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Förord 
 

Under den senare delen av hösten 2014 började processen kring studien att ta fart. Med 

inspiration från kursen "flödesorienterad ekonomi- och verksamhetsstyrning" var 

utgångspunkten för studien i ett tidigt skede klar då det fanns ett intresse av att 

undersöka hur ekonomistyrning utvecklas i mindre företag. Då jag kom i kontakt med 

fallföretaget Outnorth väcktes även idén om att studera tillväxt i förhållande till detta. 

Efter en gedigen genomgång av tidigare forskning påbörjades projektet med stor 

entusiasm som utvecklats under resans gång. Det har varit otroligt lärorikt, inspirerande 

och intressant att få genomföra den här studien som en fördjupning och ett avslut på min 

fyraåriga utbildning.  

 

Tack till samtliga inblandade personer för ert engagemang och intresse. Studien hade 

aldrig kunnat genomföras om det inte vore för de involverade respondenterna som 

återberättat Outnorths utveckling inom organisationen och ekonomistyrningen. Ett stort 

tack till Stefan Gustafsson (grundare och affärsutvecklingschef), Lars Nykvist (VD) 

samt Christoffer Nikolausson (ekonomichef) för ert deltagande.  

  

Jag vill även rikta ett särskilt stort tack till mina handledare Elin Funck och Fredrik 

Karlsson för er entusiasm och ert bidrag med värdefulla idéer och åsikter. Tack för att ni 

har hjälpt mig att ta mig ur problematiska situationer då jag upplevt att jag befunnit mig 

i en återvändsgränd, speciellt kring struktur- och analysfrågor.  

 

Slutligen tack till Philip Andersson för att du motiverat mig, tålmodigt granskat och 

tolkat text, figurer och tabeller och på så sätt bidragit med ett yttre perspektiv samt för 

att du korrekturläst studien. 

 

 

Växjö, den 28 maj 2015 

 

 

Angelica Larsen 
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Sammanfattning 

Examensarbete i controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp, Institutionen för 

ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, Växjö. 

Titel: Behovet av formell ekonomistyrning i tillväxtprocessen - en fallstudie på 

Outnorth AB 

Författare: Angelica Larsen 

Handledare: Elin Funck och Fredrik Karlsson 

Examinator: Fredrik Karlsson 

 

Bakgrund och problem: Detaljhandelsföretaget Outnorth AB har under kort tid växt 

kraftigt och samtidigt lyckats förbli snabbväxande under en längre period vilket kan 

förklaras utifrån dess etablering av e-handelförsäljning. Förändringsprocessen vid 

tillväxt kan medföra riskfyllda organisationskriser om utvecklingen av 

ekonomistyrningen inte följer processen. Utifrån tidigare forskning problematiseras 

ämnet om hur och varför behovet av formell ekonomistyrning utvecklas samt dess 

betydelse med fokus på mindre snabbväxande e-handelsföretag. 

 

Syfte: Det övergripande syftet är att öka kunskapen om relationen mellan utvecklingen 

av formell ekonomistyrning och tillväxtprocessen i mindre snabbväxande företag vilket 

uppfylls genom tre delsyften. 

 

Metod: Utifrån studiens forskningsfråga och syfte valdes enfallsstudie som lämplig 

forskningsstrategi. Triangulering har tillämpats för att stärka och bekräfta den insamlade 

datan. Semistrukturerade intervjuer valdes som primär datainsamlingsmetod vilket 

kompletterades med sekundära dokument. 

 

Slutsats: Grunden till hur behovet av ekonomistyrning utvecklades visade sig vara 

synen på e-handelsbranschen. Branschspecifika händelser som att synas i media klargör 

valet av att involvera ett riskkapitalbolag. Riskkapitalbolagets roll som ägare tydliggör 

dess inverkan genom ett framträdande yttre behov av ekonomistyrning. Studien 

uppvisar att det yttre behovet av ekonomistyrning är större i början av tillväxtprocessen 

vilket övergår till ett ökat inre behov längre fram i processen. Ökningen av det inre 

behovet kan relateras till hur den organisatoriska och strategiska utvecklingen direkt och 

indirekt påverkar ekonomistyrningen.   

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, tillväxtprocess, e-handel, snabbväxande, små- och 

medelstora företag



  
 

iv 

Abstract 

Degree Project in Controlling, the Business Administration and Economic 

Programme, 30 credits, Department of Management Accounting and Logistics, 

Linnaeus University, Växjö. 

Title: The need for formal management control in the growth process - a case study of 

Outnorth AB 

Author: Angelica Larsen 

Tutors: Elin Funck and Fredrik Karlsson 

Examiner: Fredrik Karlsson 

 

Background and problem: The retail company Outnorth AB is an example of a fast-

growing enterprise that has grown rapidly for a long time which can be explained by 

their e-commerce. The change in growth can lead to risky organizational crises if the 

development of the management control does not follow the growth process. Based on 

previous research, the topic is problemized of how and why the need for formal 

management control is developed with focus on smaller fast-growing e-commerce 

companies. 

 

Purpose: The overall purpose is to increase the knowledge about the relationship 

between the development of formal management control and the growth process in 

smaller fast growing company which is fulfilled by three smaller purposes.  

 

Method: Based on the study's research question and purpose, one company was 

selected as a suitable research strategy. Triangulation has been applied in order to 

strengthen and confirm the collected data. Semi-structured interviews were chosen as 

the primary data collection method which was supplemented with secondary 

documents. 

 

Conclusion: The views of the e-commerce industry can primary explain how the need 

of management control was developed during growth. Industry-specific incidents, as be 

visible in media, clarifies the choice of involving a venture capital firm. The role as an 

owner clarifies its impact through a prominent external need of management control. 

The study shows that the external need for management control is greater at the 

beginning of the growth process, progressing to an increased internal need later in the 

process. The increase in internal needs can be related to how the organizational and 

strategic development directly and indirectly affects the management control. 

 

Keywords: Management control, growth process, e-commerce, high-growth 

enterprises, small and medium-sized enterprises 
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1. Inledning 
 

Studien behandlar utveckling av formell ekonomistyrning under tillväxt i ett mindre 

snabbväxande företag. Fallföretaget Outnorth har växt från ett litet till medelstort 

företag under ett fåtal år genom organisk tillväxt och företagsförvärv. Företagets tillväxt 

inom främst e-handeln har varit påtaglig för utvecklingen av den formella 

ekonomistyrningen. I bakgrunden introduceras läsaren till studiens huvudområde, 

tillväxtprocessen i mindre företag, samtidigt som betydelsefulla begrepp klargörs. 

Genom att skildra skilda åsikter kring formell och informell ekonomistyrning i samband 

med tillväxt samt kunskapsluckor i tidigare forskning utmynnar problemdiskussionen i 

studiens forskningsfråga och syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

I en rapport publicerad av Tillväxtverket framgår det enligt Nyström (2014) att 99,9 

procent av Sveriges drygt en miljon registrerade företag utgörs av små och medelstora 

företag
1
. Rapporten visar en god tillväxtvilja på omkring 70 procent bland de mindre 

företagen. Tillväxt i mindre företag har en stor inverkan på näringslivet i fråga om 

nettoomsättning och samhället genom ökad sysselsättning (Nyström, 2014). Dessutom 

bidrar de växande företagen till att uppnå och upprätthålla höga nivåer av social välfärd 

och framgång (Thorén, 2004). Andersson (2001) samt Henrekson och Johansson (2010) 

betonar dock att det främst är den ringa mängden snabbväxande företag som står för den 

betydande samhälleliga effekten. Begreppet snabbväxande företag definieras i den här 

studien utifrån Eurostat (2007), statistisk avdelning inom Europeiska kommissionen, 

enligt följande: 

 

All enterprises with average annualised growth greater than 20% per annum, over 

a three year period, should be considered as high-growth enterprises. Growth can 

be measured by the number of employees or by turnover. (Eurostat, 2007, s. 61) 

 

Detaljhandelsföretaget Outnorth AB, ledande inom premiumprodukter för outdoor och 

friluftsliv med tre fysiska butiker samt e-handelsförsäljning, har under kort tid växt 

kraftigt vilket både omsättning och antalet anställda visar (Intervju ekonomichef, 2015-

02-03). Företaget uppfyller Eurostats definition för snabbväxande företag då 

                                                 
1
 Små och medelstora företag definieras vidare som antal anställda mindre än 250 och en omsättning/ 

balansomslutning som understiger €50/ €43 miljoner (Europeiska kommissionen, 2015). I denna studie 

benämns små och medelstora företag framöver som mindre företag.   
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omsättningen sedan bolagets start årligen ökat med minst 20 procent och mer än 

fördubblats under vissa år. Outnorths ekonomichef (Intervju, 2015-03-24) beskriver att 

omsättningen uppgick till 4,5 miljoner kronor under företagets första verksamhetsår (år 

2006-2007) och då bestod företaget av cirka 5 anställda. Vidare framhåller han att 

företaget idag består av 80 anställda och omsatte 255 miljoner kronor under 2014, 

omsättningsmålet för 2015 uppgår till 370 miljoner kronor. Outnorth har under en 

längre period lyckats med att förbli snabbväxande vilket Oreland (2012) framhåller som 

mindre vanligt. Rapporten gjord för Svenskt Näringsliv beskriver att enbart fem till åtta 

procent av samtliga snabbväxande företag förblir snabbväxande under den 

nästkommande treårsperioden. Drygt 40 procent fortsätter dock att växa men i 

långsammare takt. 25 procent av företagen uppvisar negativ tillväxt. Resterande företag 

upphör antingen via sammanslagning eller via uppdelning (Oreland, 2012).  

 

Nelson (2009) beskriver e-handelsförsäljning som ett snabbare och ofta mer lyckat sätt 

för företag att växa både nationellt och internationellt och på så sätt ta marknadsandelar 

från fysiska butiker. Outnorths framgångskoncept kan förklaras genom företagets e-

handelsatsningar, bland annat genom den internationella etableringen i Danmark, 

Norge, Finland och Tyskland. Enligt Dykert, Ivarsson och Widman (2002) ses e-handel 

ofta som ett alternativ då organisationer vill förändra och utveckla redan etablerade 

affärsidéer för att på så sätt nå ökad tillväxt. Outnorths grundare (Intervju, 2015-03-20) 

beskriver att företaget har sitt ursprung i tidigare familjeägda butiker med anor så långt 

tillbaka som till 1926. Vidare berättar han att i samband med att företaget bildades 2006 

utvecklades e-handel inriktad på outdoor som en ny försäljningskanal med stor potential 

till att växa.  

 

Orelands (2012) skildring av företags tillväxtsutveckling kan liknas vid hur Miller och 

Friesen (1983; 1984) beskriver organisatoriska förändringar utifrån företagets livscykel 

och dess faser; födelse, tillväxt, mognad, eventuell ny tillväxt, nedgång och avveckling. 

Författarna betonar att varje fas involverar utveckling och förändring av strategi, mål 

och styrning. Churchill och Lewis (1983) samt Scott och Bruce (1987) preciserar 

företagets livscykel till enbart tillväxtprocessen genom att dela in tillväxt i fem specifika 

tillväxtfaser (födelse, överlevnad, tillväxt, expansion och mognad) med möjlighet att se 

tillväxt som ett kontinuerligt förlopp. Förändringsprocessen vid tillväxt kan enligt 

Greiner (1972) medföra riskfyllda kriser. Författaren beskriver att lyckad tillväxt kräver 



  
 

3 

att företaget tar itu med varje kris direkt i takt med att företagets produktlinje utvecklas, 

antalet anställda växer samt då organisationsformen förändras. Samtidigt är det enligt 

Dykert et al. (2002) avgörande att utforma och integrera en tydlig strategi. Författarna 

framhåller att detta kan vara problematiskt för specifikt e-handelsföretag under snabb 

tillväxt då förutsättningarna förändras snabbare än vanligt. En förändrad struktur och 

miljö kräver förutom ett strategiarbete ofta att ekonomistyrningen förändras med 

utvecklade styrverktyg och mått (Scott & Bruce, 1987). Ekonomistyrning syftar enligt 

Anthony (1965) till att underlätta en process oavsett dess inriktning. Begreppet 

ekonomistyrning definierar författaren som:  

 

Management control is the process by which managers assure that resources are 

obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the 

organization’s objectives. (Anthony, 1965, s. 17) 

 

Anthony beskriver vidare att ekonomistyrning kan vara av planerande och 

kontrollerande karaktär i form av formella och informella ekonomiska styrverktyg. 

Simon, Kozmetsky, Guetzkow och Tyndall (1954) beskriver att styrverktygen ska 

skapa beslutsunderlag, styra uppmärksamheten samt fungera som ett styr- och 

resultatkort. Simon et al. (1954) och Anthony (1965) klargör att ekonomistyrning och 

dess styrverktyg syftar till att säkerställa att företagets uppsatta mål uppnås.  

 

I ett nystartat skede kan målen enligt Davila, Foster och Jia (2010) uppnås genom 

informell styrning. Författarna beskriver vidare att i mindre företag bedrivs 

verksamheten då till största del av en eller ett fåtal personer som inträder flera roller för 

att styra företaget. Vid denna tidpunkt har grundaren till företaget möjlighet att 

observera allt som händer i företaget och därefter ta viktiga beslut på egen hand (Davila 

et al., 2010). Planering och kontroll tenderar att vara av ad hoc karaktär och därmed ske 

direkt utifrån grundarens tankar och idéer (Flamholtz & Randle, 2007). Utvecklade 

ekonomiska analyser och rapporter ses enligt Davila et al. (2010) som överflödigt då 

antal involverade personer i organisationen är begränsade. Med ett fåtal anställda finns 

möjlighet att direkt kommunicera med var och en, vilket däremot ofta blir ohållbart i 

takt med att företaget växer (Davila et al., 2010). Kombinationen av tillväxt och 

informell styrning kan få stora konsekvenser för företagets utveckling (Hodgetts & 

Kuratko, 1995). Det är av betydande vikt att klargöra skillnaden mellan informell 

styrning och informell ekonomistyrning för ökad förståelse för den här studiens 

utgångspunkt. Studien syftar till att delvis beröra informell styrning i det inledande 
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skedet av företagets tillväxt. Informell ekonomistyrning kommer däremot inte att 

beröras ytterligare då det behandlar vad Ewing och Samuelson (2002) beskriver som 

företagskultur, värderingar och åsikter.   

 

Då företaget växer behöver ekonomistyrningen inkludera styrverktyg i form av 

planerings-, rapporterings- och övervakningssystem (Simons, 1995), vilket enligt 

Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson (2014) kännetecknar formell 

ekonomistyrning. Styrverktygen beskrivs som betydelsefulla av Hodgetts och Kuratko 

(1995) för att jämföra och förbättra utfall. Mindre företag tenderar enligt författarna att 

använda enkla budgetar för att planera, återkoppla och utvärdera samt break-even 

analyser för att förstå intäkter och kostnader. I den här studien syftar alltså begreppen 

formell styrning och formell ekonomistyrning
2
 till att beröra mer välutvecklade 

ekonomiska styrverktyg i form av redovisning, budget, kalkylering och 

prestationsmätning som ett resultat av att företaget växer och därmed inte längre kan 

styras av enbart en eller ett fåtal personer. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Outnorths ekonomichef (Intervju, 2015-02-03) beskriver att företagets ekonomistyrning 

påtagligt förändrats och utvecklats i takt med dess kraftiga tillväxt. Då företaget var 

nystartat styrdes verksamheten av grundaren på en mer personlig nivå genom informell 

styrning. Utifrån kraftig tillväxt, främst som ett resultat av internationell etablering men 

även genom företagsförvärv, utvecklades styrningen till mer formella styrverktyg och 

fler personer involverades i företagets styrnings- och kontrollfunktioner. Fortsatt snabb 

tillväxt samt ägarskifte grundar den formella ekonomistyrning som finns idag (Intervju, 

2015-02-03). Thorén (2004) beskriver att snabbväxande företag tenderar att vara mer 

benägna att utveckla den ekonomiska styrningen än andra. Dock kan varje 

tillväxtalternativ skapa organisatoriska problem och därför är det viktigt att företagets 

ekonomistyrning utvecklas i takt med att organisationen förändras (Lindvall, 2011). E-

handelsföretag tenderar dock att bortse från tillräcklig styrning samt nödvändig 

kompetens, något som i senare skede kan få konsekvenser för verksamhetens utveckling 

(Dykert et al., 2002). 

 

                                                 
2
 Begreppet ekonomistyrning syftar i kommande kapitel till formell ekonomistyrning. 
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I Davilas et al. (2010) studie om tillväxtföretag framgår det att en av anledningarna till 

att en mer formell ekonomistyrning utvecklas kan vara svårigheter med kommunikation. 

Utan formella styrsystem ökar antalet interaktioner exponentiellt för att överföra 

information inom olika delar i företaget (Davila & Foster, 2007), då organisationen 

(antal anställda) och företagets affärsverksamhet (försäljning och vinst) växer (Thorén, 

2004). Davila (2005) framhåller specifikt externa aktörer som en påverkande faktor 

tillsammans med ägarskifte. Det finns enligt författaren tidigare genomförda studier 

som till viss del identifierar vad som påverkar förändringar av ekonomistyrningen, dock 

främst utifrån ett organisationsperspektiv. Undersökningar saknas kring hur ett företag 

utvecklar behovet av formell ekonomistyrning, vilket författaren lyfter fram som ett 

förslag till fortsatt forskning. Här finns en kunskapslucka att fylla för att öka förståelsen 

kring ekonomistyrningens utveckling i mindre snabbväxande företag vilket 

problematiseras mer djupgående i diskussionen som följer. 

 

I en studie om tillväxt och dess påverkan på organisationer identifierade Greiner (1972) 

hur avgörande utvecklingen av ekonomistyrningen kan vara för fortsatt tillväxt. Han 

menar att avsaknaden av formell ekonomisk styrning kan innebära att tillväxten 

stagnerar, vilket även Churchill och Lewis (1983) presenterar i en senare studie om 

mindre tillväxtföretag. Både Simons (1995) och Moores och Yuen (2001) lyfter fram att 

formell ekonomistyrning främjar tillväxt, då formell styrning övervinner de 

begränsningar som informell styrning medför. Något mer drastiska synpunkter framgår 

av Davila et al. (2010), då de betonar att tillväxt kräver snabba och omgående 

förändringar för styrningen. De beskriver att misstaget att vänta och inte implementera 

formell styrning i rätt tid kan förklara företagens misslyckande med att nå fortsatt 

tillväxt. Formella styrsystem kan enligt Simons (1995) påverka tillväxt negativt då de 

inte hanteras eller tolkas korrekt, det är alltså inte designen av styrsystemet i sig som ger 

upphov till problem utan tolkningen av information.  

 

Den diskuterande litteraturen uppvisar en bild av att formell ekonomistyrning möjliggör 

fortsatt ökad tillväxt. Det finns dock motsatta åsikter där formell ekonomistyrning kan 

beskrivas som ett hinder för fortsatt tillväxt. I Lövståls (2008) doktorsavhandling 

framgår flera alternativa åsikter mellan författare kring formell ekonomistyrning och 

tillväxt. Formell ekonomistyrning hämnar den entreprenöriella anda som möjliggör 

tillväxt i ett företag (Kanter, 1985; Freeman & Engel, 2007). Sådan ekonomistyrning 
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medför kortsiktigt tänkande samt att spontanitet och experimentellt tänkande förhindras 

(Schuler, 1986). Damanpours (1991) empiriska studie visar att ett mindre företag som 

vill växa bör avvakta med dessa styrverktyg för att förhindra avsaknad av innovativ 

utveckling. Därmed finns en kritisk och skeptisk bild av hur formell ekonomistyrning 

bör implementeras i mindre växande företag. 

 

Tidigare forskning visar en samstämmighet kring att en viss nivå av formell och 

informell styrning bör finnas i ett mindre tillväxtföretag. Åsikterna går däremot isär till 

vilken grad formell ekonomistyrning ska implementeras och vid vilken tidpunkt i 

tillväxtprocessen. De skilda åsikterna kan klargöras utifrån synen på entreprenörskap 

och risk. Den informella styrningen går att relatera till en acceptans av högre risk 

kopplat till entreprenörskap och ökade möjligheter. Mindre entreprenöriella inslag 

övergår troligen i en något annorlunda syn på risk i takt med att företaget växer. 

Problemet tycks alltså inte finnas i om ett tillväxtföretag bör ha antingen formella eller 

informella styrverktyg utan när i tillväxtprocessen ett behov av formell ekonomistyrning 

uppstår samt när en förändring bör ske. Utifrån tidigare studier om tillväxt och 

ekonomistyrning saknas dessutom perspektivet på strategisk affärsutveckling vilket 

Karlöf (1989) beskriver som grunden till ekonomistyrning. Flera av de tidigare nämnda 

studierna behandlar dessutom enbart små företag och i få fall medelstora företag. 

Perspektivet på e-handel saknas då studier inom tillväxtprocessen tenderar att fokusera 

övergripande på företag oavsett bransch eller inriktning. E-handelsperspektiv lämpar sig 

att studera i samband med tillväxt då det som Dykert et al. (2002) beskriver innebär en 

föränderlig och svår miljö att planera och kontrollera. Det finns därmed utrymme för 

vidare forskning med longitudinella element för att undersöka hur och varför ett behov 

av formell ekonomistyrning uppstår inom ett e-handelsföretag som växt snabbt från litet 

till medelstort under ett fåtal år. Outnorth som fallföretag och dess framgång inom e-

handelbranschen lyfter aktualitetsaspekten och möjliggör en ökad förståelse utifrån ett 

e-handelsperspektiv på hur organisatorisk utveckling samt strategisk affärsutveckling 

påverkar ekonomistyrningen.  

 

Vid diskussion kring den formella ekonomistyrningens betydelse i samband med 

företagsstorlek är det även betydelsefullt att belysa tillväxtviljan hos mindre företag 

vilket inledningsvis berördes i studiens bakgrundsavsnitt. Tillväxtverkets rapport visar 

enligt Nyström (2014) att det, trots den avsevärda rollen sett till andelen registrerade 
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små och medelstora företag, är få storföretag som svarar för det betydande antalet 

anställda samt nästan hälften av landets totala nettoomsättning. Antalet mindre företag 

fortsätter att öka, dock sker långsamma förändringar från mikro och småföretag till 

medelstora företag trots den goda tillväxtviljan (Nyström, 2014). Outnorth som 

studieobjekt kan ses som ett typfall för mindre företag med ambition att växa. Genom 

att utveckla kunskapen om relationen mellan formell ekonomistyrning och 

tillväxtprocessen kan denna studie bidra till en ökad förståelse för hur och varför mindre 

företag bör utveckla formell ekonomistyrning för fortsatt tillväxt. 

