för VTK Transportkyla 

AB och Linné Omsorg AB berättar att de inte längre, som företagsledare, har 

kontroll över hela verksamheten som de tidigare haft när det var på en mindre skala. 

Istället har man börjat involvera ansvariga för olika avdelningar för att samla in så 

mycket information som möjligt i samband med att komplexiteten ökar vilket gör 

att besluten fattas på en bättre grund, vilket kan kopplas till Bruns & Waterhouse 
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(1975) tankar om att de personer närmast den aktuella uppgiften eller specifika 

delen av företaget också är bäst insatt i den delen av verksamheten och därmed kan 

bidra med relevant information. Genom att samla in så mycket relevant information 

som möjligt innan beslut kan Gasellföretag fatta beslut som med större chans leder 

till fortsatt stark tillväxt (Friesens 1983). 

5.4.3 Strategi 

Fallföretagen som intervjuats avser alla att fortsätta växa. Deras strategi är därför 

fortsatt tydliga tillväxtstrategier. Planering av den kortsiktiga framtiden är fortsatt 

viktig, med månadsvisa uppföljningar hos BiWi Bygg AB och kvartalsvisa hos 

OnePartnerGroup Sydost AB och Greenpipe of Sweden AB, men ett större fokus 

finns också på långsiktighet med årsbudget hos BiWi Bygg AB, Greenpipe of 

Sweden AB, OnePartnerGroup Sydost AB och VTK Transportkyla AB. Detta 

ligger i linje med Moores & Yuen (2001) och deras tankar om integrerad 

beslutsfattning och maximalt användande av information hos tillväxtföretag. Att de 

olika Gasellföretagen inte använder exakt samma tillväxtstrategi, där till exempel 

VTK Transportkyla AB satsar stort på ökad export medans Greenpipe of Sweden 

AB lägger ett stort fokus på att internt kunna träffa rätt i nästkommande 

rekryteringar är logiskt sett utifrån vad Senderovitz et al. (2012) menar med att ett 

Gasellföretags framgång inte går att spåra till en specifik tillväxtstrategi, utan att 

företaget måste anpassa sig efter just sina förutsättningar och sin miljö. Stark 

tillväxt skapas genom att företaget identifierar sin miljö och sina förutsättningar och 

anpassar sin styrning och sin strategi utifrån dessa. Samtliga fallföretag beskriver 

hur de har anpassat sin styrning allteftersom de har växt sig större, samtidigt som 

deras strategi förändrats. BiWi Bygg AB började använda sig utav budget och 

nyckeltal när bolaget växt sig större men insåg att man inte hade kontroll över sina 

kostnader. Strategin blev tydlig att endast ta jobb som genererade lönsamhet 

samtidigt som beläggningsgraden på de anställda hamnade i fokus. VTK 

Transportkyla AB växte oförutsett mycket och har lagt om hela sin strategi mot 

inhemsk såväl som utländsk försäljning för att kunna öka omsättningen ytterligare. 

När företagens struktur och strategi förändras tycks även deras styrning, med hjälp 

av exempelvis budget, förändras. Detta ligger i linje med Grants (2003) samt 

Eisenhardts & Schoonhovens (1990) tankar om att företag med hög tillväxt behöver 

vara flexibla i sin styrning och sin strategi för att kunna anpassa sig efter den 
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snabbföränderliga miljön de verkar i, genom att snabbt kunna anpassa sig kan 

Gasellföretagen möjliggöra fortsatt tillväxt. 

5.4.4 Storlek 

Något som utmärker fallföretagen är att de vill fortsätta växa de kommande åren. 

Det finns tydliga tillväxtambitioner hos samtliga företag som vill bli ännu större. 

Detta gör det intressant att se hur företagens budgetering ser ut i relation till hur 

Bruns & Waterhouse (1975) menar att budgetering generellt bör se ut för små 

respektive stora företag eftersom Gasellföretagen i fallstudierna har påbörjat resan 

från små till större företag. Det empiriska material som hämtats från 

OnePartnerGroup Sydost AB går att koppla till administrativ kontroll, där 

företagets anställda får stort ansvar och inflytande på prognosarbetet, samtidigt som 

de är av åsikten att budget kan begränsa de anställdas innovationsförmåga och 

flexibilitet. Den sistnämnda åsikten skiljer sig från de andra fallföretagen, då dessa 

anser att budget inte hämmar personalen, utan tvärtom förtydligar deras arbete. Det 

går enbart att spekulera i varför detta är fallet, men OnePartnerGroup Sydost AB är 

ensamma i studien om att vara ett tjänsteföretag med högutbildad personal. Linné 

Omsorg AB är även de ett tjänsteföretag, men arbetsuppgifterna för deras anställda 

kräver ofta ingen eftergymnasial utbildning och respondenten för företaget menar 

att budget och dokumentation snarare underlättar deras arbetsuppgifter. BiWi Bygg 

AB är även de ett tjänsteföretag, men de använder sig samtidigt av stor mängd 

förbrukningsmaterial vid sina tjänster samtidigt som arbetsuppgifterna inte kräver 

stor innovationsförmåga hos de anställda. 
 

En annan tänkbar anledning till att OnePartnerGroup Sydost AB är det enda 

fallföretag som tydligt kan kopplas till delar av administrativ kontroll skulle kunna 

vara att företaget ingår i en stor koncern. Detta går i hand i hand med hur Morgan 

(2006) beskriver att ett företag måste anpassa sig till sin omgivning, då samtliga 

fallföretag anpassar sin verksamhetsstyrning, och i och med det sin budgetering, 

utefter den specifika företagskontexten. Ett exempel är att samtliga fallföretag 

samlar in stora mängder information från anställda innan budgetering för att 

säkerställa att aktuell budget speglar verkligheten och kan vara till hjälp för 

företaget i deras mål om att fortsätta växa, något som ligger i paritet med Miller & 

Friesens (1983) tankar om att tillväxtföretag måste använda sig utav maximal 

mängd information vid beslut.  



 

 
 

59 

6 Slutsatser 

 

Genom att studera budgetstyrningen i olika Gasellföretag var syftet att förstå hur 

planeringsverktyget budget operationaliseras i tillväxtföretag som är verksamma i 

en föränderlig miljö. Detta genom att jämföra mot den teori som finns kring ämnet 

och hur den kan kopplas och ställs i förhållande till ett företag med hög tillväxt. 
 

Resan mot att bli ett Gasellföretag har medfört olika tillväxtstrategier för dessa 

företag, därför kan det konstateras att det finns flertalet strategier för att lyckas bli 

just ett Gasellföretag. Gasellföretagen som studerats vittnar om att de befinner sig i 

en föränderlig miljö där flertalet av företagen är i en fas där budgetarbetet börjar ta 

form medan andra företag redan genomgått denna process. Eftersom företagen haft 

en stark tillväxt de senaste åren börjar nu tiden komma ikapp dessa och det börjar 

bli dags att strukturera och planera upp verksamheten på en annan nivå. Inte minst 

med tanke på att dessa företag har betydligt fler anställda idag än vad de hade för 

några år sedan. Företagen visar att deras planering förändras i takt med att 

företagskontexten förändras i enighet med Contingency theory, vilket tydligt ses i 

hur budget i flera av företagen utvecklats i takt med att komplexiteten ökat och 

kontrollen minskat. De olika syften budget fyller finns under hela företagens 

tillväxtresa men i takt med att olika faktorer förändras i företagen sker även en 

förändring i användandet av budget som styrverktyg. Vid en viss storlek och 

omsättning klarar inte längre ansvarig för företagen att själva ha fullständig kontroll 

på samtliga delar av verksamheten, utan måste istället fördela ansvaret. Det går inte 

att sätta någon siffra på när denna gräns nås då den upplevs vid olika nivåer för 

olika Gasellföretag. När företag är beroende av större projekt är gränsen lägre och 

studien visar på att det finns ett behov av mer formell styrning vid ett tidigare stadie 

för att undvika oförutsedda kostnader. 
 

Gasellföretag upplever att budget fyller en funktion för att ta verksamheten framåt, 

trots att miljön för dessa företag är föränderlig genom den starka tillväxten. I denna 

studie är det märkbart att samtliga företag vill uppnå en viss kontroll av sin 

finansiella planering eftersom företagen växer i en sådan takt anses det trots detta 

Under detta kapitel presenteras studiens slutsatser som analysen har kommit fram till där 
frågeformuleringen även besvaras vad det gäller budgeteringen i Gasellföretag. I den 
avslutande delen i detta kapitel ges förslag till vidare forskning. 
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finnas anledning att upprätta en budget för framtiden. Eftersom denna tillväxt 

påverkar hela organisationen har budgeten en roll som kan kommunicera i vilken 

riktning som företaget ska gå framöver. 
 