 

Företagets storlek omnämns i fler studier då tillväxt studeras utifrån ett cykelperspektiv 

(se Greiner, 1972; Churchill & Lewis, 1983; Scott & Bruce, 1987; Moores & Yuen, 

2001; Granlund & Taipaleenmäki, 2005). Dock beskriver ingen av studierna hur en 

organisation vidare kan utvecklas från exempelvis ett litet till medelstort företag vilket 

uppvisar ytterligare utrymme för forskning av växande företag. Gemensamt för samtliga 

studier är att utvecklingen till en mer formell ekonomistyrning i tillväxtfasen är 

avgörande för företagets överlevnad. Det finns dock begränsade studier kring 

kopplingen mellan utveckling av formell ekonomistyrning utifrån ett kontinuerligt 

tillväxtperspektiv. Thoréns (2004) licentiatavhandling tydliggör till viss del relationen 

mellan ekonomistyrning och tillväxt i ett snabbväxande företag men utelämnar som 

flera andra författare betydelsen av företagets storlek. Det går även att konstatera att 

studier om tillväxt ofta vävs samman med entreprenörskap och innovation där enbart 

områden inom tillverkning samt forskning och utveckling studeras (se Kanter, 1985; 

Lövstål, 2001; Lövstål, 2008), vilket kan förklara att den strategiska affärsutvecklingen 

förbises och grunden till ekonomistyrningen går förlorad. Ytterligare studier inom 

området tenderar att bara fokusera på anställda (se Schuler, 1986; Davila, 2005) eller 

andra specifika delar inom formell ekonomistyrning som exempelvis prestationsmätning 

(se Wiklund, 1998). Därmed behövs fler djupgående studier som identifierar 

betydelsefulla faktorer och förhållanden som påverkar utvecklingen av formell 

ekonomistyrning som helhet under tillväxt, för att tydligare förstå när en förändring av 

styrningen bör ske. 

 

Utifrån tidigare studier är det därför läge att utveckla kunskapen om hur, varför och när 

behovet av formell ekonomistyrning utvecklas samt dess betydelse med fokus på 

mindre snabbväxande e-handelsföretag. Outnorth som fallföretag kan öka den 
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systematiserade kunskapen och praktiska förståelsen som idag enbart finns inom 

företaget och dess mesomiljö men som saknas inom forskningen. Just behovet av mer 

kunskap inom området bildar därmed studiens undersökningsfokus.   

 

 Hur och varför utvecklas behovet av formell ekonomistyrning för ett mindre 

snabbväxande e-handelsföretag? 

 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet är att öka kunskapen om relationen mellan utvecklingen av 

formell ekonomistyrning och tillväxtprocessen i mindre snabbväxande företag vilket 

uppfylls genom att…  

 

…kartlägga tillväxtprocessen för ett e-handelsföretag beträffande organisatorisk 

utveckling, strategisk affärsutveckling samt utveckling av ekonomistyrningen, för 

att kunna… 

 

…identifiera och förklara olika faktorer och förhållanden kring utvecklingen av 

behovet av formell ekonomistyrning, vilket slutligen systematiseras… 

 

…i en förklaringsmodell som beskriver framträdande och betydelsefulla områden 

för att tillföra kunskap om relationen mellan utvecklingen av ekonomistyrning och 

tillväxtprocessen i ett e-handelsföretag. 
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2. Referensram för mindre  

företag i tillväxtprocessen 
 

Den teoretiska referensramen inleds med att belysa strategibegreppet som grund för 

utveckling. Strategisk affärsutveckling följs i allmänhet av organisatorisk utveckling, 

däribland ekonomistyrning. Därför lyfts ekonomistyrningens syfte, olika perspektiv på 

användningen samt styrverktygens roll fram i samband med varför organisatoriska 

kriser uppstår samt hantering av dem. De avsnitten tillsammans med följande avsnitt om 

vad tillväxt innebär, hur ett företag kan växa och vad som påverkar om man växer utgör 

studiens centrala utgångspunkt, tillväxtcykeln. Med grund i tidigare studier presenteras 

därefter tillväxtfaserna utifrån ett cykelperspektiv. Kapitlet avslutas med en konceptuell 

modell vars syfte är att illustrera och förklara hur avsnitten tillsammans utgör 

utgångspunkten för den empiriska datainsamlingen.   

 

2.1 Strategi som grund för utveckling 

Företagets utveckling beskrivs av Karlöf (1989) som en förändring från en primitiv till 

en mer ändamålsenligt situation, där organisationsutveckling och strategisk 

affärsutveckling ofta särskiljs. Organisationsutveckling syftar enligt författaren 

exempelvis till förändring av ansvarsområden, styrformer och styrsystem. 

Organisatorisk utveckling består enligt Flamholtz och Randle (2007) av planering och 

implementering av övergripande förändringar för att öka den operativa effektiviteten 

och lönsamheten. Vidare beskriver författarna att det involverar att se organisationen 

som en helhet och planera nödvändiga förändringar inom vissa nyckelområden för att 

underlätta för ett företag att ta sig från ett steg till ett annat i tillväxtprocessen. Strategisk 

affärsutveckling består däremot enligt Karlöf (1989) av förändringar som ökar 

verksamhetsvolymen, att rikta energin mot kunder och marknader, skapa affärer samt 

utifrån behov skapa kreativitet och dynamik i organisationen. Vidare beskriver 

författaren att den strategiska utvecklingen i allmänhet brukar följas av en 

organisatorisk utveckling, vilket ofta innebär att företagets konkurrensförmåga och 

upprätthållning av affärsutvecklingen förbättras.  

 

Strategi kan sammanfattas som grunden till hur organisationer utvecklas och formas 

(Anthony et al., 2014) och utgör utgångspunkten vid utformning av system, styrning 

och ansvarsområden (Flamholtz & Randle, 2007). Begreppet strategi kan definieras på 
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en mängd olika sätt, dock lyfter författarna fram en gemensam generell beskrivning av 

begreppet som: “Strategy describes the general direction in which an organization 

plans to move to attain its goals”. (Anthony et al. 2014, s. 144) Oavsett om strategin är 

ospecificerad eller formellt formulerad underlättar den identifiering och implementering 

av organisatoriska delar och aktiviteter (Merchant & Van der Stede, 2007). Utformning 

av struktur och ansvar, specifikt inom ekonomistyrningen, ses som sätt för att 

förverkliga strategin (Jakobsen & Lien, 2003). 

 

2.2 Ekonomistyrning för att hantera organisatoriska kriser 

Organisatoriska kriser kan uppstå då betydelsefulla händelser och nödvändiga 

förändringar förbises, både övergripande inom organisationen (Scott & Bruce, 1987) 

och specifikt inom den strategiska affärsutvecklingen (Karlöf, 1989). Andersson (2001) 

beskriver att snabbväxande företag präglas av en turbulent omvärld och behöver därför 

utforma en flexibel och enhetlig organisation utifrån företagets strategi för att lättare 

kunna hantera förändringar. Flamholtz och Randle (2007) framhåller att erfarenhet 

genom tidigare studier visar att organisationer även kräver olika organisationsformer 

under olika tillväxtfaser för att öka effektiviteten. Till följd av en förändrad strategi och 

struktur (med beslutsnivå och arbetsfördelning) utvecklas ekonomistyrningen med fler 

styrverktyg och mått (Scott & Bruce, 1987). I de flesta fall handlar det om att utveckla 

rutiner och processer som redan finns, inte en revolutionär förändring (Johanson & 

Skoog, 2007). För att hantera organisatoriska kriser och därmed möjliggöra fortsatt 

tillväxt är det betydelsefullt att förstå ekonomistyrningens syfte och roll (Scott & Bruce, 

1987).  

 

2.2.1 Syftet med ekonomistyrning 

Ekonomistyrning syftar till att möjliggöra att planerade mål uppfylls på ett så effektivt 

sätt som möjligt (Simon et al. 1954; Anthony, 1965). Anthony et al. (2014) involverar 

företagets strategi då de beskriver att ekonomistyrning syftar till att implementera 

organisatoriska strategier för att uppnå de planerade målen. Burchell, Clubb, Hopwood 

och Hughes (1980) framhåller att ekonomistyrning främst syftar till att förbättra 

beslutsfattandet, då styrningen fungerar som planering, tillhandahållning av relevant 

information och förbättring av rationalitet, det vill säga vad vi ska göra. Samtidigt syftar 

ekonomistyrning enligt författarna till att upprätthålla ett kontrollerande tillstånd av vad 

vi gör. Anthony (1965) återkommer flera gånger till planering och kontroll då han berör 

begreppet ekonomistyrning. Han exemplifierar budgetar som planeringsverktyg och 
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budgetuppföljning som kontrollverktyg. Burchell et al. (1980) utvecklar synen på 

planering och kontroll då de beskriver hur ekonomistyrning inte bara berör finansiella 

resurser utan även synliggör organisationen, förmedlar styrstruktur och organisatoriska 

delar samt fungerar som ett maktmedel för inflytande. Författarna betonar att syftet med 

ekonomistyrningen, förutom att fungera som en sammansättning av beräkningsrutiner, 

även är att fungerar som ett sammanhållande verktyg för ekonomisk och social ledning.  

 

Anthony (1965) beskriver att ekonomistyrningen bör omfatta samtliga aktiviteter och 

delar inom företaget. Omfattningen skapar komplexitet och utmaningar då styrverktyg 

och tekniker utformas i syfte att säkerställa förståelse och strävan mot företagets mål. 

Om inte detta görs kan en situation uppstå då de anställda enbart gör vad de tror är rätt 

för att uppnå målet (Anthony, 1965). Att rikta och styra uppmärksamheten ses av Simon 

et al. (1954) som en av ekonomistyrningens byggstenar för att skapa förståelse för vad 

som är viktigt. Därför är det enligt författarna avgörande att utveckla direkta 

informationskanaler tillsammans med de anställda för att säkerställa att rätt styrning och 

mått används. 

 

2.2.2 Olika perspektiv på ekonomistyrning 

Traditionell ekonomistyrning kännetecknas enligt Johanson och Skoog (2007) av stort 

fokus på materiella resurser, historiska händelser, monetära mått, mätprecision samt en 

objektiv bild av verkligheten. Styrningen tenderar att fokusera mer på finansiella 

aspekter som följer företagets utformning av redovisningen, vilket författarna lyfter 

fram som problematiskt för att kommunicera interna samband av både finansiell och 

icke finansiell karaktär. Aspekterna inriktas till stor del på kortsiktiga resultat och 

reducering av kostnader istället för att se till företagets långsiktiga överlevnad 

(Johanson & Skoog, 2007). Lindvall (2011)  beskriver att utifrån en och samma 

finansiellt orienterad informationskälla skildras samtliga komplexa förhållanden inom 

organisationen vilket skapar en ofullständig och ibland missvisande bild av 

verksamheten. Vidare framhåller författaren att ekonomistyrningen tenderar då att 

fungera som ett konstaterande på vad som har hänt istället för att fungera som 

framåtriktad styrning. En förändrad och mer modern syn på ekonomistyrning innebär 

exempelvis att utveckla kort- och långsiktiga mått som speglar hela organisationen både 

internt och externt (Bredmar, 2011), vilket Andersson (2001) benämner strategisk 

ekonomistyrning. Detta för att undvika att de finansiella nyckeltalen blir ett mål i sig 



  
 

12 

som inte sätts i relation till dess sammanhang (Johanson & Skoog, 2007). Genom att 

utforma styrning kopplat till företaget som helhet och dess strategi kan även icke 

finansiella mått integreras som ett komplement till de finansiella, exempelvis via 

styrverktyg som balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1996) eller strategikarta (Kaplan 

& Norton, 2004). Företag i snabb tillväxt upplever dock dramatiska förändringar av 

strategier, åtgärder och beteenden (Moreno & Casillas, 2007). Andersson (2001) 

beskriver att på grund av den snabba förändringstakten försvåras styrningen av 

företagets interna och externa förutsättningar, vilket innebär att traditionella styrmetoder 

som exempelvis budget och budgetuppföljning blir problematiska att använda. Enligt 

författaren tenderar därför snabbväxande företag att kombinera det traditionella och 

moderna perspektivet genom att använda flexibla varianter. Samtidigt kännetecknas de 

av att snabbt agerande och beslutsfattande ofta är viktigare än omfattande ekonomiska 

analyser (Andersson, 2001). 

 

2.2.3 Styrverktygens roll 

Som tidigare nämnt beskriver Andersson (2001) att snabbväxande företag ofta upplever 

en mer turbulent och föränderlig miljö vilket påverkar beslutsfattandet. Mellemvik, 

Monsen och Olson (1988) framhåller att styrverktyg avser att reducera osäkerhet i 

samband med utvärdering och bedömning av en aktivitet eller organisation samtidigt 

som de förbättrar kontroll och beslutsfattande. Vidare betonar de att styrverktygen och 

företagets kontext påverkar varandra där kontexten består av både interna och externa 

strukturer och processer. Författarna förklarar styrverktygens roll för att stödja beslut i 

den osäkra miljö som kan tänkas uppstå genom Burchells et al. (1980) modifierade 

version av Thompson och Tudens (1959) beslutsmatris. Utgångspunkten i Thompson 

och Tudens (1959) matris är osäkerhet kring uppsättning av mål samt relationen av 

osäkerhet mellan orsak och verkan. Beroende på grad av osäkerhet kring målsättning 

och orsakssamband kan styrverktygen uppfylla fyra funktioner vilka illustreras i figur 

2.1. Burchell et al. (1980) och Thompson och Tudens (1959) teorier nyttjas i den här 

studien för att förklara styrverktygens roller under olika faser i tillväxtprocessen.  
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Figur 2.1 Beslutsfattande och graden av organisatorisk osäkerhet 

(Burchell et al. 1980, s. 13) 

 

Utifrån figuren beskriver Burchell et al. (1980) att styrverktyg kan utformas som 

“answer machines” vilket är ett resultat av låg osäkerhet och existerar endast för att ge 

aktuell och korrekt information till beslutsfattarna. Osäkerheten ses som låg då 

kontexten är relativ stabil och då det finns en medvetenhet om hur marknaden fungerar. 

“Ammunition machines” skildrar styrverktyg som behövs då flera inom organisationen 

är oense kring företagets målsättning. Styrverktyget fungerar då nästintill som ett 

politiskt verktyg i syfte att inta en förhandlingsposition. “Learning machines” reducerar 

osäkerhet kring orsakssamband genom ad hoc analyser och känslighetsanalyser i syfte 

att ge svar på frågor om vad som händer i olika situationer. Styrverktyg som 

“rationalization machines” kan avslutningsvis vara ett hjälpmedel då osäkerheten är hög 

både inom målsättning och orsakssamband. Styrverktyget fungerar då som förenkling 

av handlingar, vilket även kan innebära att beslutet sker nästintill samtidigt som 

handlingen utförs (Burchell et al., 1980). 

 

Johanson och Skoog (2007) beskriver styrverktygens roll på liknande sätt utifrån tre 

begrepp. Att förmedla budskap för att påverka uppmärksamheten beskrivs av författarna 

som signalering. Signalerna som används ska vara i harmoni med vision, strategi och 

mål och kan bestå av olika ekonomiska styrverktyg som utvecklas till 

tolkningsscheman. Ekonomistyrningen bygger enligt författarna även på normer och 

koder som auktoriserar, sanktionerar och därmed legitimerar aktiviteter inom 

organisationen. Samtidigt kan ekonomistyrningen ses som ett verktyg för är utöva makt 

och dominans (Johanson & Skoog, 2007).  

 

Graden av osäkerhet tillsammans med företagets storlek speglar enligt Hodgetts och 

Kuratko (1995)  hur och vilka styrverktyg som utformas och används. Författarna 

beskriver dock att styrverktygen i tid ska uppvisa om ett företag exempelvis riskerar att 
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få likviditetsbrist, då problem med likviditet ses som det största hindret för fortsatt 

snabb tillväxt (Hazel & Reid, 1979; Moreno & Casillas, 2007). På så sätt ska verktygen 

underlätta identifieringen av problem och hur de kan förebyggas i framtiden (Simon et 

al. 1954). Bergström och Lumsden (1993) uppvisar ett mönster av enighet mellan flera 

författare kring att styrverktyg som redovisning, budget samt för- och efterkalkyler bör 

ingå i ekonomistyrningen för mindre företag. Carland och Carland (2011) samt 

Hodgetts och Kuratko (1995) ser även prestationsmätning som ett betydelsefullt 

komplement för utvärdering och uppföljning. Mindre företag tenderar dock att 

inledningsvis utforma en finansiellt övergripande ekonomistyrning vilket efterhand 

utvecklas till att inkludera mått med externt fokus, både finansiella och icke-finansiella 

(Carland & Carland, 2011).  

 

Hur denna utveckling ser ut skildras i tidigare studier (se Greiner, 1972; Churchill & 

Lewis, 1983; Scott & Bruce, 1987; Moores & Yuen, 2001; Granlund & Taipaleenmäki, 

2005) där tillväxtcykeln har varit utgångspunkten för att förklara tillväxtprocessen. 

Innan tillväxtcykeln och dess tillhörande faser presenteras är det dock väsentligt att först 

reda ut vad tillväxt är, hur företag kan växa samt vad som påverkar om man växer för att 

öka förståelse kring ett företags utveckling inom organisationen, den strategiska 

affärsutvecklingen samt ekonomistyrningen.  

 

2.3 Vad är tillväxt? 

Tillväxt i ett företagssammanhang beskrivs av Wiklund (1998) som ökning i storlek, 

omfång eller omfattning och kan enligt Malmaeus (2013) ses ur flera perspektiv, både 

samhällsmässigt och inom specifika verksamheter. Mer konkret används landets 

bruttonationalprodukt (BNP) för att mäta den totala tillväxten för samhället (Malmaeus, 

2013) samt antal anställda och/eller omsättning för specifika verksamheter (Delmar, 

Wiklund & Davidsson, 2001). För samhället ses tillväxt som ett tecken på konkurrens- 

och innovationskraft vilket skapar nya arbetstillfällen och ekonomisk utveckling och på 

företagsnivå som ett resultat av entreprenöriellt beteende (Delmar et al., 2001).  

 

Wiklund (1998) framhåller att tillväxtprocessen på företagsnivå styrs av ökad efterfråga 

för de produkter och tjänster som ett företag tillhandahåller på marknaden. Till följd av 

produktions- och försäljningsökning behövs mer resurser i form av exempelvis anställda 

eller maskiner (Flamholtz, 1986). Tillväxt kan enligt Malmaeus (2013) vara avgörande 
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för ett land ur flera synvinklar samt både uppvisa bra och mindre bra egenskaper. 

Författaren beskriver exempelvis att tillväxt enbart mäter produktionskostnad och inte 

nyttan. Kostnaden för produktionen består av resurser i form av arbetstid, kapital och 

naturresurser vilka utnyttjas i framställningen av varor och tjänster. Dyrare produktion 

som ett resultat av mer resurser innebär en högre tillväxt men lägre nytta. Andersson 

och Gunnarsson (2011) betonar dock att tillväxt i själva verket handlar om effektivitet, 

det vill säga att med tekniska och organisatoriska innovationer genomföra förbättringar 

med mindre resurser.  

 

2.4 Hur kan ett företag växa? 

Hazel och Reid (1979) skiljer på nödvändig och valfri tillväxt, där valfri ses som snabb 

tillväxt som egentligen inte behövs för företagets överlevnad. Författarna förklarar 

snabb tillväxt som:  

 

It is ten years’ growth in five years - growth out of all proportion with 

competitors and the market itself. (Hazel & Reid, 1979, s. 3) 

 

Hur ett företag väljer att växa kan kopplas till företagets strategiska affärsutveckling 

(Karlöf, 1989). Snabb tillväxt kan exempelvis uppnås genom företagsförvärv 

(Andersson, 2001). Förvärv av en existerande verksamhet med tillhörande personal kan 

enligt författaren vara förknippade med produktivitets- och konkurrensförändringar. Då 

företagsförvärv enligt Sevenius (2011) både innebär möjligheter och risker är det 

betydelsefullt att noga överväga vad man inom organisationen vill uppnå på ett 

övergripande eller långsiktigt plan.  

 

Sevenius (2001) beskriver även att tillväxt kan ske organiskt genom ökad omsättning 

och lönsamhet då företaget vinner nya kunder, marknadsför produkter samt investerar i 

ny teknik. För att gradvis lära känna en ny bransch eller marknad är det enligt 

författaren mindre riskfyllt att växa organiskt än att köpa upp ett annat företag, dock 

möter företaget hela tiden okänd mark. Enligt Delmar et al. (2001) innebär organisk 

tillväxt att företaget producerar/säljer mer, anställer fler i den existerande verksamheten 

eller etablerar nya verksamheter. Verksamheten kan enligt Nelson (2009) etableras via 

nya försäljningskanaler, som e-handel och fysiska butiker, både inom landet och 

utanför. Författaren beskriver flera fördelar med e-handel i jämförelse med fysiska 

butiker, som exempelvis den omedelbara räckvidden och kortare leveranskedjor. 
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Genom e-handel kan ett företag enligt Dykert et al. (2002) bygga upp en verksamhet 

relativt billigt då det inte behövs ett stort kontorsnät, mängder med medarbete eller ett 

företagsnamn med anor. Författarna beskriver dock att genom e-handel kan flera 

aktörer upplevas relativt lika. E-handel kräver därför större medieutrymme för att 

synliggöra och profilera företaget (Dykert et al., 2002). Tillgängligheten och enkelheten 

med att etablera e-handel innebär samtidigt ökade internationella möjligheter för ett 

företag (Nelson, 2009).  

 

Internationell etablering ses av Delmar et al. (2001) som en naturlig följd då företagets 

mål och strategi innefattar tillväxt. Internationalisering ses även som lösningen på 

fortsatt tillväxt då den nationella marknaden i ett ganska snabbt skede kan upplevas som 

begränsad. Skälet till internationalisering beskrivs av Hodgetts och Kuratko (1995) som 

att vinna nya marknader med förhoppning om att öka företagets vinst. Teknologiska 

fördelar, specifik marknadsinformation och konkurrenssituation medför enligt 

författarna kompletterande aspekter för beslut om internationalisering. Avgörande för 

internationell etablering är en adekvat och trovärdig strategi samt avsättning av resurser 

för att genomföra strategin (Delmar et al., 2001). Internationaliseringsstrategin 

genomförs i etapper vilket Andersson (2001) beskriver som tre nivåer av marknadsval 

och etableringsform. Vanligtvis inleds en internationell etablering i närliggande länder. 

Fortsatt etablering bygger på anställdas kunskap, erfarenheter och vilja att etablera sig. 

Avslutande nivå kräver strategiska analyser för att välja betydelsefulla marknader, 

vilket kännetecknas av förvärv (Andersson, 2001).  

 

2.5 Vad påverkar om företaget växer? 

Vad som påverkar tillväxt och förändringar kan förklaras utifrån olika 

förändringsmekanismer (Innes & Mitchell, 1990; Cobb, Helliar & Innes, 1995). 

Johanson och Skoog (2007) återger dessa som facilitatorer, motivatorer, katalysatorer, 

ledarskap, barriärer och momentummekanismer. En facilitator kan enbart verka 

tillsammans med andra förändringsmekanismer och beskrivs som omständigheter för att 

underlätta att en förändring ska kunna ske, exempelvis stöd från ledningen (Innes & 

Mitchell, 1990). Vidare förklarar Johanson och Skoog (2007) motivatorer som en 

stärkande kraft till en facilitator i inledande skede av en förändring (organisationsform, 

konkurrenskraftig marknad samt förändrade marknadsförhållande) och katalysatorer 

som en direkt påverkande förändringsmekanism (förlorade marknadsandelar eller dåligt 
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finansiellt resultat under specifika perioder). Ledarskap, barriärer och 

momentummekanismer kan samtliga kopplas till nivå av ansvar, initiativ samt 

upprätthållande av förändrings- och utvecklingstakten (vem tar initiativ, problem eller 

motsättningar i form av negativa attityder/ resursbrist samt upprätthållning av 

utvecklingstakten genom interna löpande jämförelser) (Johanson & Skoog, 2007). Barth 

(1999) betonar att tillväxtfaktorerna både kan ses som möjligheter och barriärer för 

fortsatt tillväxt vilket beror på hur företaget hanterar dem. 

 

Mer konkret påverkas mindre företag med hög tillväxt enligt Delmar, Davidsson och 

Gartner (2003) av heterogena fenomen, vilket kan beskrivas som en blandning av olika 

åtskilda tillväxtfaktorer. Andersson (2001) klassificerar faktorerna utifrån interna och 

externa relationer. Dess samband illustreras i figur 2.2. 

 

 

 

Figur 2.2 Relationen mellan individer, företag, mesomiljö och makroomgivning 

(omarbetad version av Andersson, 2001, s. 133). 

 

Andersson beskriver att det främst är individerna och mesomiljön (företagets närmaste 

omgivning) som företaget påverkas av och i sin tur kan påverka själva. Individerna 

beskrivs av författaren som avgörande för att företaget ska växa, då tillväxt kräver 

handling. Ledningens vilja att växa ses som en nödvändighet men inte en tillräcklig 

faktor då det krävs att mesomiljön accepterar tillväxtstrategin (Andersson, 2001). Dock 

ses ägaren eller VD:n som den enskilt viktigaste personen i tillväxtsammanhang då det 

är den personen som fattar beslut och utvecklar nätverk (Delmar et al., 2001). 

Individernas utbildning, tidigare erfarenhet och kompetens är faktorer som samtliga kan 

Makro 

Meso 

Företag 

Individer 
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påverka utgången för verksamhetens utveckling (Dykert et al., 2002). Greiner (1972) 

betonar dock att det främst är den interna historian som formar framtida tillväxt, det vill 

säga organisatorisk utveckling, vilket innebär att fler faktorer än enbart ägare/ VD 

påverkar företaget (beskrivs vidare i avsnitt 2.7). 

 

Ledningen skapar grunden för hur företaget ska tas emot av aktörer i mesomiljön 

(Andersson, 2001). Majumdar (2008) framhåller samtidigt att marknadsutfallet påverkas 

av samverkan mellan ägaregenskaper och oförutsedda händelser. Därför är det enligt 

författaren betydelsefullt för speciellt mindre företag att skapa en förståelse för 

kunderna där deras behov står i fokus. Andersson (2001) påpekar att förutom kunder 

påverkar även leverantörer och potentiella finansiärer hur fort företaget kan växa. Att 

attrahera utomstående finansiärer kräver enligt författaren att ledningen på ett trovärdigt 

sätt förmedlar företagets framtida positiva utveckling. Trots att det är svårt för ett enskilt 

företag att påverka makrofaktorer (som exempelvis berör den politiska, ekonomiska, 

sociala samt teknologiska miljön) är det av betydande vikt att trender och problem på 

något sätt hanteras. Dock kännetecknas snabbväxande företag av att de inte låter sig 

styras av makromiljön då de ser möjligheter där andra ser problem (Andersson, 2001). 

 

2.6 Tillväxtcykeln  

Enligt Thorén (2004) bygger livscykelteori på antagandet om att företag tenderar att 

genomföra organisatoriska förändringar utifrån vissa urskiljbara mönster, snarare än på 

slumpmässiga grunder. Livscykelperspektivet har på ett eller annat sätt varit 

utgångspunkten i flera studier för att beskriva tillväxt och dess förändringar över tid (se 

Greiner, 1972; Churchill & Lewis, 1983; Scott & Bruce, 1987; Moores & Yuen, 2001; 

Granlund & Taipaleenmäki, 2005). 

 

2.6.1 Tidigare studier om tillväxt 

Greiner skildrar hur tillväxt kan utvecklas utifrån fem faser, vilka Miller och Friesen 

(1983, 1984) i en senare studie benämner som födelse, tillväxt, mognad, återuppgång 

och nedgång. Moores och Yuen (2001) betonar att studier kring tillväxt och 

organisatoriska förändringar, speciellt inom ekonomistyrning, med fördel ofta kan 

utformas utifrån ett livscykelperspektiv. De reflekterar över tre skäl som grundar 

påståendet: 
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First, life-cycle theory has been widely supported conceptually and empirically in 

the organizational behavior literature. [. . .] Application of the life-cycle concept to 

MAS
3
 research may provide a better theoretical foundation than the contingency 

framework in identifying different laws of relationship (interaction) within various 

system states (life-cycle stages). [. . .] Second, . . . identification of MAS attributes at 

different life-cycle stages is an appropriate way to demonstrate . . . adaptation. [. . .] 

Third, . . . organizational life cycles are appropriate in providing patterns of multiple 

contingencies and firms’ internal characteristics. (Moores & Yuen, 2001, s. 354) 

 

Johanson och Skoog (2007) ställer sig dock tveksamma till om det går att studera 

förändringar utifrån ett livscykelperspektiv med en början och ett slut. Tillväxt som 

förändringsprocess bör enligt författarna snarare ses som ett kontinuerligt förlopp. 

Livscykeln anpassad för mindre företag med ett genomgående fokus på tillväxt 

presenterades först av Churchill och Lewis (1983) till följd av Scott och Bruce (1987). 

Den preciserade versionen av livscykeln beskriven av författarna har en något 

annorlunda utformning i jämförelse med Miller och Friesens (1983, 1984) beskrivning, 

då den syftar till enbart tillväxtperioden. Faserna inom tillväxtcykeln beskrivs av Scott 

och Bruce (1987) som födelse, överlevnad, tillväxt, expansion och mognad. Författarna 

betonar att tillväxtcykeln till skillnad från livscykeln kan ses som en kontinuerlig 

process då expansions- och mognadsfasen involverar upp- och nedgångar för tillväxt.  

 

Tillväxt är den direkta utgångspunkten i tillväxtcykelns födelsefas och följer därefter 

cykeln kontinuerligt (Scott & Bruce, 1987), vilket till skillnad från livscykeln endast 

benämns i en fas, tillväxtfasen (Miller & Friesen, 1984). Scott och Bruce (1987) betonar 

att mindre företag inte nödvändigtvis behöver följa de steg som tillväxtcykeln uppvisar. 

Författarna beskriver att tillväxt i en del fall kan innefatta en kombination av två eller 

flera steg samtidigt som ytterligare steg kan urskiljas. Modellen är tänkt som ett 

hjälpmedel för att analysera företagets utveckling samt tydliggöra vilka strategier som 

verkar lämpliga under tillväxt, dock bör det inte ses som ett beslutsverktyg (Scott & 

Bruce, 1987). En medvetenhet och försiktighet finns genomgående i den här studien då 

cykeln inte ses som en principfast och fastställd modell utan endast som ett hjälpmedel 

för att tydliggöra hur företag utvecklas över tid. Det är alltså inte säkert att utvecklingen 

måste och endast kan beskrivas utifrån tillväxtcykeln utan att det i själva verket kan 

                                                 
3
 Management Accounting Systems (MAS) syftar till ekonomistyrning. 
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urskiljas, precis som Scott och Bruce (1987) beskriver, olika varianter vilket kan liknas 

med steg i tillväxtcykeln.  

 

2.6.2 Centrala tillväxtkrafter 

För att förklara tillväxtfaserna utgår flera modeller (exempelvis Churchill & Lewis, 

1983; Scott & Bruce, 1987; Simons, 2005) från Greiners (1972) fem centrala 

förändringskrafter för tillväxt. Företagets ålder kan ses som den första och delas av 

författaren upp på liknande sätt som tillväxtcykeln. I varje fas ställs företaget inför 

utmaningar och kriser vilket i sin tur präglar nästkommande fas. Problem och lösningar 

förändras i hög grad då antalet anställda och försäljningsvolymen ökar. Vidare beskrivs 

att företagets storlek således får en avgörande roll då det påverkar samordning och 

kommunikation, integrerade arbetsuppgifter, nya funktioner och ökning av nivåer inom 

styrning. Tillväxthastigheten, som en tredje kraft, beror till stor del på marknaden och 

påverkar hur snabbt organisatoriska förändringar utvecklas. Hastigheten kan kopplas till 

de två återstående krafterna, evolution och revolution (Greiner, 1972). Evolution syftar 

till stegvisa förändringar (Johanson & Skoog, 2007) eller långvariga perioder av tillväxt 

där inga större förändringar inträffar inom traditionella organisationsmetoder och 

system (Greiner, 1972). En evolutionär period exemplifieras enligt Greiner (1972) som 

tillväxt under fyra till åtta år utan ekonomiska avslag eller interna störningar. I praktiken 

är dock detta mindre troligt då författaren framhåller att tillväxten medför flera 

organisatoriska kriser som behöver lösas för att företaget ska kunna fortsätta växa, 

vilket kan sammanfattas som revolutionära perioder med drastiska steg. 

 

Tillväxtcykeln illustreras av Scott och Bruce (1987) som en kurva där varje brytpunkt 

innebär en revolutionär period samt övergång till nästkommande fas (se figur 2.3). 

Författarna beskriver att tillväxthastigheten påverkar kurvans lutning. Ju flackare kurva, 

desto snabbare växer företaget, dock är det av betydande vikt att komma ihåg att 

tillväxthastigheten varierar utifrån företag och bransch. Vart på kurvan företaget 

befinner sig beror på storlek och ålder.  Illustrationen syftar till att visa relationen 

mellan tid, storlek och nivåer av tillväxt. Författarna betonar att om företaget misslyckas 

så sker det troligtvis vid någon av de fyra kriserna, vilket de lyfter fram genom den 

nedåtgående streckade linjen. Alternativt kan företagets tillväxt stagnera vilket den 

horisontella streckade linjen visar (Scott & Bruce, 1987). Utgångspunkten för den här 

studien är tillväxtcykeln med dess tillhörande centrala förändringskrafter för att 
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kartlägga den historiska utvecklingen av Outnorth. Tillväxtcykeln som grund möjliggör 

identifiering och förklaring av faktorer och förhållanden inom företaget.  
 

 

Figur 2.3 Tillväxtcykeln utifrån fem faser 

(Scott & Bruce, 1987, s. 42) 

 

2.7 Tillväxtfaserna 

Kommande fem avsnitt beskriver synen på utvecklingen av organisation och 

ekonomistyrning i samband med tillväxtfaserna utifrån ett flertal författares tidigare 

forskning. Avsnitten sammanfattas avslutningsvis i tabell 2.1 (se avsnitt 2.7.6). 

 

2.7.1 Födelse 

Födelsefasen fokuserar kring uppstarten av företaget vilket främst innebär att etablera en 

kundkrets samt leverans av produkt (Churchill & Lewis, 1983). Kreativitet står i fokus 

vilket i slutet av fasen kan resultera i kriser inom ledarskap (Greiner, 1972). Flamholtz 

och Randle (2007) sammanfattar företagets huvudsakliga uppgift som att fastställa eller 

synligöra bevis på att affärsidén fungerar. 

 

Utformning av organisationen består inledningsvis av en simpel struktur där inga 

specialiserade enheter finns (Churchill & Lewis, 1983; Moores & Yuen, 2001). 

Strukturen kan även beskrivas som odifferentierad (Thorén, 2004) eller ostrukturerad 

(Scott & Bruce, 1987). Flamholtz och Randle (2007) beskriver utformningen som en 
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eller få individer vilka samtidigt utför en mängd olika arbetsuppgifter. Författaren 

exemplifierar att en del individer sköter både marknadsföring och administrativa 

uppgifter då företaget i den här fasen inte är tillräckligt stort för att delas i speciella 

funktioner. Utformning och kontakt med företagets anställa sker ofta informellt 

(Greiner, 1972). 

 

Alla företag oavsett storlek och ålder behöver enligt Flamholtz och Randle (2007) 

någon form av ekonomistyrning. Författarna betonar dock att styrningen inledningsvis 

tenderar att utformas som ett ad hoc verktyg med daglig personlig kontakt med de 

anställda. Enklare bokföring ses i den här fasen som det vanligaste elementet i 

ekonomistyrningen (Scott & Bruce, 1987), främst på grund av lagkrav (Flamholtz & 

Randle, 2007). Bokföring kompletteras i en del fall även med enklare budgetar (Greiner, 

1972; Granlund & Taipaleenmäki, 2005; Davila & Foster, 2007; Dahle, Holm & 

Dagestad, 2012). Moores och Yuen (2001) förklarar att ett företag inte behöver förlita 

sig på formella styrverktyg då marknaden kan ses som homogen. Tydlig målfokus och 

direkt styrning utifrån marknadens respons i form av kundfeedback räcker som 

komplement till övrig styrning (Greiner, 1972). 

 

2.7.2 Överlevnad 

För att nå överlevnadsfasen krävs det enligt Churchill och Lewis (1983) att företagets 

uppvisar en fungerande affärsverksamhet med produkter för att möta efterfrågan. Fokus 

skiftar från att enbart existera till relationen mellan intäkter och kostnader (Churchill & 

Lewis, 1983) samt att generera vinst och positivt kassaflöde (Scott & Bruce, 1987). 

Scott och Bruce beskriver vidare att ny fokusering kräver en förändrad attityd samt fler 

aktiviteter för grundaren/ ägaren. Författarna beskriver att det i sin tur ökar den 

administrativa belastningen vilket innebär att flera organisatoriska förändringar blir en 

nödvändighet. 

 

Inledningsvis kännetecknas organisationen fortfarande av en simpel struktur med få 

anställda (Scott & Bruce, 1987), där inga större beslut tas av de anställa utan samtliga 

direktiv utformas fortfarande av ägaren (Churchill & Lewis, 1983). Andersson (2001) 

beskriver att mindre företag försöker bibehålla organisationens informella karaktär med 

få hierarkier och informell kommunikation så länge som möjligt. Greiners (1972) samt 

Thoréns (2004) studier uppvisar dock spår av tidig hierarkisk utformning med 

centralisering och funktionell indelning redan i överlevnadsfasen. 
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Då företaget kommit igång med verksamheten kan ofta en något mer utvecklad 

redovisning synas (Scott & Bruce, 1987) tillsammans med enklare system för lager och 

inköp (Greiner, 1972). Churchill och Lewis (1983) beskriver dock ekonomistyrningen 

som minimal då syftet främst är att överleva. I bästa fall utformas likviditetsprognoser 

samt kassaflödes- och break-even analyser för kontrollera företagets likvida medel. 

Fasen präglas enligt Davila och Foster (2005) av mer utvecklade ekonomiska 

styrverktyg i jämförelse med födelsefasen vilket kan vara ett resultat av att företaget till 

viss del börjat växa och etablera sig. Författarna framhåller att det nödvändigtvis inte 

betyder att fler styrverktyg implementerats utan att befintliga utvecklas till att innehålla 

fler parametrar. 

 

2.7.3 Tillväxt 

Då företaget har tagit sig förbi den kritiska överlevnadsfasen uppstår enligt Churchill 

och Lewis (1983) frågor beträffande fortsatt eller medvetet avtagande tillväxt. Vid 

medveten stagnerad tillväxt kan önskad företagsstorlek och konkurrensfördelar vara 

uppnådda samt kännetecknas av ett läge då företaget befinner sig i en god ekonomisk 

situation. Företaget kan befinna sig i detta stadium under en längre tid utan att till större 

grad påverkas av externa förändringar. Fortsatt ökad tillväxt innebär större fokus på 

lönsamhet och ytterligare organisatoriska förändringar (Churchill & Lewis, 1983). Vid 

denna tidpunkt sker ofta en försäljningstillväxt med möjlighet till nya geografiska 

försäljningsområden, vilket ställer mer krav på företagets utvecklingsförmåga (Scott & 

Bruce, 1987). 

 

I tillväxtfasen har företaget börjat växa tillräckligt för att aktiviteter ska delas upp och 

styras av flera chefer (Churchill & Lewis, 1983). Ökade antal aktiviteter, exempelvis 

som ett resultat av nya geografiska försäljningsområden, innebär att företagets enheter 

blir allt fler (Thorén, 2004). Tillsammans med fler anställda utformas företaget i 

funktionella delar inom övergripande områden som marknadsföring, ekonomi och 

finansiering (Dahle et al., 2012). Utformningen tenderar att bli av mer decentraliserad 

karaktär i takt med att antal anställda växer (Moores & Yuen, 2001) med större uppdelat 

ansvar exempelvis i syfte att snabbare besvara kundens efterfråga och behov (Greiner, 

1972). Scott och Bruce (1987) beskriver organisationsformen som funktionsorienterad 

med betoning på delegering och samordning på ökat avstånd. Övergången till 

decentralisering kan enligt författarna vara svår för grundaren, både för personen själv 

då kontrollen minskar samt för företaget då personen representerar en betydelsefull 
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knytpunkt till verksamheten. Dock är övergången nödvändig då enbart en person 

omöjligt kan hantera, styra, kontrollera och ta beslut beträffande alla delar inom 

företaget. 

 

Thorén (2004) framhåller att tillväxtfasen inte bara innebär förändringar av 

organisationsformen och rekrytering av fler personer, utan även att fler beslut tas, 

speciellt i flera fall under tidspress. Därför krävs mer effektiv administration vilket 

stimulerar utveckling inom ekonomistyrningen (Thorén, 2004). Decentralisering kan 

enligt Anthony et al. (2014) ses som ett betydelsefullt skäl till varför företag behöver 

utforma mer utvecklade ekonomiska styrsystem. Bland annat på grund av mer 

omfattande kommunikations- och beslutsvägar, samtidigt som styrningen behöver 

kontrollera att samtliga anställda inom företaget arbetar och följer samma mål (Anthony 

et al. 2014). Vid den här tidpunkten anställs vanligtvis en ekonomichef och i en del fall 

även en controller samtidigt som organisationen delas upp i flera delar (Churchill & 

Lewis, 1983). Utvecklade ekonomiska styrsystem (Greiner, 1972) och något mer 

avancerade ekonomiska planerings- och styrrapporter införs för att undvika 

okontrollerad tillväxt (Scott & Bruce, 1987). Budget ses fortfarande som ett 

betydelsefullt styrverktyg tillsammans med kassaflödesanalyser (Hazel & Reid, 1979). 

 

2.7.4 Expansion 

Enligt Churchill och Lewis (1983) består expansionsfasen av strävan efter fortsatt, 

speciellt snabb, tillväxt. Författarna betonar finansieringens betydelse för att lyckas att 

expandera. I takt med att större konkurrenter påverkar företaget krävs ökat externt fokus 

och expansion genom nya marknader, exempelvis internationellt (Scott & Bruce, 1987). 

 

Fortsatt tillväxt kräver ytterligare decentralisering vilket innebär att avståndet mellan 

grundare/ ledning och de operativa aktiviteterna blir allt längre (Scott & Bruce, 1987). 

De decentraliserade enheterna blir mer specifika (Greiner, 1972) och i en del företag 

utformas även företagsenheterna utifrån en divisionaliseringsstrategi (Churchill & 

Lewis, 1983). Flamholtz och Randle (2007) beskriver att situationen kännetecknas av 

separerade divisionsområden där ägaren har begränsad kontakt med de anställda.   

 

Under expansionsfasen involveras fler personer i verksamheten för kontroll och styrning 

(Scott & Bruce, 1987). Granlund och Taipaleenmäki (2005) beskriver att mer 

avancerade ekonomiska styrverktyg införs då det finns en stark tro på fortsatt framtida 

snabb tillväxt. Exempelvis budgetsystem som är nedbrytbara i flera steg, utvecklat 



  
 

25 

redovisningssystem för att tillhandahålla mer ekonomisk samt prestationsmätning för 

uppföljning (Flamholtz & Randle, 2007). Ekonomistyrningen tenderar även att bli mer 

strategisk (Churchill & Lewis, 1983) med externt fokus (Scott & Bruce, 1987). 

Ekonomiska rapporter granskas mer intensivt än innan av fler parter i organisationen 

(Greiner, 1972) och får en större betydelse speciellt då företaget etableras på 

internationella marknader (Andersson, 2001). Vid internationell etablering betonar 

Andersson (2001) att det är viktigare att ett växande företag agerar snabbt än att utforma 

omfattande omvärldsanalyser. 

 

2.7.5 Mognad 

Mognadsfasen kännetecknas av en stabil situation då företag har rekryterat kompetent 

personal inom flera områden samt att de innehar de finansiella resurser som krävs för att 

bibehålla verksamhetens position (Churchill & Lewis, 1983). Företaget kan enligt Scott 

och Bruce (1987) välja att fortsätta växa och då ses mognadsfasen som en ytterligare 

tillväxtfas med något långsammare tillväxttakt. Författarna lyfter fram att flera företag 

tenderar att definieras utifrån en ny företagsstorlek, i de flesta fall medelstort men även 

stort företag. 

 

Vid tidpunkten för mognad eller avtagande och långsam tillväxt förändras 

organisationsformen minimalt mot fortsatt decentralisering (Scott & Bruce, 1987). 

Greiner (1972) beskriver dock att strukturen med fördel kan utformas som 

sammansättningar av team med nyckelpersoner från olika områden. Större förändringar 

under den vilade fasen bör undvikas om företaget och dess struktur hittills fungerat bra 

och medverkat till företagets stabila position (Flamholtz & Randle, 2007). 

 

Precis som organisationsformen sker inga större förändringar gällande 

ekonomistyrningen i jämförelse med expansionsfasen, utan enbart mindre korregeringar 

(Greiner, 1972). Korrigeringarna bidrar dock till att ekonomistyrningen blir mer exakt 

och preciserad (Flamholtz & Randle, 2007). Scott och Bruce (1987) beskriver att 

verksamhetens fokus tenderar att skifta till ökad medvetenhet om interna kostnader, 

produktivitet och att hitta nya tillväxtmöjligheter. Moores och Yuen (2001) beskriver att 

nya styrverktyg endast införs som komplement till de befintliga, medan Greiner (1972) 

betonar att den strategiska styrningen utvecklas med fler nyckeltal kopplade till 

företagets strategi. Ekonomistyrningen kan vid tidpunkten sammanfattas som 

omfattande, distinkt och välutvecklad (Churchill & Lewis, 1983). 
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2.7.6 Summering av utvecklingen inom organisation och ekonomistyrning 

Den organisatoriska utvecklingen kan sammanfattas som ökad komplexitet då företaget 

genomgår en ny fas där förändrad organisationsform till viss del påverkar hur 

ekonomistyrningen utformas (Moores & Yuen, 2001). Utvecklingen av 

ekonomistyrningen under tillväxt uppvisar kortsiktig fokusering där mindre (och i flera 

fall ingen) uppmärksamhet ägnas åt kalkylering, kundlönsamhet och långsiktig 

finansiell planering (Davila & Foster, 2007). Tabell 2.1 presenterar en sammanställning 

av organisatorisk utveckling samt utveckling inom ekonomistyrningen utifrån 

tillväxtcykeln. 

 

 

FÖDELSE 
 

 

ÖVERLEVNAD 
 

 

TILLVÄXT 
 

 

EXPANSION 
 

 

MOGNAD 
 

 

ORGANISATIONSFORM 
 

 

 simpel 

 odifferentierad 

 ostrukturerad 

 fåtal individer 

utför samtliga 

uppgifter 

 

 simpel 

 tendens till 

centralisering  

och funktionell 

indelning 

 

 funktions-

orienterad 

 tendens till 

decentralisering, 

delegering och 

samordning på 

ökat avstånd 

 

 decentralisering 

 mer specifika 

enheter 

 i vissa fall 

divisionalisering  

 

 minimala 

förändringar 

 eventuell 

sammansättning 

av team med 

nyckelpersoner 

 
 

EKONOMISTYRNING 
 
 

 

 minimal 

 ad hoc styrning  

 enklare bokföring 

samt budget 

 styrning utifrån 

marknads-

feedback 

 

 

 

 minimal 

 utveckling av 

befintliga 

styrverktyg 

 enklare system 

för lager och 

inköp 

 i bästa fall 

likviditets-

prognoser samt 

kassaflödes- 

och break-even 

analyser. 