Planering, kontroll och ansvarsfördelning är de tre tydligaste faktorerna som lyfts 

varför en budget upprättas i Gasellföretag, ytterligare en faktor som lyfts i analysen 

är motivation. Tidigare forskning har visat på budgetens begränsningar i tillväxt 

men vi ser Gasellföretag som tillämpar budget för att växa ytterligare, detta 

styrverktyg används både utifrån traditionella och moderna syften. Planering och 

kontroll blir viktigt för Gasellföretag för att organisationerna har växt så pass 

kraftigt senaste åren att det inte längre fungerar att cheferna har siffrorna i huvudet. 

Därför ses behovet av att kunna planera verksamheten, att få kontroll och planera 

vilka kostnader som är acceptabla för budgetperioden. Detta ger också möjligheten 

att genomföra en uppföljning som kan visa på hur företaget står i förhållande till de 

budgeterade värdena. Detta kan ge upphov till förändringar och justeringar som 

behöver genomföras till nästkommande budgetperiod. Kontroll kan också vara det 

syfte som utskiljer Gasellföretags tankar med budget jämfört med många andra 

företag. Eftersom tillväxten sker så snabbt blir Gasellföretag mer komplext på kort 

tid, vilket gör att kontrollen över företaget minskar. Budget hjälper Gasellföretag 

att inte tappa kontrollen över verksamheten och möjliggör på så sätt en fortsatt 

tillväxt framöver. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie endast bygger på fem olika Gasellföretag har inga 

generaliseringar kunnat dras utan endast påvisa vissa tendenser som finns mellan 

dessa företag. Då samtliga fallföretag tillämpar en budget och med hänsyn till all 

den kritik som finns mot budgetstyrning vore det intressant att se om studiens 

slutsatser stämmer överens med ett flertal andra Gasellföretag.  
 

Det hade även varit intressant att genomföra en komparativ studie där olika 

branscher jämförs mellan varandra för att se om det finns skillnader mellan dessa 

och valet om budgetstyrning kan bero på vilken branschföretaget verkar inom. 

Dessutom hade det varit möjligt att applicera en komparativ studie när det kommer 

till den geografiska aspekten, det skulle eventuellt kunna påverka vilken del av 

landet som ett Gasellföretag befinner sig inom.  
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Namn:   Företag: 
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Bakgrund 

§ Berätta kortfattat om dig själv och vad du gör på företaget? 

§ Berätta kortfattat om företaget och dess historia? 

Tillväxt 

§ Varför har ni växt så mycket de senaste åren? Vad har gjort det möjligt? 

§ Vilken problematik kan ni se med att ha en stark tillväxt? Långsiktigt? 

§ På vilket sätt arbetar ni för att hantera denna tillväxt? 

§ Finns det några begränsningar som hämmar er tillväxt? 

§ Hur har tillväxten påverkat organisationens struktur? 

Strategi, mål och styrning 

§ Vad finns det för strategi inom företaget? 

§ Vilka mål har ni? Är dem uppnåbara? 

§ På vilket sätt styr ni er verksamhet? Informellt? Formellt? 

§ Har den förändrats över tiden med tanke på er tillväxt? Varför? 

§ Hur kan ert sätt att styra verksamheten vara en konkurrensfördel? 

§ Vilka utmaningar för er verksamhetsstyrning har ni mött under resan? 

Budgetering 

§ Vem har ansvar för er budgetering? Ansvarsfördelning? 

§ Hur ser budgeteringsprocessen ut? 

§ Använder ni en traditionell budget som är fast eller rullande prognoser? 

§ Hur har budgeteringen förändrats de senaste åren? Påverkad av er tillväxt? 

§ Vilket syfte har ni med budgeteringen? 

§ På vilket sätt gör ni uppföljningar? Frekvens? 

§ Vilka olika typer av budgetering applicerar ni? Resultat, balans, likviditet? 

§ Finns det risk att er budgetering kan störa er tillväxt? På vilket sätt? 

 

 