 

 rekrytering av 

ekonomichef 

 utveckling av 

befintliga 

styrverktyg  

 implementering 

av mer 

avancerade 

planerings- och 

styrrapporter.  

 

 

 ytterligare 

utveckling av 

befintliga 

styrverktyg  

 prestations-

mätning 

 strategisk 

ekonomistyrning  

 ekonomisk 

information blir 

betydelsefull för 

fler inom 

organisationen 

 

 kompletteringar 

till befintliga 

styrverktyg  

 fler nyckeltal 

kopplade till 

företagets strategi  

 omfattande och 

välutvecklas 

ekonomistyrning 

 

 
Tabell 2.1 Summering av utvecklingen inom organisation och ekonomistyrning 

 

2.8 Konceptuell modell 

Utgångspunkten för den konceptuella modellen är Scott och Bruces (1987) illustration 

av tillväxtcykeln beskriven som fem faser tillsammans med studiens övergripande syfte. 

Genom att skildra hur samtliga teoretiska avsnitt relateras till tillväxtcykeln syftar 

modellen till att tydliggöra hur avsnitten tillsammans utgör utgångspunkten för den 

empiriska datainsamlingen. Tillväxtcykeln fungerar endast som ett hjälpmedel, inte en 
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principfast och fastställd modell, för att dels kartlägga Outnorths tillväxtprocess samt 

för att identifiera och förklara faktorer och förhållanden kring utvecklingen av behovet 

av ekonomistyrning. Strategi kan sammanfattas som grunden till hur organisationer 

utvecklas och formas och utgör därmed utgångspunkten både inom faserna och vid dess 

brytpunkter (se figur 2.4). Varje fas i tillväxtcykeln innefattar även den historiska 

utvecklingen både inom organisationen och ekonomistyrningen. Varje brytpunkt i 

tillväxtcykeln kan ses som en övergång från en fas till en annan, vilka kännetecknas av 

organisatoriska händelser och kriser. Vid brytpunkterna inträffar förändringar, hur 

företag växer samt vad påverkar om företaget växer. Förändrings- och tillväxtfaktorer 

påverkar även utvecklingen av den strategiska affärsutvecklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4 Konceptuell modell  
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     ÖVERLEVNAD 
 

       TILLVÄXT 
 

       EXPANSION 
 

       MOGNAD 

 

KARTLÄGGNING AV TILLVÄXTPROCESSEN 
 

Strategisk utveckling    Organisatorisk utveckling    Utveckling av ekonomistyrningen 
 

 

 

 

FAKTORER OCH FÖRHÅLLANDEN FÖR UTVECKLING 
 

Strategisk utveckling    Förklaringsfaktorer för tillväxt   

  Ekonomistyrning för att hantera organisatoriska kriser 
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3. Metodval och genomförande 
 

Utifrån studiens forskningsfråga och syfte valdes fallstudie som forskningsstrategi. 

Metodkapitlet speglar övergripande Yins (2007) tillvägagångssätt för att designa och 

genomföra en fallstudie. Triangulering har tillämpats för att stärka och bekräfta den 

insamlade datan. Fallstudieanteckningar och dokument har samlats för att möjliggöra 

användning vid andra tillfällen samt för att kunna utforma en beläggkedja för analys och 

slutsats. Kapitlet avslutas med att beskriva studiens kvalitetskriterier samt vilka 

forskningsetiska överväganden som gjorts. 

 

3.1 Fallstudie som forskningsstrategi 

För att undersöka relationen mellan formell ekonomistyrning och tillväxt i mindre 

snabbväxande företag var en forskningsstrategi med utrymme för empirifokus 

nödvändig. Samtidigt var studiens förklarande fokus genom en hur- och varför-fråga 

samt syfte avgörande för valet av lämplig strategi. För att uppfylla syftet krävdes en 

djupgående studie med ett representativt och unikt fall för att förklara organisatoriska 

och strategiska företeelser över tid. I ett sådant fall kan fallstudier anses lämpligt, då 

samtliga kriterier speglar Yins (2007) syn för valet av strategi. Förklaring av fenomen 

över tid krävde dessutom både aktuella och historiska inslag i studien. Den direkta 

kontakten med de anställda som funnits med under företagets utveckling, indikerar dock 

enligt Yin (2007) främst på aktuella händelser vilket kännetecknar fallstudier. De 

historiska inslagen som krävdes för att uppfylla studiens syfte behöver enligt Schramm 

(1971) inte nödvändigtvis innebära att en renodlad historisk studie är mer lämplig. 

Författarens definition av fallstudier belyser det historiska inslaget som varför ett beslut 

togs, hur de genomfördes och vad resultatet blev. Bryman och Bell (2013) beskriver att 

dessa historiska inslag i en fallstudie kan vara av longitudinell karaktär. De historiska 

inslagen ses av författarna som analys av dokument och retrospektiva intervjuer. 

Johanson och Skoog (2007) betonar att genom att studera en organisation med 

longitudinella inslag ökar möjligheten att fånga evolutionära händelser vilket krävs för 

att förklara förändringar. Med grund i Yins (2007), Schramms (1971) samt Bryman och 

Bells (2013) åsikter och kriterier valdes därför fallstudier med longitudinella inslag som 

lämplig strategi för att fånga betydelsefulla händelser och kopplingar över tid inom det 

valda företaget. 
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Fallstudier som forskningsdesign stöter dock ofta på flera fördomar, vanligtvis att de är 

slarvigt genomförda vilket kan grunda sig i bristen på ett tydligt beskrivande 

tillvägagångssätt (Yin, 2007). Bryman och Bell (2013) tar i samband med detta upp att 

en flexibelt utformad fallstudie är problematisk att replikera. Metodkapitlet syftar därför 

till att redogöra studiens tillvägagångssätt för att öka stringensen samt undvika kritik 

mot replikerbarhet. 

 

3.1.1 Val av företag 

För att bidra med kunskap inom området samt förklara strategiska, organisatoriska och 

ekonomiska företeelser över tid valdes ett företag att studera mer djupgående. Yins 

(2007) motivering för en enfallsstudie stärker valet av företag för den här studien. 

Författaren beskriver att en enfallsdesign är att föredra framför en flerfallsdesign då 

fallet utgör något unikt och representativt för att utveckla befintlig teori. Valet av 

fallföretaget Outnorth var ett subjektivt val utifrån tidigare kännedom om dess kraftiga 

tillväxt. Efter egen analys av årsredovisningar och diskussion med företagets 

ekonomichef gick det att konstatera att företaget uppfyllde relevanta kriterier för att 

anses vara ett snabbväxande företag och var därav av mer unik karaktär då företaget 

befunnit sig i denna position under längre tid. Som fallföretag kan en studie om 

Outnorth bidra till att utveckla kunskapen och samtidigt skapa en ökad förståelse för hur 

och varför mindre företag bör utveckla formell ekonomistyrning för att fortsatta växa. 

Samtidigt belyser Outnorth aktualitetsaspekten då dess kraftiga tillväxt främst beror på 

e-handeln. Då en enfallsstudie enligt Yin (2007) kräver noga genomgång av fallet för att 

minska eventuella risker och tillträdeshinder för att samla in information, togs i ett tidigt 

skede kontakt med företagets ekonomichef. Avstämning med flera nyckelpersoner med 

koppling till organisationen minskade risken för tillträdeshinder och gav samtidigt 

studien ett bredare perspektiv. 

 

3.2 Insamling och hantering av empirisk data 

Genom att följa Yins (2007) tre principer för datainsamlingen har fördelar för respektive 

insamlingsteknik samt studiens kvalitet förbättras. De tre betydelsefulla principerna 

innebär enligt författaren; datatriangulering, samling av fallstudiematerial och 

utformning av en belägg- eller beviskedja. Varje princip och hur den applicerats på 

studien beskrivs mer utförligt i avsnitten som följer. 
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3.2.1 Datatriangulering 

I den här studien har flera olika datakällor använts för att skapa en samstämmighet i det 

empiriska materialet. Genom datatriangulering har informationen bekräftats och styrkts 

från en källa till en annan. Yin (2007) belyser att en sådan bekräftelsestrategi är av 

betydande vikt för en enfallsstudie för att öka undersökningens giltighet. Studiens 

samstämmighet av valda multipla källor (se figur 3.1) kan beskrivas utifrån Yins (2007) 

modell för konvergerad data för en enfallsstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.1  Datakällor för triangulering 

 

Intervjuer 

För att kartlägga företagets historiska utveckling samt fånga betydelsefulla händelser 

valdes intervjuer som den primära tekniken för datainsamlingen. Patel och Davidson 

(2003) beskriver intervjuer som en teknik för att upptäcka och identifiera något unikt, 

speciella egenskaper eller uppfattningar om fenomen vilket karaktäriserar den här 

studien. Samtliga respondenter valdes utifrån ett lämplighetsurval för att täcka in 

relevanta delar och tidsperioder. Innan respektive intervju beskrivs presenteras varje 

intervjuperson samt hur länge de har varit involverade i företaget för att skapa en 

förståelse av deras betydelse och roll för företaget.  

 

 Stefan Gustafsson har varit involverad i företaget sedan start då han grundade 

Outnorth 2006 (Intervju, 2015-03-20). Han var VD fram till sommaren 2013 och 

arbetar idag som affärsutvecklingschef samt är ledamot i styrelsen.  

 Lars Nykvist involverades i företaget 2010 då han blev ordförande i styrelsen, 

därefter övertog han rollen som VD under sommaren 2013 (Intervju, 2015-03-

23). Han har tidigare varit etablerad i branschen då han grundade och drev 

Pressmeddelanden 
KONVERGERAD 

DATA 

Årsredovisningar (Outnorth, Gustafsson & Söner i 

Kalmar och PT Kommission) 

Semistrukturerade interjuver 

(direkt, telefon och mail) 

Interna organisationsdokument 
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Outdoorsports Scandinavia samt även varit koncernchef för Carbo plc, ett 

brittiskt multinationellt företag.  

 Christoffer Nikolausson började som ekonomichef under hösten 2013 och var 

tidigare redovisningsansvarig på företaget (Intervju, 2015-02-03). Han har 

tidigare erfarenheter som redovisningskonsult för KPMG och ekonomichef för 

Designonline.  

 

Samtliga intervjuer har varit semistrukturerade för att uppnå vad Bryman och Bell 

(2013) beskriver som flexibilitet samt för att ge utrymme för respondenten att utveckla 

svaret på frågorna. För att skapa en övergripande bild av företaget och dess 

ekonomistyrning genomfördes först en telefonintervju med ekonomichefen. Intervjun 

kompletterades i ett senare skede med fördjupade frågor om företagets övergripande 

organisatoriska utveckling samt utveckling av ekonomistyrningen. Totalt bestod dessa 

av fyra intervjuer vilka beskrivs i tabell 3.1 som den första intervjufasen. I ett senare 

skede genomfördes en andra intervjufas där ytterligare tre intervjuer genomfördes för att 

komplettera befintligt material. Ambitionen var att genomföra direkta intervjuer men i 

de fall då det inte var möjligt, exempelvis då respondenten befann sig i en annan stad, 

genomfördes telefonintervjuer. Som komplement genomfördes även i få fall 

kompletterande mailintervjuer till tidigare intervjuer. I tabell 3.1 presenteras en 

sammanställning av samtliga intervjuer med respondentens namn, befattning, datum, 

intervjutyp, tid och tema. 

 
 

NAMN 

 

BEFATTNING 

 

DATUM 

 

INTERVJUTYP 

 

TID  

 

TEMA 
 

Intervjufas 1      
 

Christoffer 

Nikolausson 

 

 

Ekonomichef 
 

2015-02-03 
 

Semistrukturerad 

telefonintervju 

 

30 min 
 

Övergripande om 

företaget och dess 

ekonomistyrning 
 

Stefan 

Gustafsson 

 

 

Grundare/ tidigare 

VD, nuvarande 

affärsutvecklings-

chef 

 

2015-03-20 
 

Semistrukturerad 

telefonintervju 

 

40 min 
 

Utvecklingen av 

organisationen och 

ekonomistyrningen  

 

Lars Nykvist 

 

 

VD 
 

2015-03-23 
 

Semistrukturerad 

intervju 

 

50 min 
 

Främst 

organisatorisk 

utveckling, till viss 

del övergripande 

beskrivning av 

ekonomistyrningen 
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Christoffer 

Nikolausson 

 

Ekonomichef 
 

2015-03-24 
 

Semistrukturerad 

intervju 

 

65 min 
 

Fördjupad inblick 

av 

ekonomistyrningens 

utveckling 
 

Intervjufas 2      
 

Stefan 

Gustafsson 

 

Grundare/ tidigare 

VD, nuvarande 

affärsutvecklings-

chef 

 

2015-03-31 
 

Semistrukturerad 

mailintervju 

 

 
 

Kompletterande 

frågor, främst om 

den organisatoriska 

utvecklingen 
 

Lars Nykvist  
 

VD 
 

2015-04-07 
 

Semistrukturerad 

telefonintervju 

 

15 min 
 

Kompletterande 

frågor, främst om 

den organisatoriska 

utvecklingen 
 

Christoffer 

Nikolausson 

 

Ekonomichef 
 

2015-04-21 
 

Semistrukturerad 

telefonintervju 

 

20 min 
 

Kompletterande 

frågor om 

ekonomistyrningen 

 
Tabell 3.1 Sammanställning av genomförda intervjuer 

 

För att uppnå en god kvalitet på intervjuerna utformades en intervjuguide inför varje 

intervjutillfälle (bifogade i bilaga 1-7), vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

kännetecknar semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiderna skapades utifrån 

teoriavsnittets begreppsram, där teman som organisatorisk utveckling, ekonomistyrning, 

styrverktyg och tillväxt använts. Vid utformning av teoriavsnittet har hänsyn tagits till 

att tydliggöra begrepp och koppling mellan teorier genom en konceptuell modell (se 

figur 2.4) i syfte att underlätta utformningen av intervjuguiderna. Respektive 

intervjuguide har granskats av utomstående personer och handledare. Detta i syfte att 

undvika den skevhet som Yin (2007) beskriver kan uppstå vid dåligt formulerade 

frågor. Författaren beskriver att intervjukvaliteten ofta brister på grund av minnesluckor 

vilket har förhindrats då intervjuerna har spelats in med hänsyn till etiska aspekter. 

 

Intervjuer som datainsamlingsmetod kräver att tillförlitligheten ifrågasättas då intervjuer 

kan ge upphov till reflexivitet samt brister vid återberättande av historiska händelser 

(Yin, 2007). För att undvika detta har liknande frågor ställts till flera respondenter för 

att skapa en så trovärdig bild som möjligt. Vid intervjutillfällena har även en tidslinje 

utformats utifrån företagets årsredovisningar som hjälp för att få respondenterna att 

komma ihåg betydelsefulla händelser och därmed kunna utveckla svaren och koppla 

historiska händelser till frågorna.  
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Dokument 

Sekundär data i form av årsredovisningar användes i ett inledande skede för att skapa en 

övergripande objektiv bild av företagets utveckling. I samband med intervjuerna 

kompletterades datainsamlingen med externa pressmeddelanden (från 

mynewsdesk.com) samt interna organisationsdokument, som exempelvis PowerPoint 

presentation av företaget och Excel-filer med ekonomisk information. Yin (2007) 

beskriver att sekundära dokument bör användas med försiktighet och granskas utifrån 

dess hållbarhet och riktighet. Därför har dokumenten använts som ett komplement till 

den primära datainsamlingen i syfte att bekräfta intervjuerna samt fylla eventuella 

luckor. Då studien rymmer longitudinella element kan dock historiska dokument 

innehålla betydelsefull information för studiens djup (Bryman & Bell, 2013). En kritisk 

medvetenhet om att sekundära dokument framställts i ett speciellt syfte och för en 

specifik målgrupp har styrt hur dessa dokument lyfts fram i den här studien. Denna 

medvetenhet beskriver Yin (2007) som ett sätt att minimera risken för att vilseledas av 

informationen i dokumenten. 

 

3.2.2 Samling av fallstudiematerial 

Den insamlade datan från intervjuer samt dokument har strukturerats och samlats i 

elektroniska filer i syfte att möjliggöra användning av information för andra forskare 

samt för att stärka studiens tillförlitlighet. Yin (2007) beskriver att detta är betydelsefullt 

då det skapar en möjlighet för forskare att gå igenom informationen direkt utan att 

behöva hänvisas till den skrivna rapporten. Samlingen av fallstudiematerialet består till 

största del av fallstudieanteckningar i form av elektroniska datafiler. Anteckningarna 

innehåller idéer och tankar under studiens gång, intervjuanteckningar, transkriberad 

intervjudata samt kontaktuppgifter till respondenter. Öppna svar från intervjuer har 

sammanställts vilket sedan har fungerat som grund för rapporten. Fallstudiematerialet 

består till viss del även av fallstudiedokument i form av årsredovisningar, 

företagspresentation och pressmeddelanden. 

 

3.2.3 Beläggkedja 

Rapporten innehåller flera citat från intervjuer och dokument med hänvisning till 

fallstudiematerialet där samtliga dokument och anteckningar finns samlade. Detta i syfte 

att skapa vad Yin (2007) benämner som en beläggkedja. Författaren beskriver att 

samlingen av fallstudiematerialet bör innehålla information om de faktiska beläggen 

samt hur de samlats in. Insamlingsmetoden tydliggörs i detta kapitel, i bifogade bilagor 
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samt i dokumenten och anteckningarna. Tabell 3.1 visar även tidpunkt och plats för 

intervjuerna som genomförts.  

 

3.3 Analysmetod 

Innan datainsamlingen påbörjades fastställdes en generell analytisk strategi för att skapa 

klarhet och en kontinuerlig beredskap som enligt Yin (2007) säkerställer att den 

insamlade datan går att analysera samtidigt som det syftar till att reducera kritik kring 

generaliseringsfrågor. Studiens tillvägagångssätt för analysering av datan speglar Yins 

(2007) beskrivning av analytisk generalisering. Författaren beskriver att metoden är 

lämplig då endast ett fall studeras och går ut på att befintlig utvecklad teori används som 

en mall för att jämföra resultaten från fallstudien. Resultatet från den här studien syftar 

inte till att generaliseras till andra fall eller beskriva frekvenser utan till att skapa 

hypoteser. Enligt Yin (2007) är metoden därmed lämplig då det gäller att styra analysen 

och exempelvis skapa teoretiska hypoteser om kausala relationer och svar på frågor om 

hur och varför. 

 

Med grund i vald analysstrategi har den insamlade datan först strukturerats i 

kronologisk ordning där information om utvecklingen beträffande organisationen och 

ekonomistyrningen separerats för att sedan vävas samman och presenteras som en 

narrativ berättelse. Genom analys av relation och koppling har betydelsefulla faktorer 

och förhållanden därefter kunnat identifierats. Detta för att, i linje med vad Yin (2007) 

beskriver, studera orsaksbundna händelseförlopp. Författaren framhåller att kronologier 

är en variant av tidsserieanalys som är användbar då syftet är att studera vilka relationer 

som över tid finns mellan olika händelser. Då detta speglar studiens syfte har det varit 

utgångspunkten för analysavsnittet. 

 

Analysen påbörjades till viss del med att strukturera data beträffande utvecklingen av 

företagets organisation och ekonomistyrning innan samtlig empiri samlats in. Bryman 

och Bell (2013) beskriver att sådan iterativ struktur styr den resterande datainsamlingen. 

I den här studien syns det främst genom datainsamlingens andra intervjufas. 

Analysavsnittet krävde i en del fall även komplettering av nya teoretiska områden, då 

förklaringsfaktorer identifierades. Växelverkan mellan ny kompletterande teori och 

fortsatt analysering synliggörs i kapitel sex då områden som riskkapitalbolag och 

entreprenörskap utvecklades med nya infallsvinklar.  
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3.4 Kvalitetskriterier 

För att öka studiens kvalitet och belägg har hänsyn tagits till fyra kvalitetskriterier vilka 

beskrivs av Yin (2007) som begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet. Ytterligare kvalitetssäkring har gjorts då författarens tre principer för 

datainsamling följts genomgående under insamling och bearbetning av den empiriska 

datan. 

 

Kriteriet begreppsvaliditet uppfylls enligt Yin (2007) främst under datainsamlingen. I 

den här studien har multipla empiriska källor använts för att säkerställa att 

informationen speglar verkligheten. Informationskällor i form av flera 

semistrukturerade intervjuer samt årsredovisningar, pressmeddelanden och interna 

organisationsdokument (se figur 3.1) har använts för att visa på en och samma 

företeelse. Varje intervjutillfälle har avslutats med en återberättande sammanfattning för 

att säkerställa att informationen tolkats korrekt samt med möjlighet för respondenten att 

reda ut eventuella missförstånd. Genom att låta samtliga respondenter i ett avslutande 

skede läsa ett utkast av fallstudien bekräftades återigen att information uppfattats på ett 

korrekt och adekvat sätt. 

 

Studiens interna validitet framgår genom vald analysmetod. Yin (2007) betonar att 

bristande intern validitet kan uppstå då slutsatser dras utan att samtliga relationer och 

förklaringar undersökts samt tagits i beaktande. I den här studien har risken för felaktiga 

slutsatser minimerats genom analys tillsammans med förklaringsuppbyggnad utifrån 

befintlig teori. Förklaringsfaktorer har identifierats utifrån en utförlig kartläggning av 

företagets organisation och ekonomistyrning vilket även stärker slutsatsen kring kausala 

händelser. 

 

Extern validitet är enligt Yin (2007) speciellt betydelsefullt att lyfta fram i en fallstudie 

då det berör studiens generaliserbarhet. Problem kring fallstudier och generaliserbarhet 

har till viss del redan berörts i tidigare avsnitt om analysmetod. Studiens resultat har 

generaliserats till generella hypotetiska teorier och är enligt Yin (2007)  därmed av 

analytisk karaktär. Detta i enlighet med syftet för att bidra med kunskap om relationen 

mellan formell ekonomistyrning och tillväxtprocessen i mindre snabbväxande företag. 

Resultatet ligger därefter till grund för bekräftelse genom fortsatta studier. 
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Det sistnämnda kriteriet, reliabilitet, kopplas enligt Yin (2007) till att studien ska kunna 

replikeras med samma resultat. I den här studien har detta uppfyllts genom att tydligt 

beskriva hur empirisk data har samlats in och bearbetats. Bifogade intervjuguider samt 

betydelsefulla fallstudiedokument och anteckningar finns samlade som elektroniska filer 

och möjliggör därmed en återupprepning av studien. I studien har Yins (2007) metod för 

att genomföra och designa en fallstudie genomgående följts vilket även möjliggör ökad 

förståelse för hur och varför vissa metodologiska val gjorts. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomgående tagit hänsyn till Bryman och Bells (2013) forskningsetiska 

principer. Författarna betonar att det är av stor vikt att lyfta fram frågor som berör 

involverade personers frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Första 

kontakt med respondenterna skedde via telefon, då de informerades om studiens syfte, 

information om författaren samt hur de kunde bidra. En andra kontakt togs via mail där 

studiens syfte och mål återigen förklarades för att minska eventuell risk för 

missuppfattningar. De informerades även om studiens tillvägagångssätt, som 

exempelvis att det skulle krävas ett flertal intervjuer. Då studien efterhand till viss del 

har skiftat fokus, har respondenterna även informerats om detta. Genom att fullständigt 

informera på ett tydligt och ärligt sätt under ett pågående samarbete uppfyller studien 

enligt Bryman och Bell (2013) kravet på att delge information och därigenom undvika 

falska förespeglingar.  

 

Tydlighet och öppenhet minskar även eventuell skada för respondenten samtidigt som 

både samtyckes- och nyttjandekravet uppfylls (Bryman & Bell, 2013). Inledande 

beskrivande kontakt syftade till att ge respondenterna en tillräckligt bred grund för att 

besluta om de ville medverka i studien. Tillit och ömsesidighet lyftes fram för att 

tydliggöra att utbytet av information kan ses som fördelaktigt för båda parter. 

Samtyckeskravet grundade samtliga beslut beträffande respondenterna. Intervjuer 

spelades enbart in då respondenterna tillät detta och i syfte att öka den interna 

validiteten. Vid datainsamling betonades att materialet under studiens gång endast 

synliggjordes för examinator, handledare och seminariegrupp. Innan publicering fick 

respondenterna först granska och godkänna studien. Därefter fick respondenterna ta 

ställning till om studien fick publiceras i universitetets databas, DiVA. Dessa åtgärder 



  
 

38 

tar hänsyn till nyttjandekravet och att undersökningen inte speglar falsk eller 

vilseledande information (Bryman & Bell, 2013). 

 

I samband med samtyckeskravet har även konfidentialitets- och anonymitetskravet 

tagits i beaktande. Medverkande respondenter ska ha möjlighet att avgöra hur synlig 

deras identitet och röst ska vara i studien (Bryman & Bell, 2013). Därför har varje 

respondent i inledande kontakt fått godkänna att deras namn och titel används för att 

referera till information i studien. Genom att tydligt visa vem som säger vad har risken 

för falska förespeglingar kunnat minimeras ytterligare. 

  



  
 

39 

4. Empiriskt perspektiv på  

Outnorths tillväxt 
 

Det empiriska kapitlet presenterar resultatet från datainsamlingen. Outnorths 

tillväxtprocess kartläggs beträffande organisatorisk utveckling, strategisk 

affärsutveckling samt utvecklingen av ekonomistyrningen och uppfyller därmed 

studiens första delsyfte. Varje avsnitt belyser de mest betydelsefulla och kritiska 

händelserna för respektive verksamhetsår tillsammans med en tabell över antalet 

anställda, omsättning, resultat och betydelsefulla nyckeltal.  

 

4.1 Bolagsbildning och uppstarten av e-handel (aug 2006 - juni 2007) 

  
2006-08-28/ 

2007-06-30 

2007-07-01/ 

2008-06-30 

2008-07-01/ 

2009-06-30 

2009-07-01/ 

2010-06-30 

2010-07-01/ 

2011-06-30 

2011-07-01/ 

2012-12-31 

(18 mån) 

2013-01-01/ 

2013-12-31 

2014-01-01/ 

2014-12-31  

2015-01-01/ 

2015-12-31 

Anställda 

(medelantal) 5 8 9 13 20 41 65 80  80 

Nettoomsättning 4 485 008 kr 17 343 223 kr 20 878 549 kr 35 633 507 kr 53 467 156 kr 148 499 873 kr 164 091 718 kr 255 000 000 kr 370 000 000 kr 

Resultat  -211 175 kr 213 047 kr -819 601 kr -428 436 kr -2 101 694 kr -14 643 191 kr -17 503 057 kr -31 000 000 kr 500 000 kr 

Balansomslutning 3 545 240 kr 11 106 957 kr 10 863 291 kr 13 432 327 kr 21 744 580 kr 48 078 105 kr 63 955 441 kr     

Kassalikviditet 75,2% 87,6% 118,1% 36,6% 65,2% 49,3% 10,0%     

Balanslikviditet  215,5% 146,0% 267,9% 185,6% 265,1% 181,3% 93,9%     

Soliditet 25,1% 9,9% 50,9% 38,0% 57,3% 49,4% 17,6%     

Bruttovinstmarginal 37,12% 40,37% 36,55% 34,45% 33,22% 31,08% 27,80%     

Vinstmarginal  -3,81% 1,69% -3,65% -1,13% -3,83% -9,68% -16,21% 

  
Kapitalomsättnings- 

hastighet (år) 1,3 ggr 1,6 ggr 1,9 ggr 2,7 ggr 2,5 ggr 3,1 ggr 2,6 ggr     

Avkastning totalt 

kapital -4,81% 2,64% -7,01% -3,00% -9,41% -29,91% -41,60%     

 (Källa årsredovisning, Outnorth 2008-2014 samt intervju ekonomichef, 2015-04-21) 

 

Tabell 4.1 Finansiell information och nyckeltal under perioden aug 2006 - juni 2007 

 

Outnorths grundare/ dåvarande VD (Intervju, 2015-03-20) berättar att företaget grundar 

sig i den familjeägda butiken Kalmar Kommissionsaffär AB, specialiserade inom 

arbetskläder, med anor från 1926. En renodlad outdoorbutik, Naturbolaget i Kalmar, 

öppnades 1999 som bifirma till Kalmar Kommissionsaffär (Intervju, 2015-03-20). Då 

ägdes butikerna tillsammans med PT Reklam i Kalmar AB (försäljning av profilkläder 

och presentreklam) av moderbolaget Gustafsson & Söner i Kalmar AB (Gustafsson & 

Söner i Kalmar, 1999). Kalmar Kommissionsaffär bytte 2002 namn till PT Kommission 

AB och övertog då samtidigt systerföretaget PT Reklam i Kalmar (PT Kommission, 

2003). Under hösten 2002 etablerades Naturbolaget i Växjö som ett dotterbolag till 
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Gustafsson & Söner i Kalmar (PT Kommission, 2003). För att satsa mer på 

friluftskonceptet beskriver företagets grundare (Intervju, 2015-03-20) att beslut togs om 

att sälja PT Kommission och samtidigt avyttra Naturbolaget i Kalmar till ett nybildat 

bolag, Naturbolaget i Sydost AB. Ur butikerna utvecklades i samband med 

bolagsbildningen en e-handel inriktad på “outdoor”, då man såg potential i att utveckla 

företaget och följa trenden att erbjuda kunderna en onlineservice (Intervju, 2015-03-20). 

Naturbolaget i Sydost var till en början helägt av Gustafsson & Söner i Kalmar som i 

sin tur ägdes av Gustafsson & Söner i Kalmar Förvaltning AB (Outnorth, 2008a). Figur 

4.1 illustrerar Outnorths grund och utveckling av ägarförhållandet fram till företagets 

start.  

 

 

Figur 4.1 Outnorths bakgrund och ägarförhållande 

 

Under det första verksamhetsåret beskriver Outnorths grundare (Intervju, 2015-03-20) 

att han styrde och ansvarade över utvecklingen samt den administrativa delen av 

företaget själv, relationen till företaget sågs som en bisyssla. Vidare berättar han att 

kontoret var litet och låg ovanför butiken, det fanns ingen ekonomifunktion och 

redovisningsrelaterade delar var från företagets start utlagd på en redovisningsbyrå. 

Outnorth hade endast ett affärssystem för butikerna vilket fungerade som ett 

artikelregister. Företaget var vid tidpunkten litet (tabell 4.1 visar att medelantalet 

anställda under året uppgick till 5 och omsättningen till strax under 4,5 miljoner kronor) 

och man bedömde därför att inga ekonomiska analyser behövdes, därav beslutet om att 
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låta en extern part ta hand om ekonomisk rapportering (Intervju, 2015-03-20). Vid 

tidpunkten användes endast kontroll- och styrverktyget Google Analytics, främst i syfte 

att kontrollera datatrafik och order (Intervju grundare, 2015-03-31).  

 

4.2. Lanseringen av en ny e-handelsplattform (juli 2007 - juni 2008) 

  
2006-08-28/ 

2007-06-30 

2007-07-01/ 

2008-06-30 

2008-07-01/ 

2009-06-30 

2009-07-01/ 

2010-06-30 

2010-07-01/ 

2011-06-30 

2011-07-01/ 

2012-12-31 

(18 mån) 

2013-01-01/ 

2013-12-31 

2014-01-01/ 

2014-12-31  

2015-01-01/ 

2015-12-31 

Anställda 

(medelantal) 5 8 9 13 20 41 65 80  80 

Nettoomsättning 4 485 008 kr 17 343 223 kr 20 878 549 kr 35 633 507 kr 53 467 156 kr 148 499 873 kr 164 091 718 kr 255 000 000 kr 370 000 000 kr 

Resultat  -211 175 kr 213 047 kr -819 601 kr -428 436 kr -2 101 694 kr -14 643 191 kr -17 503 057 kr -31 000 000 kr 500 000 kr 

Balansomslutning 3 545 240 kr 11 106 957 kr 10 863 291 kr 13 432 327 kr 21 744 580 kr 48 078 105 kr 63 955 441 kr     

Kassalikviditet 75,2% 87,6% 118,1% 36,6% 65,2% 49,3% 10,0%     

Balanslikviditet  215,5% 146,0% 267,9% 185,6% 265,1% 181,3% 93,9%     

Soliditet 25,1% 9,9% 50,9% 38,0% 57,3% 49,4% 17,6%     

Bruttovinstmarginal 37,12% 40,37% 36,55% 34,45% 33,22% 31,08% 27,80%     

Vinstmarginal  -3,81% 1,69% -3,65% -1,13% -3,83% -9,68% -16,21% 

  
Kapitalomsättnings- 

hastighet (år) 1,3 ggr 1,6 ggr 1,9 ggr 2,7 ggr 2,5 ggr 3,1 ggr 2,6 ggr     

Avkastning totalt 

kapital -4,81% 2,64% -7,01% -3,00% -9,41% -29,91% -41,60%     

 (Källa årsredovisning, Outnorth 2008-2014 samt intervju ekonomichef, 2015-04-21) 

 

Tabell 4.2 Finansiell information och nyckeltal under perioden aug 2006 - juni 2008 

 

Företagets grundare (Intervju, 2015-03-20) beskriver att han under organisationens 

andra verksamhetsår tog nya tag i företaget genom att personligen lägga ner mer tid på 

att utveckla och förbättra verksamheten. Försäljningen av PT Kommission möjliggjorde 

full koncentration och fokus på friluftskonceptet (Intervju grundare, 2015-03-31). Han 

beskriver vidare att företaget under hösten 2007 bland annat utvecklade e-handeln 

genom upphandling av en ny e-handelsplattform (Intervju, 2015-03-20). Företaget 

övertog även systerbolaget Naturbolaget i Växjö och bestod därmed av två butiker 

under namnet Naturbolaget samt e-handelssidan Outnet.se (Intervju, 2015-03-20), som 

vid tidpunkten var helägda av Gustafsson & Söner i Kalmar Förvaltning (Outnorth, 

2008b).  

 

Under våren lanserades den nya e-handelsplattformen och företaget var enligt grundaren 

(Intervju, 2015-03-20) redo att öka tempot och expandera då strategin var att växa inom 

e-handeln i Sverige. Vidare berättar han att i samband med lanseringen visade 

Aggregate Media Fund IV (AMV IV) intresse att investera i bolaget. De kom bra 

överens och ingick därför avtal om delägarskap. Investeringsföretaget AMV IV hade 
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sedan tidigare stor erfarenhet av delägarskap i e-handelsbolag under tillväxt och 

förväntades därmed bidra med ny kunskap inom media (Intervju, 2015-03-20). AMV IV 

är ett bolag som investerar med media som expansionskapital då de erbjuder 

marknadsföringsutrymme i flera mediekanaler vilket hjälper företag som vill nå ut till 

en bredare marknad, i utbyte mot ägande i form av aktier (Aggregate, 2015b).  

 

Grundaren (Intervju, 2015-03-20) beskriver att då ekonomifunktionen fortfarande var 

minimal begärdes endast nödvändig ekonomisk information från redovisningsbyrån då 

ett behov uppstod. Vidare beskrivs informationen exempelvis som månadsvisa 

resultatrapporter uppdelade på butikerna och e-handeln. Utifrån dessa tillsammans med 

resultat- och balansräkning gjordes enklare likviditetsplanering. Enklare 

försäljningsbudget för butik, inköpsbudget för lager samt resultatbudget ansågs som 

tillräckliga styrverktyg. Budgetarna utvecklades dock genom åren och blev ett större 

och allt mer betydelsefullt styr- och kontrollverktyg, till viss del som ett resultat av 

AMV IV:s delägarskap. Från slutet av verksamhetsåret fram till 2010 skedde inga större 

förändringar inom ekonomistyrningen eftersom företagets storlek och omsättning var 

kontrollerbar utan flera styrverktyg samt ekonomiska affärssystem (Intervju, 2015-03-

20). Tabell 4.2 visar att antalet anställda under året endast växte till åtta, däremot ökade 

omsättningen rejält med 287 %.  

 

4.3 Ökning av e-handeln genom större medieutrymme (juli 2008 - juni 

2009) 

  
2006-08-28/ 

2007-06-30 

2007-07-01/ 

2008-06-30 

2008-07-01/ 

2009-06-30 

2009-07-01/ 

2010-06-30 

2010-07-01/ 

2011-06-30 

2011-07-01/ 

2012-12-31 

(18 mån) 

2013-01-01/ 

2013-12-31 

2014-01-01/ 

2014-12-31  

2015-01-01/ 

2015-12-31 

Anställda 

(medelantal) 5 8 9 13 20 41 65 80  80 

Nettoomsättning 4 485 008 kr 17 343 223 kr 20 878 549 kr 35 633 507 kr 53 467 156 kr 148 499 873 kr 164 091 718 kr 255 000 000 kr 370 000 000 kr 

Resultat  -211 175 kr 213 047 kr -819 601 kr -428 436 kr -2 101 694 kr -14 643 191 kr -17 503 057 kr -31 000 000 kr 500 000 kr 

Balansomslutning 3 545 240 kr 11 106 957 kr 10 863 291 kr 13 432 327 kr 21 744 580 kr 48 078 105 kr 63 955 441 kr     

Kassalikviditet 75,2% 87,6% 118,1% 36,6% 65,2% 49,3% 10,0%     

Balanslikviditet  215,5% 146,0% 267,9% 185,6% 265,1% 181,3% 93,9%     

Soliditet 25,1% 9,9% 50,9% 38,0% 57,3% 49,4% 17,6%     

Bruttovinstmarginal 37,12% 40,37% 36,55% 34,45% 33,22% 31,08% 27,80%     

Vinstmarginal  -3,81% 1,69% -3,65% -1,13% -3,83% -9,68% -16,21% 

  
Kapitalomsättnings- 

hastighet (år) 1,3 ggr 1,6 ggr 1,9 ggr 2,7 ggr 2,5 ggr 3,1 ggr 2,6 ggr     

Avkastning totalt 

kapital -4,81% 2,64% -7,01% -3,00% -9,41% -29,91% -41,60%     

 (Källa årsredovisning, Outnorth 2008-2014 samt intervju ekonomichef, 2015-04-21) 

 

Tabell 4.3 Finansiell information och nyckeltal under perioden aug 2006 - juni 2009 
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AMV IV gick under hösten in som delägare (20 %) och bidrog med expansionskapital i 

form av medieutrymme (Outnorth, 2008b). I ett pressmeddelande (Mynewsdesk, 2008) 

beskriver grundaren/ dåvarande VD:n
4
: “Med våra nya delägare får vi möjlighet att 

synas i riksmedia på ett helt annat sätt än tidigare. [...] Mediesatsningen i kombination 

med vår nya plattform och den erfarenhet som våra nya delägare tillför, gör att vi 

känner oss trygga i att vi kommer nå våra högt ställda tillväxtmål de kommande åren”. 

Den dåvarande VD:n (Intervju, 2015-03-20) beskriver att det ökade medieutrymmet 

innebar en markant ökning av e-handelsförsäljningen redan under hösten. I oktober 

flyttade därför Outnet till mer ändamålsenliga lokaler (Outnorth, 2010a). Vidare berättar 

dåvarande VD (Intervju, 2015-03-31) att fram till flytten “satt vi på typ 30 kvm ovanför 

butiken i Kalmar”. Företaget flyttade till en större lokal på cirka 200 kvm som de 

efterhand utökade till cirka 400 kvm (Intervju, 2015-03-31). Ur tabell 4.3 går det att 

urskilja att flera nyckeltal förbättrades under verksamhetsåret, däribland soliditeten som 

uppgick till 50,9 % i jämförelse med 9,9 % föregående år. Ökningen av eget kapital kan 

bland annat förklaras av ägartillskott (Outnorth, 2010b). 

 

4.4 Nya delägare (juli 2009 - juni 2010) 

  
2006-08-28/ 

2007-06-30 

2007-07-01/ 

2008-06-30 

2008-07-01/ 

2009-06-30 

2009-07-01/ 

2010-06-30 

2010-07-01/ 

2011-06-30 

2011-07-01/ 

2012-12-31 

(18 mån) 

2013-01-01/ 

2013-12-31 

2014-01-01/ 

2014-12-31  

2015-01-01/ 

2015-12-31 

Anställda 

(medelantal) 5 8 9 13 20 41 65 80  80 

Nettoomsättning 4 485 008 kr 17 343 223 kr 20 878 549 kr 35 633 507 kr 53 467 156 kr 148 499 873 kr 164 091 718 kr 255 000 000 kr 370 000 000 kr 

Resultat  -211 175 kr 213 047 kr -819 601 kr -428 436 kr -2 101 694 kr -14 643 191 kr -17 503 057 kr -31 000 000 kr 500 000 kr 

Balansomslutning 3 545 240 kr 11 106 957 kr 10 863 291 kr 13 432 327 kr 21 744 580 kr 48 078 105 kr 63 955 441 kr     

Kassalikviditet 75,2% 87,6% 118,1% 36,6% 65,2% 49,3% 10,0%     

Balanslikviditet  215,5% 146,0% 267,9% 185,6% 265,1% 181,3% 93,9%     

Soliditet 25,1% 9,9% 50,9% 38,0% 57,3% 49,4% 17,6%     

Bruttovinstmarginal 37,12% 40,37% 36,55% 34,45% 33,22% 31,08% 27,80%     

Vinstmarginal  -3,81% 1,69% -3,65% -1,13% -3,83% -9,68% -16,21% 

  
Kapitalomsättnings- 

hastighet (år) 1,3 ggr 1,6 ggr 1,9 ggr 2,7 ggr 2,5 ggr 3,1 ggr 2,6 ggr     

Avkastning totalt 

kapital -4,81% 2,64% -7,01% -3,00% -9,41% -29,91% -41,60%     

 (Källa årsredovisning, Outnorth 2008-2014 samt intervju ekonomichef, 2015-04-21) 

 

Tabell 4.4 Finansiell information och nyckeltal under perioden aug 2006 - juni 2010 

 

  

                                                 
4
 Benämns framöver enbart dåvarande VD men syftar även till hans roll som Outnorths grundare. 
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E-handeln fortsatte enligt dåvarande VD (Intervju, 2015-03-20) att öka kraftigt som ett 

resultat av ökat fokus på medieexponering. Verksamhetsårets största händelse var dock 

enligt dåvarande styrelseordförande
5
 (Intervju VD, 2015-03-23) då AMF IV sålde sin 

ägardel till Verdane Capital VII, ett riskkapitalbolag för bland annat snabbväxande 

företag. Outnorths ekonomichef (Intervju, 2015-03-24) beskriver att Verdane Capital 

vid tidpunkten hade börjat fokusera allt mer på satsning på mindre bolag, framförallt e-

handelsbolag, och köpte därför en hel portfölj av AMF IV där bland annat Outnorth 

ingick. Ur portföljen valdes specifika företag med stor tillväxtpotential som 

riskkapitalbolaget satsade mer på genom att investera och gå in som större delägare 

(Intervju, 2015-03-24).  

 

Verdane Capital är förutom Outnorth även delägare i exempelvis Designonline och 

RoyalDesign (Intervju ekonomichef, 2015-03-24). Samarbetet med AMV IV bidrog 

enligt dåvarande VD:n (Intervju, 2015-03-31) i hög grad till företagets tillväxt. Han 

menar att: “Aggregate hjälpte oss ta fart och vi fick i en växel till i vår utveckling. 

Samarbetet hjälpte oss lyfta blicken och våga lite mer. Det har vi haft stor nytta av 

under hela vår resa.”. (Aggregate 2015a) Man såg dock med positiv förväntan fram 

emot ett samarbete med ett nytt investeringsbolag (Intervju dåvarande VD, 2015-03-31).  

 

Outnorths ekonomichef (Intervju, 2015-03-24) beskriver att han uppfattat situationen 

fram till 2010 som att ekonomiska beslut togs utifrån vad man tyckte och trodde om 

läget då det inte fanns ekonomisk fakta och statistik på samma sätt som idag. Under 

2010 blev dock enligt dåvarande VD befintliga styrverktyg, exempelvis resultatbudget, 

mer betydelsefulla som både planerings- och uppföljningsverktyg (Intervju, 2015-03-

20). Han beskriver att resultatbudgeten innan enbart använts som ett riktmärke men fick 

vid tidpunkten en större roll och mer avancerad utformning, både som kontroll på grund 

av fortsatt negativt resultat samt för rapportering till delägarna.  

 

  

                                                 
5
 Är idag företagets VD, tillträdde under 2013 vilket beskrivs i avsnitt 4.7. 
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4.5 Internationalisering av e-handeln (juli 2010 - juni 2011) 

  
2006-08-28/ 

2007-06-30 

2007-07-01/ 

2008-06-30 

2008-07-01/ 

2009-06-30 

2009-07-01/ 

2010-06-30 

2010-07-01/ 

2011-06-30 

2011-07-01/ 

2012-12-31 

(18 mån) 

2013-01-01/ 

2013-12-31 

2014-01-01/ 

2014-12-31  

2015-01-01/ 

2015-12-31 

Anställda 

(medelantal) 5 8 9 13 20 41 65 80  80 

Nettoomsättning 4 485 008 kr 17 343 223 kr 20 878 549 kr 35 633 507 kr 53 467 156 kr 148 499 873 kr 164 091 718 kr 255 000 000 kr 370 000 000 kr 

Resultat  -211 175 kr 213 047 kr -819 601 kr -428 436 kr -2 101 694 kr -14 643 191 kr -17 503 057 kr -31 000 000 kr 500 000 kr 

Balansomslutning 3 545 240 kr 11 106 957 kr 10 863 291 kr 13 432 327 kr 21 744 580 kr 48 078 105 kr 63 955 441 kr     

Kassalikviditet 75,2% 87,6% 118,1% 36,6% 65,2% 49,3% 10,0%     

Balanslikviditet  215,5% 146,0% 267,9% 185,6% 265,1% 181,3% 93,9%     

Soliditet 25,1% 9,9% 50,9% 38,0% 57,3% 49,4% 17,6%     

Bruttovinstmarginal 37,12% 40,37% 36,55% 34,45% 33,22% 31,08% 27,80%     

Vinstmarginal  -3,81% 1,69% -3,65% -1,13% -3,83% -9,68% -16,21% 

  
Kapitalomsättnings- 

hastighet (år) 1,3 ggr 1,6 ggr 1,9 ggr 2,7 ggr 2,5 ggr 3,1 ggr 2,6 ggr     

Avkastning totalt 

kapital -4,81% 2,64% -7,01% -3,00% -9,41% -29,91% -41,60%     

 (Källa årsredovisning, Outnorth 2008-2014 samt intervju ekonomichef, 2015-04-21) 

 

 

Tabell 4.5 Finansiell information och nyckeltal under perioden aug 2006 - juni 2011 

 

Under inledningen av verksamhetsåret tog företaget enligt dåvarande VD (Intervju, 

2015-03-20) ny fart och flera händelser kom att påverka den organisatoriska 

utvecklingen. Bland annat fastställdes en ny strategi kring hur företaget skulle kunna bli 

ledande inom branschen i Skandinavien (Intervju, 2015-03-20.). I augusti 2009 

beslutades enligt dåvarande styrelseordförande (Intervju VD, 2015-03-23) om 

nyemission där Verdane Capital ökade sin ägarandel till 40 %. Han beskriver vidare att 

Verdane Capitals ökade roll inom företaget kan förklara de stora och snabba 

förändringar som skedde kort därefter. Som ett krav från riskkapitalbolaget tillsattes 

exempelvis en styrelse (Intervju, 2015-03-23), vilken utifrån ett pressmeddelande 

(Mynewsdesk, 2010) bestod av styrelseordförande Lars Nykvist (tidigare koncernchef i 

Ekamant AB samt Carbo Plc, drev vid tidpunkten Outdoorsports Scandinavia), samt 

ordinarie ledamöter Pål Bruu (VD för North Trade AB), Staffan Mörndal (investment 

manager Verdane Capital) samt Stefan Gustafsson (grundare och dåvarande VD). Den 

dåvarande VD:n beskriver att en styrelse behövdes för en tydligare styrning och kontroll 

av företaget (Intervju, 2015-03-31).  

 

För att nå tillväxtmålet genom snabb tillväxt etablerades företagets e-handel enligt 

dåvarande VD:n (Intervju, 2015-03-20) på andra marknader än Sverige. Han beskriver 

vidare att fokus vid tidpunkten var fortsatt expansion i Sverige och övriga 
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Skandinavien. För att öka tillväxten lanserades under hösten e-handeln i Danmark. 

Processen gick enligt dåvarande VD:n fort då han fick rådet att genomföra etableringen 

snabbt istället för att genomgå en utdragen och lång process; “då det oftare är klokare 

att göra det tidigt än sent samtidigt som om processen blir utdragen spiller man tid och 

kraft, därav bättre med snabba beslut med eventuella misstag som konsekvens för att 

inta en betydelsefull plats och roll på marknaden”. (Intervju, 2015-03-20) Då e-handeln 

etablerades i Danmark var beslutet om etablering i Norge, Finland och Tyskland klart, 

dock var tidsintervallet osäkert (Intervju VD, 2015-04-07). Anledningen till att 

etableringen först skedde i Danmark beskrivs av nuvarande VD (Intervju, 2015-03-23) 

som det lättaste alternativet. I ett pressmeddelande (Mynewsdesk 2011a) förklarar 

dåvarande VD:n dock valet som ett mindre steg än att gå in i Norge. Han menar att 

Norge sågs som ett svårare alternativ bland annat på grund av tullregler (Intervju, 2015-

03-20). Under våren 2011 lanserades dock e-handeln i landet med stor potential för 

utveckling och högre förväntningar än i Danmark (Intervju, 2015-03-20). Det 

genomfördes ingen utvärdering av etableringen i Danmark innan företaget lanserades i 

Norge då man ansåg att marknaderna skiljde sig så pass mycket åt att det inte var någon 

idé (Intervju VD, 2015-04-07). Uppstarten av e-handeln i Danmark och Norge kan dels 

förklara det negativa resultatet, det blev dock väsentligt bättre än budgeterat (Outnorth, 

2012). Årets händelser påverkade flera nyckeltal positivt, då både likviditetsmåtten och 

soliditeten återigen ökade (se tabell 4.5).  

 

Under hösten 2010 började enligt dåvarande VD (Intervju, 2015-03-20) flera 

förändringar inom ekonomistyrningen att synas. Med en stadig tillväxttakt och 

omsättning nära 50 miljoner (se tabell 4.5) började det bli ohållbart att inte ha ett 

ekonomistyrningssystem samt en egen ekonomiavdelning (Intervju, 2015-03-20). Under 

de första fyra åren var företaget kontrollerbart utan större formell ekonomistyrning då 

det var möjligt för VD:n att direkt ta beslut med de anställda samt i stort sett endast 

“kontrollera likviditeten genom bankkontot” (Intervju ekonomichef, 2015-03-24). Den 

dåvarande VD:n (Intervju, 2015-03-20) beskriver att startskottet för en mer omfattande 

utveckling skedde under kommande verksamhetsår, då planering och utveckling av ett 

nytt ekonomistyrningssystem samt lagersystem påbörjades. Kraftig ökning av e-handeln 

låg till grund för utvecklingen av systemen då de blev allt viktigare med ökat fokus på 

likviditet, kassaflöde och varuhantering. Samtidigt tillkom krav från ägare och styrelse 

på mer omfattande ekonomisk rapportering vilket till största del påverkade utvecklingen 
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de två kommande åren (Intervju, 2015-03-20). Ekonomichefen (Intervju, 2015-04-21) 

beskriver att kravet från ägarna främst berodde på att man ville ha möjlighet att jämföra 

med övriga bolag som ingick i riskkapitalbolagets portfölj, därav delades även den 

ekonomiska informationen upp på flera konton för att kunna specificera rapporteringen.  

 

4.6 Företagsförvärv och namnbyte (juli 2011 - dec 2012) 

  
2006-08-28/ 

2007-06-30 

2007-07-01/ 

2008-06-30 

2008-07-01/ 

2009-06-30 

2009-07-01/ 

2010-06-30 

2010-07-01/ 

2011-06-30 

2011-07-01/ 

2012-12-31 

(18 mån) 

2013-01-01/ 

2013-12-31 

2014-01-01/ 

2014-12-31  

2015-01-01/ 

2015-12-31 

Anställda 

(medelantal) 5 8 9 13 20 41 65 80  80 

Nettoomsättning 4 485 008 kr 17 343 223 kr 20 878 549 kr 35 633 507 kr 53 467 156 kr 148 499 873 kr 164 091 718 kr 255 000 000 kr 370 000 000 kr 

Resultat  -211 175 kr 213 047 kr -819 601 kr -428 436 kr -2 101 694 kr -14 643 191 kr -17 503 057 kr -31 000 000 kr 500 000 kr 

Balansomslutning 3 545 240 kr 11 106 957 kr 10 863 291 kr 13 432 327 kr 21 744 580 kr 48 078 105 kr 63 955 441 kr     

Kassalikviditet 75,2% 87,6% 118,1% 36,6% 65,2% 49,3% 10,0%     

Balanslikviditet  215,5% 146,0% 267,9% 185,6% 265,1% 181,3% 93,9%     

Soliditet 25,1% 9,9% 50,9% 38,0% 57,3% 49,4% 17,6%     

Bruttovinstmarginal 37,12% 40,37% 36,55% 34,45% 33,22% 31,08% 27,80%     

Vinstmarginal  -3,81% 1,69% -3,65% -1,13% -3,83% -9,68% -16,21% 

  
Kapitalomsättnings- 

hastighet (år) 1,3 ggr 1,6 ggr 1,9 ggr 2,7 ggr 2,5 ggr 3,1 ggr 2,6 ggr     

Avkastning totalt 

kapital -4,81% 2,64% -7,01% -3,00% -9,41% -29,91% -41,60%     

 (Källa årsredovisning, Outnorth 2008-2014 samt intervju ekonomichef, 2015-04-21) 

 

Tabell 4.6 Finansiell information och nyckeltal under perioden aug 2006 - dec 2012 

 

Under hösten 2011 flyttades lagret till en 3200 kvm stor lokal (Intervju dåvarande VD, 

2015-03-20), samtidigt anställdes flera nyckelpersoner för att klara fortsatt 

försäljningsökning (Mynewsdesk, 2011b). Tabell 4.6 visar att antalet anställda 

dubblerades under verksamhetsåret. Värt att notera är dock att verksamhetsåret uppgick 

till 18 månader då företaget valde att lägga om året till kalenderår istället för brutet 

räkenskapsår. Företaget genomgick stora förändringar då organisationen delades in i 

funktioner med ansvariga chefer över områden som ekonomi, logistik och marknad 

(Intervju VD, 2015-03-23). För att utveckla ekonomistyrningen tillsattes enligt 

dåvarande VD:n (Intervju, 2015-03-20) en ekonomichef vars huvuduppgift var att 

"hämta hem" redovisningen och implementera ett nytt ekonomistyrningssystem, NAV. 

Han beskriver vidare att i samband med planering och utveckling av systemet anställdes 

två ekonomiassistenter. Under samma period påbörjades även ett lagerstyrningsprojekt, 

vilket var nödvändigt då e-handeln växt kraftigt. Ekonomistyrningen påverkades till stor 

del av hur lagersystemet (WMS) utvecklades, då logistik- och ekonomifunktionens 
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arbete integrerades. Arbetet med ekonomistyrnings- och lagersystemet var omfattande 

och pågick under det kommande året (Intervju, 2015-03-20).  

 

Etableringen i Finland under hösten 2011 var enligt dåvarande VD:n (Intervju, 2015-03-

20) ytterligare ett steg mot att öka tillväxten och följa företagets strategi. Vidare 

förklarar han att etableringen i Danmark, Norge och Finland gick snabbare än förväntat, 

då företaget inom ett år lanserades i samtliga länder. I ett pressmeddelande 

(Mynewsdesk, 2011c) förklarar han; “Det är många nya starka aktörer på väg in. Men 

med en bas i hela Skandinavien och med vårt fokus på friluftsliv känner vi oss starka.” 

Dock var det enligt dåvarande VD:n (Intervju, 2015-03-20) företagsförvärvet av Get 

Out AB i slutet av 2011 som stod för den mest väsentliga händelsen. Han förklarar att 

det uppstod en möjlighet att göra ett strategiskt företagsförvärv för att involvera flera 

nyckelpersoner inom branschen och för att få eftertraktade varumärken samtidigt som 

företaget var väletablerat på marknaden. Get Out grundades och byggdes upp kring e-

handel och etablerades redan 1999. I anslutning till e-handeln kompletterades företaget 

med tre fysiska butiker. Get Out fokuserade då på bra utrustning i jämförelse med 

Outnorth som inriktade sig på konfektion (Intervju, 2015-03-20). Enligt ekonomichefen 

(Intervju, 2015-02-03) följde samtliga fysiska butiker med i förvärvet, dock avvecklades 

butiken i Malmö i början av 2012 (även de återstående två under sommaren 2013, se 

avsnitt 4.7).  

 

Ett fåtal enklare ekonomiska analyser genomfördes i samband med företagsförvärvet, 

typiska för ett riskkapitalbolag (Intervju VD, 2015-03-23). Dåvarande VD:n (Intervju, 

2015-03-20) beskriver att enklare kalkyler genomfördes med fokus på kostnader, hur 

mycket extra tillväxt förvärvet skulle ge samt vad det skulle kosta att skapa den 

tillväxten på annat sätt i förhållande till tidsperspektivet (förvärv eller organisk tillväxt). 

Han menar att fler analyser kunde genomförts men att en sådan situation krävde snabba 

beslut. Beslutet ses i efterhand som lyckat då företagen kompletterade varandra väl 

(Intervju, 2015-03-20). Under våren 2012 slogs bolagen enligt ekonomichefen (Intervju, 

2015-02-03) ihop och Outnorth tog därmed ytterligare ett steg mot att bli ledande 

aktörer på marknaden. Vid tidpunkten hette e-handeln fortfarande Outnet men i 

samband med sammanslagningen bytte företaget namn till Outnorth, dock inte för de 

fysiska butikerna i Växjö och Kalmar där namnet fortfarande var Naturbolaget (Intervju, 

2015-02-03). 
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I samband med att företaget bytte namn förklarar Mörndal (styrelseledamot Outnorth 

samt investment manager Verdane Capital) i ett pressmeddelande (Mynewsdesk, 2012) 

att “Verdane Capital satsar ytterligare 24 miljoner för att investera i Outnorths strategi, 

att erbjuda Europas bästa e-handelsplats med avseende på kundservice, leveranstider 

och sortiment av friluftsprodukter.” Vid nyemissionen tecknade även tre 

styrelsemedlemmar, bland annat äventyraren Ola Skinnarmo, aktier i bolaget 

(Mynewsdesk, 2012). Kort därefter etablerade företaget även e-handel i Tyskland 

(Intervju dåvarande VD, 2015-03-20). Anledningen till att företaget valde att gå in i 

Tyskland var på grund av landets mogna bransch vilken befinner sig långt före Norden 

och “lyckas man där så kommer man lyckas här” (Intervju VD, 2015-03-23). Årets 

negativa resultat (se tabell 4.6) kan förklaras av ökade kostnader i samband med 

integrationen med Get Out tillsammans med uppstarten av e-handeln i Finland och 

Tyskland samt namnbytet av bolaget (Outnorth, 2013).  

 

Ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) beskriver att i samband med den markanta 

tillväxtökningen, som ett resultat av ökad internationell etablering, blev det allt viktigare 

med kostnadsställesuppföljning. Han förklarar vidare att det tidigare enbart var av 

intresse att fokusera på försäljningen per land men vid tidpunkten blev det även 

betydelsefullt att mäta kostnader per land relaterat till marginal, marknadsföring och 

frakt. Personalkostnader mättes dock utifrån den totala omsättningen med kostnadsställe 

per avdelning. Kostnadsställesuppföljningen fungerade även som ett verktyg för att 

utveckla budgetar. Respektive funktionsavdelning budgeterade för personal och 

kostnader vilket därefter samlades ihop till en större övergripande budget. De olika 

avdelningarna budgeterade även för varje område, exempelvis ansvarade 

marknadsavdelningen för försäljningsbudgeten per land och logistikavdelningen för 

inköpsbudgeten (Intervju, 2015-03-24). Under 2012 blev budgetarbetet mer avancerat 

och omfattande (Intervju VD, 2015-03-23), tillsammans med ökat fokus på prissättning 

(Intervju ekonomichef, 2015-03-24). Ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) beskriver 

vidare att marknads- och logistikavdelningen strävade mot en viss marginal totalt, 

vilken bestämdes utifrån totala inköp då företaget ville undvika att understiga en viss 

marginal i inköpen i förhållande till rekommenderat pris till kund. Vidare menar han att: 

”i en bransch som präglas av ständiga rabatter och kampanjer är mätningen och 

kontrollen av detta extra betydelsefullt”. Kostnadskontrollen genom utformning och 

uppföljning av budget (specifikt marginaler) blev allt mer viktigt under året för att 
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kontrollera att man inte förlorade allt för mycket resultatmässigt (Intervju, 2015-03-24). 

Ur tabell 4.6 går det att urskilja att både bruttovinstmarginalen och vinstmarginalen 

försämrats under de senaste tre åren vilket bland annat kan förklara behovet av ökat 

fokus på specifikt marginaler.  

 

4.7 Nytt moderbolag samt rekrytering av nyckelpersoner (2013) 

  
2006-08-28/ 

2007-06-30 

2007-07-01/ 

2008-06-30 

2008-07-01/ 

2009-06-30 

2009-07-01/ 

2010-06-30 

2010-07-01/ 

2011-06-30 

2011-07-01/ 

2012-12-31 

(18 mån) 

2013-01-01/ 

2013-12-31 

2014-01-01/ 

2014-12-31  

2015-01-01/ 

2015-12-31 

Anställda 

(medelantal) 5 8 9 13 20 41 65 80  80 

Nettoomsättning 4 485 008 kr 17 343 223 kr 20 878 549 kr 35 633 507 kr 53 467 156 kr 148 499 873 kr 164 091 718 kr 255 000 000 kr 370 000 000 kr 

Resultat  -211 175 kr 213 047 kr -819 601 kr -428 436 kr -2 101 694 kr -14 643 191 kr -17 503 057 kr -31 000 000 kr 500 000 kr 

Balansomslutning 3 545 240 kr 11 106 957 kr 10 863 291 kr 13 432 327 kr 21 744 580 kr 48 078 105 kr 63 955 441 kr     

Kassalikviditet 75,2% 87,6% 118,1% 36,6% 65,2% 49,3% 10,0%     

Balanslikviditet  215,5% 146,0% 267,9% 185,6% 265,1% 181,3% 93,9%     

Soliditet 25,1% 9,9% 50,9% 38,0% 57,3% 49,4% 17,6%     

Bruttovinstmarginal 37,12% 40,37% 36,55% 34,45% 33,22% 31,08% 27,80%     

Vinstmarginal  -3,81% 1,69% -3,65% -1,13% -3,83% -9,68% -16,21% 

  
Kapitalomsättnings- 

hastighet (år) 1,3 ggr 1,6 ggr 1,9 ggr 2,7 ggr 2,5 ggr 3,1 ggr 2,6 ggr     

Avkastning totalt 

kapital -4,81% 2,64% -7,01% -3,00% -9,41% -29,91% -41,60%     

 (Källa årsredovisning, Outnorth 2008-2014 samt intervju ekonomichef, 2015-04-21) 

 

Tabell 4.7 Finansiell information och nyckeltal under perioden aug 2006 - dec 2013 

 

Året inleddes med en nyemission vilket resulterade i att Verdane Capital blev 

moderbolag (Intervju VD, 2015-03-23). Tidigare moderbolag Gustafsson & Söner i 

Kalmar Förvaltning betraktades därmed som ett intresseföretag med 44 % i ägarandel 

(Gustafsson & Söner i Kalmar Förvaltning, 2014). Som tidigare nämnts avvecklades 

även de två resterande butikerna i Stockholm och Bodafors från företagsförvärvet av 

Get Out, främst på grund av lönsamhetsskäl och för att man istället ville satsa fullt ut på 

e-handeln (Intervju ekonomichef, 2015-02-03). Under året inträffande flera väsentliga 

organisatoriska händelser, bland annat kraftig utökning av personalstyrkan (från 41 till 

65 enligt tabell 4.7), främst med nyckelpersoner inom marknad, IT och logistik, samt 

rekrytering av en ny extern VD (Intervju ekonomichef, 2015-03-24).  Den tidigare VD:n 

(Intervju, 2015-03-20) förklarar att det var ett stort steg att besluta om att ta in en ny 

extern VD. Han kände och såg dock sin begränsning av att leda och styra ett företag 

med cirka 65 anställda och en omsättning nära 165 miljoner kronor. Vidare beskriver 

han att kontrollen och vad som skulle göras blev allt svårare att se då han sedan tidigare 

inte hade den nödvändiga erfarenheten av styrning av växande bolag i den här storleken. 
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I samband med att den nya VD:n tillsattes utvecklades en ledningsgrupp bestående av 

samtliga avdelningschefer för att styra företaget och dess anställda mot gemensamma 

mål (Intervju ekonomichef, 2015-03-24). 

 

Fokus på tillväxt blev under det andra halvåret mer intensivt vilket påverkade hur 

ekonomiska styrverktyg användes (Intervju ekonomichef, 2015-03-24). Den tidigare 

VD:n (Intervju, 2015-03-20) beskriver att det blev viktigare att ta snabba beslut än att 

genomföra detaljerade ekonomiska analyser för att nå snabb tillväxt. Han betonar dock 

att om han hade varit kvar som ägare och VD, hade han säkerligen genomfört mer 

ingående analyser vid varje beslutssituation. Han berättar att “det intensiva 

tillväxtfokuset innebar att man istället för utdragna processer, lyfte blicken och såg 

förbi detaljer”, vilken givit honom själv en annan uppfattning. 

 

Då omsättningen ökade markant (se tabell 4.7) blev det enligt ekonomichefen (Intervju, 

2015-03-24) allt mer avgörande att kontrollera företagets felprocent. Han menar att en 

omsättning kring 50 miljoner hade tidigare inte inneburit så stora tapp, en felprocent vid 

den här tidpunkten kunde dock innebära stora konsekvenser för likviditeten. Mätning 

infördes för att kontrollera att felprocenten låg inom ramen för vad som planerats. 

Tillväxttakten i likvida medel ökar sårbarheten samtidigt som den förändrade 

ägarstrukturen krävde mer insyn. Under sommaren infördes därför även en 

likviditetsbudget, vilket tidigare inte funnits på samma betydande sätt. Tabell 4.7 

tydliggör försämringen av nyckeltalen kassa- och balanslikviditet vilket dels kan 

kopplas till utvecklingen av styrverktyget. Tidigare situation kring kontroll av 

likviditeten beskrivs av ekonomichefen som uppskattning och att man endast “bara 

höftat”. Likviditetsbudgeten uppdateras veckovis samt månadsvis och används både på 

kort och lång sikt. Som ett exempel beskriver ekonomichefen hur användbar budgeten 

är över sommarperioderna då försäljningen är lägre men inleveranserna ökar. Budget 

överlag ses som det viktigaste styrverktyget dock är det ofta den övergripande budgeten 

tillsammans med specifikt likviditetsbudgeten som är svårast att prognostisera vid snabb 

tillväxt då det ofta blir fel utfall (Intervju, 2015-03-24). 

 

Under hösten infördes ett prognosverktyg utvecklat av moderbolaget Verdane Capital 

(Intervju VD, 2015-03-23). Ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) beskriver att OP-

modellen, som verktyget kallas, var tänkt som ett stöd för att kunna utforma budgetar 
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för flera år framöver. Vidare beskriver han att relevant data fördes in i systemet och 

därefter skapades prognostiserade utfall. Verktyget användes dock aldrig kontinuerligt 

och aktivt, det fanns heller inga krav från Verdane Capital att företaget skulle rapportera 

prognoser vidare till ägarna. Prognosverktyget hamnade i skymundan då det infördes ett 

rapportpaket under 2014 (se avsnitt 4.8) (Intervju, 2015-03-24). 

 

Företagets VD (Intervju, 2015-03-23) beskriver att det under senare delen av hösten 

skedde personalrelaterade förändringar i form av en ny ekonomichef (nuvarande 

ekonomichef tillsattes). Ekonomichefen (Intervju 2015-03-24) förklarar att det nya 

ekonomistyrningssystemet hade börjat användas sedan början av året, dock genomförde 

han som första uppgift flera förändringar i systemet samt en utrensning av irrelevanta 

funktioner då han sedan tidigare var välbekant med systemet. Då systemet fungerade 

fullt ut implementerades ett nytt styrverktyg, QlikView, viket fungerar som ett 

analysverktyg ovanpå det befintliga ekonomistyrningssystemet NAV samt 

marknadsverktyget Google Analytics (Intervju, 2015-03-24). Både VD:n (Intervju, 

2015-03-23) och ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) beskriver QlikView som 

verksamhetens mest betydelsefulla verktyg för ekonomiska analyser och datahantering. 

Analysverktyget skapar enligt ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) en direkt 

överblick över bland annat omsättning, marginaler, returer samt försäljning per land. 

Han menar att verktyget är så pass detaljerat att det är möjligt “att fördjupa sig ner på 

molekylnivå”, exempelvis genom att följa en specifik artikel. Han betonar att om 

QlikView funnits då e-handeln etablerades internationellt kunde besluten kompletterats 

med ett fördjupat och mer välgrundat underlag. Då de lanserade e-handeln 

internationellt fanns begränsad information och de hade enligt ekonomichefen “inte 

mycket på fötterna” (Intervju, 2015-03-24). 

 

Ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) framhåller att verktyget främst infördes för att 

kunna hantera och kontrollera lagret, då NAV inte ansågs vara tillräckligt analysvänligt. 

Han beskriver att analysverktyget möjliggjorde löpande kontroll av lagerförändringar i 

form av åldersfördelning av artiklar, vad det är som rör på sig samt hur det påverkar 

kapitalbindningen. Tidigare hade detta enbart uppskattats då det inte gick att “djupdyka 

i NAV”, eftersom det tog alldeles för lång tid (Intervju, 2015-03-24). 
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Den förstärkta organisationen och utvecklingen av ekonomistyrningen kan enligt VD:n 

(Intervju, 2015-03-23) beskrivas som åtgärder för att underlätta den existerande 

tillväxten samt förberedelse för ytterligare expansion. Tillsammans med utveckling av 

en egen e-handelsplattform samt namnbyte till Outnorth för de två fysiska butikerna var 

företaget redo att ta nästa steg mot ökad tillväxt (Intervju tidigare VD, 2015-03-20). 

 

4.8 Lanseringen av Urberg och lagerflytt till Växjö (2014) 

  
2006-08-28/ 

2007-06-30 

2007-07-01/ 

2008-06-30 

2008-07-01/ 

2009-06-30 

2009-07-01/ 

2010-06-30 

2010-07-01/ 

2011-06-30 

2011-07-01/ 

2012-12-31 

(18 mån) 

2013-01-01/ 

2013-12-31 

2014-01-01/ 

2014-12-31  

2015-01-01/ 

2015-12-31 

Anställda 

(medelantal) 5 8 9 13 20 41 65 80  80 

Nettoomsättning 4 485 008 kr 17 343 223 kr 20 878 549 kr 35 633 507 kr 53 467 156 kr 148 499 873 kr 164 091 718 kr 255 000 000 kr 370 000 000 kr 

Resultat  -211 175 kr 213 047 kr -819 601 kr -428 436 kr -2 101 694 kr -14 643 191 kr -17 503 057 kr -31 000 000 kr 500 000 kr 

Balansomslutning 3 545 240 kr 11 106 957 kr 10 863 291 kr 13 432 327 kr 21 744 580 kr 48 078 105 kr 63 955 441 kr     

Kassalikviditet 75,2% 87,6% 118,1% 36,6% 65,2% 49,3% 10,0%     

Balanslikviditet  215,5% 146,0% 267,9% 185,6% 265,1% 181,3% 93,9%     

Soliditet 25,1% 9,9% 50,9% 38,0% 57,3% 49,4% 17,6%     

Bruttovinstmarginal 37,12% 40,37% 36,55% 34,45% 33,22% 31,08% 27,80%     

Vinstmarginal  -3,81% 1,69% -3,65% -1,13% -3,83% -9,68% -16,21% 

  
Kapitalomsättnings- 

hastighet (år) 1,3 ggr 1,6 ggr 1,9 ggr 2,7 ggr 2,5 ggr 3,1 ggr 2,6 ggr     

Avkastning totalt 

kapital -4,81% 2,64% -7,01% -3,00% -9,41% -29,91% -41,60%     

 (Källa årsredovisning, Outnorth 2008-2014 samt intervju ekonomichef, 2015-04-21) 

 

Tabell 4.8 Finansiell information och nyckeltal under perioden aug 2006 - dec 2014 

 

Företagets VD (Intervju, 2015-03-23) beskriver att året började med förvärv av 

nätbutiken Outlife4u, specialiserade inom segmentet premium camping eller 

“Glamping”. Förvärvet genomfördes enbart för att utöka befintligt sortiment med ett 

nytt segment samt för få åtkomst till företagets lager (Intervju, 2015-03-23). 

Ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) beskriver förvärvet som ett rent inkomstförvärv. 

För att förstärka marknadspositionen och sortimentet valde Outnorth även att lansera ett 

eget varumärke, Urberg, vilket beskrivs av affärsutvecklingschefen
6
 (Intervju, 2015-03-

20) som ett komplement till befintliga produkter. Projektet med Urberg utvecklades 

under 2013 i syfte att kunna erbjuda kunderna mer värde för pengarna samtidigt som 

företaget förväntades kunna förbättra kontrollen på varuförsörjningen samt möjlighet till 

något högre marginal (Intervju, 2015-03-20). Företaget förstärktes ytterligare med 

kunskap och kompetens genom en ny styrelseordförande, med tidigare erfarenhet som 

                                                 
6
 Samma person som företagets grundare och tidigare VD. 
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styrelseordförande i Svensk Distanshandel, en av grundarna till Tretti.se, 

styrgruppsledamot för Trygg E-handel och med nuvarande position som koncernchef 

för Consortio Fashion Group AB samt VD för Halens AB (Mynewsdesk, 2014a). 

 

Ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) beskriver att under sommaren skedde betydande 

förändringar inom ekonomistyrningen då ett omfattande nytt “rapportpaket” infördes, 

utformat av Verdane Capital (används även av riskkapitalbolagets övriga e-

handelsbolag). Han förklarar att rapportpaketet bland annat består av en Excel-fil med 

tabeller bestående av ett flertal nyckeltal samt grafer. Delar av Excel-filen skickas 

månadsvis till Verdane Capital i form av en PowerPoint (Intervju, 2015-03-24). Tabell 

4.9 sammanfattar ett urval av nyckeltalen som ingår i Excel-filen. 

 

 

MÅTT 

 

FÖRKLARING 
 

 

“Same day delivery” 
 

Indikerar om ordern går iväg direkt då den läggs 

innan ett specifikt klockslag 
 

"Order per picking hour" 
 

Antal order som plockas varje timme 
 

Antal nya och återkommande kunder 
 

Hämtas från Google Analytics 
 

Datatrafik 
 

Exempelvis antal besökare och antal order samt 

vilka länder de kommer ifrån 
 

Marginaler 
 

Mätning utifrån flera marginalnivåer, exempelvis 

marginal på bruttoförsäljning inklusive och 

exklusive returer samt efter frakt, marknads- och 

försäljningskostnader 
 

Konverteringsgrad 
 

Antal besökare i förhållande till antal som handlar 
 

Snittordervärde 
 

Exempelvis hur mycket det kostar för lagret att 

hantera varje order 
 

PNL per order 
 

Resultaträkning på ordernivå för att kunna 

identifiera kostnader utifrån ett snittordervärde  
 

Försäljning per kategorinivå 
 

Ger marginal och tillväxt jämfört med föregående 

år 
 

Mått på varumärkesnivå 
 

Enbart för att mäta hur företagets varumärke 

(Urberg) växer 
 

Specifika mått för de fysiska butikerna 
 

Främst mätning på försäljningsnivå 
 

 

Tabell 4.9 Nyckeltal som ingår i Excel-filen, rapportpaketet  

 

Ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) beskriver att nyckeltalen tillsammans med 

betydelsefulla parametrar som nettoförsäljning (försäljning med hänsyn till returer), 
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marknadsföringskostnader, frakt, tull, korttransaktionsavgifter/faktureringsavgifter, 

personalkostnader, hyra, IT, administration, avskrivningar samt övrigt skapar ett antal 

tabeller vilka förs in i PowerPointen. PowerPointen och tabellerna består av “key 

initiatives” (det viktigaste för bolaget att fokusera på för framtiden), antal returer, 

resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, PNL per order samt ett antal grafer som 

beskriver försäljning, marginal och EBITDA. Vidare betonar han betydelsen av 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) då företaget 

är finansierat av ett riskkapitalbolag. EBITDA ger ägarna det rörelseresultat de behöver 

då de värderar bolaget. Nästintill samtlig data till rapportpaketet hämtas från 

styrsystemet QlikView. Informationen i rapportpaketet används vidare för att utforma 

budgetar, kalkyler samt prestationsmätningsmått. Rapportpaketet har inneburit en stor 

förändring för befintliga ekonomiska styrverktyg, utveckling av nya samt en starkare 

koppling mellan strategi och ekonomistyrningen som helhet. Ekonomichefen beskriver 

att “ i samband med rapportpaketet höjdes ekonomistyrningen ytterligare en nivå då 

den blev mer aggregerad i jämförelse med den tidigare mer spridda styrningen”. Han 

menar att det har inneburit ett ökat strategiskt fokus för ekonomistyrningen samtidigt 

som styrningen nu är mer enhetlig då hela ledningen är involverad, i jämförelse med 

tidigare då det i stort sett enbart var ett informationsflöde mellan ekonomichefen och 

VD:n (Intervju, 2015-03-24). Tabell 4.8 uppvisar en omsättningstillväxt på 55 % 

gentemot föregående år tillsammans med ett negativt resultat på 33 miljoner kronor 

vilket tydliggör ekonomistyrningens ökade och detaljerade roll.  

 

Som ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) tidigare beskrivit anses budget vara det 

viktigaste styrverktyget. Han förklarar dock att i slutet av året infördes en mer 

omfattande balansbudget tillsammans med betydande kalkylarbete. Kalkylarbetet 

utvecklades i samband med planering av en fysisk outletbutik. Tidigare beslut hade 

tagits utan detaljerade och djupgående kalkyler och outletbutiken kan därför ses som det 

första exemplet på detaljerat kalkylarbete. Det bör förtydligas att kalkyler utformats 

men att snabba beslut har varit viktigare än detaljrika analyser. Vid senare tillfällen har 

även kalkyler genomförts för planerade investeringar i lagret där ekonomistyrning och 

logistikavdelningen har haft ett nära samarbete (Intervju, 2015-03-24).  

 

Ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) beskriver att förutom förändringar och 

utveckling inom ekonomistyrningen, ses lagerflytten till Växjö under hösten som en av 
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årets största händelser. Det tre gånger så stora lagret, i jämförelse med det befintliga i 

Kalmar, möjliggjorde ytterligare tillväxt inom e-handeln (Intervju, 2015-03-24). 

Lokaliseringen av det nya lagret grundade sig bland annat i lokalfrågan då Kalmar inte 

hade lokaler tillgängliga av den storleken som efterfrågades men även för 

leveranseffektiviteten då Växjö har ett större tidsintervall (fyra timmar) i jämförelse 

med Kalmar för senaste tidpunkt för leverans dagen efter (Intervju VD, 2015-04-07). I 

samband med lagerflytten investerade Verdane Capital med övriga befintliga ägare 

ytterligare 26 miljoner i Outnorth för att finansiera fortsatt tillväxt, bland annat i form 

av utökat produktutbud samt förbättrad service (Mynewsdesk, 2014b). Verdane Capitals 

ägarandel bestod vid tidpunkten av 60 %, Gustafsson & Söner i Kalmar Förvaltning 

cirka 20 %, samt resten fördelat på flera mindre ägare (idag har Verdane Capitals andel 

växt till 68 %) (Intervju ekonomichef, 205-03-24).  

 

4.9 Ny tillväxtstrategi och ökad lönsamhetsfokusering (2015) 

  
2006-08-28/ 

2007-06-30 

2007-07-01/ 

2008-06-30 

2008-07-01/ 

2009-06-30 

2009-07-01/ 

2010-06-30 

2010-07-01/ 

2011-06-30 

2011-07-01/ 

2012-12-31 

(18 mån) 

2013-01-01/ 

2013-12-31 

2014-01-01/ 

2014-12-31  

2015-01-01/ 

2015-12-31 

Anställda 

(medelantal) 5 8 9 13 20 41 65 80  80 

Nettoomsättning 4 485 008 kr 17 343 223 kr 20 878 549 kr 35 633 507 kr 53 467 156 kr 148 499 873 kr 164 091 718 kr 255 000 000 kr 370 000 000 kr 

Resultat  -211 175 kr 213 047 kr -819 601 kr -428 436 kr -2 101 694 kr -14 643 191 kr -17 503 057 kr -31 000 000 kr 500 000 kr 

Balansomslutning 3 545 240 kr 11 106 957 kr 10 863 291 kr 13 432 327 kr 21 744 580 kr 48 078 105 kr 63 955 441 kr     

Kassalikviditet 75,2% 87,6% 118,1% 36,6% 65,2% 49,3% 10,0%     

Balanslikviditet  215,5% 146,0% 267,9% 185,6% 265,1% 181,3% 93,9%     

Soliditet 25,1% 9,9% 50,9% 38,0% 57,3% 49,4% 17,6%     

Bruttovinstmarginal 37,12% 40,37% 36,55% 34,45% 33,22% 31,08% 27,80%     

Vinstmarginal  -3,81% 1,69% -3,65% -1,13% -3,83% -9,68% -16,21% 

  
Kapitalomsättnings- 

hastighet (år) 1,3 ggr 1,6 ggr 1,9 ggr 2,7 ggr 2,5 ggr 3,1 ggr 2,6 ggr     

Avkastning totalt 

kapital -4,81% 2,64% -7,01% -3,00% -9,41% -29,91% -41,60%     

 (Källa årsredovisning, Outnorth 2008-2014 samt intervju ekonomichef, 2015-04-21) 

 

Tabell 4.10 Finansiell information och nyckeltal under perioden aug 2006 - dec 2015  

 

Mot slutet av 2014 förändrades enligt ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) 

tillväxtstrategin, från fokus på enbart omsättningsökning till lönsamhet med avtagande 

tillväxttakt av omsättningen inom ett par år. Han beskriver att bolaget tidigare enbart 

värderats av ägarna utifrån omsättning, framöver kommer dock lönsamheten att spela en 

allt större roll. Förändringen grundar sig i värderingsprincipen överlag för e-

handelsbolag och en ny syn på grund av omvärldsfaktorer. Tidigare stod omsättningen i 
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fokus vid värdering men nu har det istället börjat bli mer intressant att se om e-

handelsbranschen är en lönsam affär. Resonemanget i branschen för riskkapitalbolag 

har förändrats då e-handeln överlag börjat etablera sig vilket nu möjliggör större fokus 

på lönsamhet. Inom branschen har man enligt ekonomichefen tidigare resonerat att “det 

kommer så småningom bli lönsamt, nu är det bara full gas”. Dock har det visat sig vara 

svårare än vad man trodde då exempelvis de flesta av Outnorths konkurrenter inklusive 

dem själva går rejält med förlust (Intervju, 2015-03-24). 

 

Outnorths VD (Intervju, 2015-03-23) beskriver att företaget kommer fokusera på mer 

lönsamhetsrelaterade frågor fram till 2016. Han förklarar att de räknar med att 

omsättningen ska öka ytterligare 100 miljoner under 2015 samtidigt som de strävar efter 

ett resultat nära 500 000 kronor eller break-even. Utmaningen med att skapa lönsamhet 

förändrar enligt ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) synen på ekonomistyrningen. 

Han förklarar exempelvis att den förändrade strategin påverkar arbetssätt, mätning och 

styrning. Styrningen blir mer kostnadsstyrd (tidigare försäljningsstyrd) och tidigare 

omsättningsrelaterade nyckeltal kompletteras med kostnadsrelaterade nyckeltal som 

exempelvis att flera poster från resultaträkningen (bland annat personal-, lager, frakt och 

marknadsföringskostnader) mäts i relation till företagets totala omsättning. Detta 

möjliggör även att Outnorth kan mäta sig med de andra e-handelsbolagen som Verdane 

Capital är delägare i. Han betonar även betydelsen av att fokusera på mätning av lager- 

och leveranskostnader vilka ses som två av de största kostnadsposterna. QlikView 

innebär att företagets styrning kan anpassas till att blir mer kostnadsstyrd utan allt för 

mycket tidskrävande arbete kring att utforma nya styrverktyg och mått (Intervju, 2015-

03-24). 

 

Den tidigare snabba internationella etableringen tillsammans med bland annat 

företagsförvärv och lagerflytt har enligt ekonomichefen (Intervju, 2015-03-24) 

kvarlämnat flera organisatoriska frågor. Han menar att det finns mycket kvar att 

förändra både styrmässigt och organisatoriskt.  I samband med den nya strategin och 

som ett resultat av verksamhetens kraftiga tillväxt utifrån antalet anställda, genomfördes 

dock i början av 2015 en större förändring då beslut togs att dela upp organisationen i 

fyra beslutsorgan (ledningsgrupp, försäljningsgrupp, sortimentsråd och styrgrupp). Den 

tidigare ledningsgruppen ansågs vara för stor då det var problematiskt att fokusera på 

framtiden eftersom löpande frågor tog upp all tid. Förändringen bestod av att utforma 
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ytterligare expertgrupper beträffande försäljning och sortiment. Försäljningsgruppens 

övergripande ansvar består av försäljningsfrågor som marginal och hur de ska nå 

försäljningsbudget. Sortimentsrådet ansvarar över hela sortimentet samt vilka inköp som 

ska göras. Utöver dessa tillkom även en styrgrupp bestående av VD, ekonomi-, IT samt 

logistikchef med ansvar över strategi och övergripande mål (Intervju, 2015-03-24).  
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5. Applicering av tillväxtcykeln på  

Outnorths utveckling 
 

Den empiriska analysen sammankopplar den presenterade referensramen med den 

insamlade empiriska datan. Kapitlet inleds med en summering av föregående kapitel där 

datan delas upp i tillväxtprocessens tre delar; organisatorisk utveckling, strategisk 

affärsutveckling samt utvecklingen av ekonomistyrningen. Utifrån avsnittet analyseras 

därefter empirin med tillväxtcykeln som utgångspunkt för att uppfylla studiens andra 

delsyfte. Summering av den empiriska analysen genom sammankoppling av de tre 

processerna avslutar avsnittet där framträdande områden urskiljs vilka därefter grundar 

den konceptuella analysen. 

 

5.1 Empirisk summering 

AMV IV och Verdane Capitals roll kan urskiljas som de största bidragande faktorerna 

till Outnorths organisatoriska utveckling. Ur den empiriska datan kan händelserna 

tillsammans med den strategiska utvecklingen identifieras som brytpunkter då företaget 

utvecklats från ett steg till ett annat i tillväxtprocessen. Mellan dessa brytpunkter har 

flera organisatoriska händelser inträffat som både påverkat den strategiska 

affärsutvecklingen och ekonomistyrningen vilka sammanfattas i figur 5.1. Outnorths 

strategiska affärsutveckling kan sammanfattas som fyra större strategiperioder inklusive 

en mindre delperiod (se mitten av figur 5.1). Inledningsvis var företagets strategi att 

växa inom e-handeln i Sverige vilken efterhand utvecklades till att bli ledande inom 

branschen i Skandinavien. Kort därefter utvecklades strategin till att erbjuda Europas 

bästa e-handelsplats med avseende på kundservice, leveranstider och sortiment av 

friluftsprodukter. Nuvarande strategi innefattar ökad lönsamhetsfokusering med något 

avtagande tillväxttakt. Utvecklingen av ekonomistyrningen kan beskrivas som händelser 

med rejäla hack vilket skapat stora utmaningar hur man arbetar organisatoriskt genom 

ständiga förbättringar och effektivisering av arbetsrutiner. Nya styrverktyg och 

styrsystem som exempelvis QlikView har inneburit ökade möjligheter för mer 

avancerad ekonomisk styrning. “Beslut tas idag utifrån fakta och statistik i jämförelse 

med tidigare styrning som till stor del grundandes utifrån känslan vid tidpunkten samt 

vad man tyckte och trodde”. (Intervju ekonomichef, 2015-04-24)  
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Organisatorisk utveckling 
 

  

 Utveckling av ekonomistyrningen 
 

 Bolaget bildas, fysisk butik och e-

handel 

  Styrning av grundaren, 

redovisningsrelaterade delar var dock 

utlagda på redovisningsbyrå 

 Upphandling och lansering av ny e-

handelsplattform 

 Naturbolaget i Växjö övertogs 

 Ingick avtal med AMV IV 

 

 

 

 Minimal ekonomifunktion 

 Månadsvisa resultatrapporter, enklare 

likviditetsplanering och försäljnings-, 

resultat- och inköpsbudget 

 AMV IV blir nya delägare 

 Flytt till nya lokaler 

  Utveckling av befintliga budgetar 

 AMF IV säljer sin ägarandel till 

Verdane Capital VII 

  

 

 Befintliga styrverktyg blir mer 

betydelsefulla och avancerade, speciellt 

resultatbudget 

 Verdane ökar ägarandelen till 40 % 

 Sammansättning av styrelse 

 Lansering av e-handel i Danmark och 

Norge 

  

 

 Krav på mer omfattande ekonomisk 

rapportering från ägare och styrelse  

 Ökat fokus på likviditet och kassaflöde 

 Lagerflytt, rekrytering av 

nyckelpersoner samt 

funktionsindelning 

 Lansering av e-handel i Finland 

 Förvärv av Get Out AB 

 Bolaget byter namn till Outnorth 

 Verdane investerar i Outnorths strategi 

 Lansering av e-handel i Tyskland 

 

   Redovisningen "hämtades hem" 

 Planering och utveckling av ett 

ekonomistyrningssystem, NAV 

 Analyser i samband med förvärvet som är 

typiska för ett riskkapitalbolag 

 Snabba beslut istället för omfattande 

ekonomiska analyser 

 Kostnadsställesuppföljning 

 Utvecklat budgetarbete 

 Prissättning och marginaler i fokus 

 Verdane blir moderbolag 

 Kraftig utökning av personalstyrkan, 

nyckelpersoner samt ny VD 

 Ledningsgrupp tillsattes 

 Ny egen utvecklad e-handelsplattform 

 Butikerna i Kalmar och Växjö byter 

namn till Outnorth 

   Kontroll av felprocent 

 Likviditetsbudget 

 Prognosverktyget OP-modellen skapat av 

Verdane införs 

 Implementering av QlikView 

 Förvärv av Outlife4u 

 Utveckling av ett eget varumärke, 

Urberg 

 Ny styrelseordförande 

 Lagerflytt till Växjö 

 Öppnar outletbutik 

 Verdane ökar ägarandelen till 60 % 

genom nyemission 

 Ny tillväxtstrategi 

   Ett omfattande rapportpaket införs 

 Informationen i rapportpaketet används till 

att utforma olika styrverktyg 

 Starkare koppling mellan strategi och 

ekonomistyrning 

 Utvecklat kalkylarbete 

 Uppdelning i fyra beslutsorgan    Mer kostnadsstyrd ekonomistyrning (i 

jämförelse med tidigare försäljningsstyrda) 

 Fokus på lager- och leveranskostnader 

 

 

Figur 5.1 Summering av empirisk data 
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Strategisk affärsutveckling 
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Med utgångspunkt i figur 5.1 analyseras Outnorths utveckling utifrån Churchill och 

Lewis (1983) samt Scott och Bruces (1987) versioner av tillväxtcykeln. Figur 5.2 

illustrerar tillväxten och tydliggör vilka händelser som varit betydelsefulla i respektive 

fas. Dessa händelser kan ses som mindre brytpunkter. Övergången mellan faserna består 

av vad som bedöms vara större betydelsefulla samt kritiska brytpunkter i Outnorths 

tillväxtprocess. Samtliga händelser inom respektive fas sammanfattas i en tabell i 

respektive avsnitt där numreringen hänvisar till figur 5.2. 

 

 

Figur 5.2 Outnorths utveckling utifrån tillväxtcykeln 

 

5.2 Fas 1 

Outnorths första fas i tillväxtprocessen bedöms vara perioden från bolagsbildningen 

(augusti 2006) till att AMV IV investerar och blir delägare (hösten 2008) och avser vad 

Churchill och Lewis (1983) benämner som födelsefasen. Under de två första 

verksamhetsåren som fasen omfattar ökade Outnorths anställda från fem till åtta (se 

tabell 4.2). Företagets grundare ansvarade och styrde över verksamheten själv, 

resterande anställda hade därmed ingen styrande eller kontrollerande roll. Situationen 

kan betecknas som typisk för hur ett företags inledande period ser ut. Churchill och 

Lewis (1983) beskriver exempelvis att födelsefasen ofta kännetecknas av en simpel 
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struktur, där en eller få individer enligt Flamholtz och Randle (2007) utför en mängd 

olika arbetsuppgifter inom flera områden.   

 

5.2.1 E-handelssatsning resulterar i ny delägare 
 

FAS 1 (aug 2006 - höst 2008) Hur växte företaget? Vad påverkade att 

företaget växte? 

Väsentliga organisatoriska 

händelser 

1. Bolaget bildas, start av e-

handel 

2. Övertog Naturbolaget i 

Växjö 

 

3. Lansering av ny e-

handelsplattform 

 

Väsentliga organisatoriska 

händelser som påverkade 

ekonomistyrningen 

 

 4. Ingick avtal med AMV IV 

som nya delägare 

Avgörande organisatoriska 

brytpunkter 

 5. AMV IV investerar och 

blir delägare (20 %) 

 

Tabell 5.1 Första fasens organisatoriska händelser som leder till brytpunkten 

 

Vid bolagsbildningen var befintliga fysiska butiker redan etablerade. E-

handelssatsningen möjliggjorde dock en ny försäljningskanal då man inom företaget såg 

en potential i att utveckla verksamheten och samtidigt erbjuda kunderna en 

onlineservice. Den nya försäljningskanalen kan ses som ett första steg mot vad Nelson 

(2009) beskriver som organisk tillväxt, vilket även kännetecknar situationen då 

Naturbolaget i Växjö övertogs. Utifrån Nelsons teori om tillväxt kan uppstarten av e-

handeln samt butiken i Växjö ses som två delfaser för att beskriva hur Outnorth 

inledningsvis har växt. Företagets tillväxt påverkades tydligt av utvecklingen och 

lanseringen av den nya e-handelsplattformen. Händelsen fungerade som en katalysator 

(Johanson & Skoog, 2007) då den direkt påverkade företagets utveckling, främst genom 

att riskkapitalbolaget AMV IV involverades. AMV IV:s roll kan tolkas som en 

facilitator (Johanson & Skoog, 2007) för fortsatt tillväxt då deras roll möjliggjorde och 

underlättade fortsatt tillväxt genom ökad synlighet i media. Den ökade synligheten i 

media kan ses som avgörande specifikt för e-handelsförsäljningen i jämförelse med 

tidigare fysiska butiker. Finansiärer i företagets mesomiljö påverkar hur fort företaget 

växer (Andersson, 2001). Detta innebar i Outnorths fall att företaget kunde nå de 

uppsatta tillväxtmålen. Det går att konstatera att valet av en ny försäljningskanal 

resulterade i ökat externt expansionsmedel då ett riskkapitalbolag ingick delägarskap 

och därmed möjliggjorde fortsatt tillväxt. Händelsen bedöms därför som den mest 

betydelsefulla företeelsen och skildrar övergången till tillväxtprocessens andra fas. 
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5.2.2 Tillväxt genom e-handel i Sverige 

Outnorths första strategiska affärsutvecklingsperiod kan identifieras som perioden 

augusti 2006 till augusti 2010 och sträcker sig över företagets första och andra 

organisatoriska fas (den andra fasen beskrivs vidare i avsnitt 5.3.1). Hur ett företag 

väljer att växa kan kopplas till företagets strategiska affärsutveckling (Karlöf, 1989) och 

för Outnorth går det att urskilja att den första strategiska perioden innefattade att växa 

inom e-handeln i Sverige. Flera av de organisatoriska händelserna som inträffade under 

företagets första fas kan kopplas till verksamhetens strategi, bland annat då butiken i 

Växjö övertogs samt AMV IV:s roll som delägare. Företagets strategiska inriktning 

grundar påtagligt dessa händelser då de går att relatera till ökning av tillväxten inom e-

handeln. Den tydligaste händelsen som kan kopplas till strategin är dock då företaget 

lanserade en ny e-handelsplattform under våren 2008, vilket möjliggjorde en 

tempoökning och fortsatt expansion. Händelser inom företagets andra fas kopplat till 

den här strategiska affärsutvecklingsperioden kan identifieras som flytten till nya lokaler 

under hösten 2008 då det innebar, precis som övriga strategiska händelser, vad 

Flamholtz och Randle (2007) beskriver som nödvändiga förändringar för fortsatt 

tillväxt. 

 

5.2.3 Signalering genom utvecklade budgetar  

Den första utvecklingsperioden inom Outnorths ekonomistyrning kan avgränsas från 

augusti 2006 till maj 2008. Till en början kan företagets ekonomistyrning beskrivas som 

typisk för företag i den första fasen. Bokföring kompletteras inledningsvis ofta med 

enklare budgetar (Greiner, 1972; Granlund & Taipaleenmäki, 2005; Davila & Foster, 

2007; Dahle et al., 2012), vilket så även var fallet med Outnorth tillsammans med 

månadsvisa resultatrapporter. Dock kan inledande period jämföras med vad Flamholtz 

och Randle (2007) benämner ad hoc styrning, då företaget var så pass litet att inga 

ekonomiska analyser behövdes. I början hade företaget endast ett system som fungerade 

som ett artikelregister samt verktyget Google Analytics för att kontrollera datatrafik 

vilket tenderar att likna den direkta styrning utifrån marknadens respons som Greiner 

(1972) benämner i sin studie. Behovet av att kontrollera datatrafik kan dock ses som 

unikt och av betydande roll för specifikt e-handelsföretag.  Det framgår tydligt att 

betydelsen av styrverktyg (olika varianter av budgetar) ökade i samband med att 

företaget ingick avtal med AMV IV vilket troligen berodde dels på ökningen av e-

handeln (större omsättning) men främst på grund av de ökade rapporteringskraven till 

de externa delägarna. Utvecklingen av ekonomistyrningen kan vid tidpunkten förklaras 
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som ett ofrånkomligt krav då Andersson (2001) exempelvis beskriver att attrahera 

utomstående finansiärer kräver att ledningen på ett trovärdigt sätt förmedlar företagets 

framtida positiva utveckling. 

 

Outnorths ekonomistyrning kan i den första perioden även förklaras utifrån Burchells et 

al. samt Mellemviks et al. (1988) beskrivning av ekonomistyrning som tillhandahållning 

av relevant information för att förbättra beslutsfattandet. Till viss del kan även 

styrningen ses som vad författarna framhåller som ett kontrollerande verktyg i form av 

Outnorths månadsvisa resultatrapporter samt för att uppnå den legitimitet som Johanson 

och Skoog (2007) framhåller för att attrahera utomstående finansiärer. I samband med 

ökat externt inflytande i form av investeringar tycks dock styrverktygen i företaget blivit 

mer betydelsefulla för att fungera som förmedling av den ekonomiska situationen 

gentemot AMV IV vilket Johanson och Skoog (2007) beskriver som signalerande 

styrverktyg.  

 

5.3 Fas 2 

Outnorths andra fas består av vad som bedöms som brytpunkter då AMV IV blir 

delägare i företaget under hösten 2008 till att det nya riskkapitalbolaget Verdane Capital 

ökar sin ägarandel i augusti 2010 (se figur 5.2). Under fasen ökade antalet anställda till 

13 vilket tenderar att uppvisa en fortsatt simpel organisationsstruktur. Flera likheter kan 

urskiljas mellan hur Outnorths struktur såg ut i jämförelse med hur Scott och Bruce 

(1987) samt Churchill och Lewis (1983) förklarar typiska kännetecken för en 

verksamhet i överlevnadsfasen. Andersson (2001) framhåller att direktiv utformas av 

grundaren i en miljö med få hierarkier och informella kommunikationsvägar vilket så 

fortfarande var fallet i Outnorth. Greiner (1972) och Thorén (2004) framhåller dock att 

spår av tidig hierarkisk utformning med centralisering och funktionell indelning kan 

framträda i slutet av denna fas. Outnorth uppvisar inga tecken på sådan struktur under 

den andra fasen vilket troligen grundar sig i att verksamheten fortfarande hade för få 

antal anställda för att detta skulle vara nödvändigt och effektivt. Dock går det att 

urskilja sådana förändringar i början av den tredje fasen (se avsnitt 5.4). 
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5.3.1 Nytt riskkapitalbolag tar över och ökar delägarrollen  
 

FAS 2 (höst 2008 - aug 2010) Hur växte företaget? Vad påverkade att 

företaget växte? 

Väsentliga organisatoriska 

händelser 

Tidigare händelser (som ökad 

synlighet i media) bidrog till 

kraftig organisk tillväxt 

6. Flytt till nya lokaler 

7. Verdane Capital övertar 

AMV IV:s delägarskap 

Väsentliga organisatoriska 

händelser som påverkade 

ekonomistyrningen 

 

  

Avgörande organisatoriska 

brytpunkter till nästa fas 

 8. Verdane Capital investerar 

och ökar ägarandelen (40 %) 

 

Tabell 5.2 Andra fasens organisatoriska händelser som leder till brytpunkten 

 

Under den andra fasen bestod Outnorths utveckling av fortsatt organisk tillväxt genom 

e-handeln. Tidigare lansering av den nya e-handelsplattformen samt AMV IV:s som 

delägare bidrog till en markant ökning av e-handelsförsäljningen. Den kraftiga ökningen 

av e-handeln kan därmed ses som en direkt påverkande förändringsmekanism för en av 

fasens största delhändelser, lokalflytten. Lokalflytten kan jämföras med vad Johanson 

och Skoog (2007) beskriver som en motivator då flytten urskiljs som en stärkande kraft 

som möjliggjorde fortsatt tillväxtökning för företaget. 

 

Fasens andra delhändelse kan identifieras som försäljningen av AMV IV:s delägarskap 

till riskkapitalbolaget Verdane Capital. Händelsen ses av Andersson (2001) som en 

påverkande faktor i företagets mesomiljö vilket Johanson och Skoog (2007) även 

beskriver som en faktor för att underlätta fortsatt tillväxt. Det går att konstatera att 

Outnorths mesomiljö påverkade företaget till stor del under den andra fasen då Verdane 

Capitals investering i slutet av perioden kan identifieras som företagets stora brytpunkt 

och övergång till nästa fas. Investeringen som övergång till den tredje fasen kan tänkas 

grunda sig i Outnorths ekonomiska resultat som vid tidpunkten började uppvisa en 

negativ utveckling tillsammans med en stark tro på fortsatt tillväxt inom e-handeln av 

riskkapitalbolaget. Verdane Capitals investering underlättade troligen fortsatt tillväxt 

ekonomiskt. Flamholtz och Randle (2007) ser en sådan händelse som viktig då det 

möjliggör att ett företag kan ta sig från ett steg till ett annat i tillväxtcykelns olika faser.  
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5.3.2 Ekonomistyrning för motivering samt logisk grund för beslut 

Precis som Davila och Foster (2005) beskriver den andra fasen utvecklades enbart 

Outnorths befintliga styrverktyg, främst budget, under den andra identifierade perioden 

(maj 2008 - höst 2010). Författarna framhåller att det kan vara ett resultat av att 

företaget till viss del börjat etablera sig. I Outnorths fall stämmer det till viss del, dock 

påverkade främst det externa riskkapitalbolaget utvecklingen av ekonomistyrningen på 

grund av ökade krav. Scott och Bruce (1987) beskriver även att den andra fasen ofta 

kännetecknas av ny fokusering, från enbart existens till att generera vinst och positivt 

kassaflöde. Ett ökat fokus på resultatet kan förklara Outnorths utveckling av specifikt 

resultatbudgeten, dock även det kopplat till delägarnas inflytande. Företagets 

styrverktyg kan vid tidpunkten sammanfattas som vad Burchell et al. (1980) benämner 

“rationalization machines”, då företaget präglades av både hög osäkerhet kring 

målsättning och orsakssamband i inledande period av tillväxten. Den fortsatta 

styrningen där ägarna involverades innebar troligen att beslut togs i samband med att en 

handling utfördes. Styrverktygen kan då fungerat som rationalisering av handlingar för 

att motivera och logiskt grunda beslut för de externa delägarna.  

 

5.4 Fas 3 

I figur 5.2 illustreras Outnorths tredje fas från då Verdane Capital ökade sin ägarandel 

(augusti 2010) till att de i slutet av fasen blev moderbolag (början av 2013). Ur tabell 

4.6 går det att urskilja att företaget växte till 41 anställda under den tredje fasen vilket 

kan kopplas till rekrytering av flera nyckelpersoner och förändring av 

organisationsformen. Vid fasens mittpunkt går det att identifiera att Outnorth hade 

uppnått den storlek som behövdes för att olika aktiviteter med fördel skulle kunna delas 

upp i funktioner. Ökat antal aktiviteter som ett resultat av nya geografiska områden 

(Thorén, 2004) innebär att verksamheten blir svårhanterlig för de få personer som 

inledningsvis styr och ansvarar över verksamheten (Scott & Bruce, 1987). Situationen 

går att relatera till Outnorth då den beskriver företagets största delhändelse, 

funktionsindelning, vilken till stor del påverkade utvecklingen av ekonomistyrningen. 

Förändringen kan relateras till Johanson och Skoogs (2007) förändringsfaktor ledarskap, 

då funktionsindelningen innebar frågor om ansvar och struktur.  
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5.4.1 Fortsatta expansionsmedel resulterar i nytt moderbolag 
 

FAS 3 (aug 2010 - början av 2013) Hur växte företaget? Vad påverkade att 

företaget växte? 

Väsentliga organisatoriska 

händelser 

10. Lansering av e-handel i 

Danmark  

11. Lansering av e-handel i 

Norge 

13. Lansering av e-handel  

i Finland 

15. Förvärv av Get Out 

18. Lansering av e-handel i 

Tyskland 

12. Lagerflytt 

16. Namnbyte  

17. Verdane Capital investerar 

i strategin 

Väsentliga organisatoriska 

händelser som påverkade 

ekonomistyrningen 

 

 9. Styrelse tillsattes (extern) 

14. Rekrytering av 

nyckelpersoner samt 

funktionsindelning 

 

 

Avgörande organisatoriska 

brytpunkter till nästa fas 

 19. Verdane Capital investerar 

och blir nytt moderbolag 

 

Tabell 5.3 Tredje fasens organisatoriska händelser som leder till brytpunkten 

 

Churchill och Lewis (1983) beskriver att då ett företag tagit sig förbi överlevnadsfasen 

uppstår frågor beträffande fortsatt eller medvetet avtagande tillväxt. Scott och Bruce 

(1987) framhåller att fortsatt tillväxt innefattar försäljningsökning med möjlighet till nya 

geografiska områden. Författarnas syn på tillväxtfasen kan förklara Outnorths fortsatta 

tillväxt. Under den tredje fasen går det att urskilja att företaget växte organiskt genom 

lansering av e-handeln i flera länder. Delmar et al. (2001) ser det som en naturlig följd 

att etablera företaget internationellt då dess mål och strategi innefattar tillväxt vilket 

stämmer överens med hur Outnorths situation såg ut. Då Outnorths strategiska 

affärsutveckling i form av internationell etablering gick snabbare än förväntat kan det 

möjligen förklara varför det endast går att urskilja en viss tendens till de tre steg som 

Andersson (2001) förespråkar vid internationell etablering. Exempelvis att etableringen 

inledningsvis genomfördes i närliggande länder. Övriga steg går inte att urskilja vilket 

sannolikt förklarar den svaga relationen mellan den strategiska utvecklingen och 

ekonomistyrningen vid denna tidpunkt (se avsnitt 5.4.2 och 5.4.3). Företaget växte, 

förutom internationell etablering, även via det strategiska företagsförvärv som 

genomfördes under slutet av 2011. Förvärvet sågs som strategiskt då det involverade 

flera nyckelpersoner inom branschen samt flera betydelsefulla varumärken och innebar 

därmed både de produktivitets- och konkurrensförändringar som Delmar et al. (2001) 

benämner. 
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Riskkapitalbolagets ökade ägarandel i fasens inledande skede kan förklara Outnorths 

snabba tillväxt samtidigt som det resulterade i flera stora förändringar, bland annat krav 

på styrelse från riskkapitalbolagets sida. Den tillsatta styrelsen kan ses som en facilitator 

(Johanson & Skoog, 2007) då syftet var att underlätta och stärka beslut och förändringar 

(extern organisatorisk händelse). Det går att konstatera att styrelsens roll tillsammans 

med organisationens storlek kan ses som avgörande faktorer för ekonomistyrningens 

utveckling, vilket tenderar att även skildra styrelsen som en ledarskapsfaktor specifikt 

för ekonomistyrningen. Outnorths lagerflytt kan precis som i tidigare avsnitt förklaras 

som en motivator då det stärkte och möjliggjorde fortsatt tillväxt inom e-

handelsförsäljningen. Den kraftiga ökningen av e-handeln, troligen som ett resultat av 

lanseringen i Danmark och Norge, kan precis som vid den föregående lagerflytten 

förklaras som en katalysator till behov av nya lokaler.  

 

För att upprätthålla utvecklingstakten kan namnbytet urskiljas som en händelse för att 

bland annat skapa större enhetlighet vilket Johansson och Skoog (2007) relaterar till 

momentummekanismer. Verdane Capitals investering i Outnorths strategi i slutet av 

fasen gav till synes störst effekt under den fjärde fasen. Investeringen bedöms inte som 

den stora brytpunkten och övergången till nästa fas då riskkapitalbolaget vid ett senare 

tillfälle investerade ytterligare kapital vilket resulterade i att de blev Outnorths nya 

huvudägare. Ägarskiftet och Verdane Capitals nya roll kan förklaras som ett skift från 

att mesomiljön påverkar till att det direkt blir de involverade individerna (se Andersson, 

2001). Delmar et al. (2001) beskriver ägaren som den enskilt viktigaste faktorn för att 

möjliggöra fortsatt ökning av tillväxten. Med grund i detta resonemang utgör därför 

ägarskiftet Outnorths tredje avgörande brytpunkt och övergång till den fjärde fasen.  

 

5.4.2 Tillväxt genom internationell etablering och förvärv 

Övergången till den andra strategiska perioden kan urskiljas som augusti 2010 till 

maj/juni 2012 och inträffade samtidigt som Verdane Capital ökade sin ägarandel i 

augusti 2010. Den nya strategin innefattade hur företagets skulle växa internationellt 

med utgångspunkt i att bli ledande inom branschen i Skandinavien. Skälet till 

internationalisering beskrivs av Hodgetts och Kuratko (1995) som att vinna nya 

marknader för att öka vinsten. Då Outnorths resultat uppvisade en negativ utveckling 

(se tabell 4.5) kan det förklara den strategiska utvecklingen. Händelser som kan 

identifieras som strategiska och kopplas till företagets nya strategi är etableringen av e-

handeln i Danmark och Norge samt lagerflytten. Då e-handeln kort därefter även 
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etablerades i Finland och Tyskland går det att konstatera att 

internationaliseringsstrategin utvecklats till att även sträcka sig utanför Skandinavien.  

 

Som en parallell delperiod (slutet av 2011 - våren 2012) till internationaliserings-

strategin går det även att urskilja att företagets strategi vid tidpunkten var att växa 

snabbt på hemmamarknaden vilket kan förklara det strategiska förvärvet som gjordes i 

slutet av 2011. Som tidigare beskrivits sågs förvärvet som strategiskt då det involverade 

flera nyckelpersoner inom branschen samt flera betydelsefulla varumärken. Individernas 

tidigare erfarenhet och kompetens beskriver Dykert et al. (2002) som påverkande 

faktorer för utgången av verksamhetens utveckling och tydliggör därmed valet av det 

strategiska förvärvet för att stärka organisationen med betydande nyckelpersoner. 

 

5.4.3 Förhandlingsverktyg som ett resultat av funktionsindelning 

Vid tidpunkten hade det blivit ohållbart för Outnorth att inte ha ett 

ekonomistyrningssystem samt en egen ekonomiavdelning. Anthony et al. (2014) 

beskriver att decentralisering kan ses som ett betydelsefullt skäl till varför ekonomiska 

styrsystem utvecklas. Behovet av ett styrsystem inom Outnorth kan främst urskiljas som 

ett resultat av yttre påverkan då beslutet grundades utifrån ägare och styrelse. Dock till 

viss del även inom företaget på grund av den kraftiga ökningen av e-handeln och 

därmed ett ökat behov av likviditets- och kassaflödeskontroll. Efterfrågan av ett 

ekonomistyrningssystem bedöms som övergången och början av den tredje 

utvecklingsperioden inom ekonomistyrningen och sträcker sig från hösten 2010 till 

hösten 2011. Outnorths organisation kompletterade under hösten 2011 med en 

ekonomichef vilket enligt Churchill och Lewis (1983) kännetecknar utvecklingen av 

ekonomistyrningen under företagets tredje fas. Då huvuduppgiften var att "hämta hem" 

redovisningen och påbörja uppbyggnaden av det ekonomiska styrsystemet påverkade 

troligen utbildning, tidigare erfarenhet och kompetens. Dykert et al. (2002) menar att 

dessa faktorer påverkar utgången för verksamhetens utveckling vilket sannolikt även var 

fallet i Outnorth.  

 

Andra hälften av den tredje utvecklingsperioden (fram till sommaren/ hösten 2013), då 

ekonomistyrningssystemet stod klart och hade börjat användas, överlappar delvis 

företagets fjärde fas inom den organisatoriska utvecklingen. Situationen kan tolkas som 

att en viss förskjutning av utvecklingen av ekonomistyrningen har börjat uppstå i 

jämförelse med faserna inom organisatorisk utveckling och perioderna inom strategisk 
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affärsutveckling (tydliggörs i figur 5.3). Under perioden kompletterades styrningen med 

fler styrverktyg för att som Scott och Bruce (1987) beskriver undvika okontrollerad 

tillväxt, bland annat i form av kostnadsställesuppföljning och mer avancerade budgetar. 

Styrverktygens roll kan under perioden återigen ses som signalerade verktyg på grund 

av de externa kraven från nya ägare, dock främst utifrån hur Burchell et al. (1980) 

skildrar verktygen som “ammunition machines”. På grund av funktionsindelningen och 

tillhörande ökning av mer omfattande kommunikations- och beslutsvägar kan 

situationer med spridda åsikter uppstå (Anthony et al. 2014). Därför kan styrverktygen 

inom respektive funktion ses som ett förhandlingsverktyg (Burchell et al., 1980) för att 

få igenom ett beslut samt vad Johanson och Skoog (2007) beskriver som ett 

maktverktyg. Ekonomistyrningen kan under perioden sammanfattas som 

argumentationsstöd internt för att signalera och rapportera till externa ägare.  

 

5.5 Fas 4 

Outnorths fjärde fas bedöms som perioden från att Verdane Capital blir moderbolag i 

början av 2013 till att riskkapitalbolaget investerar och Outnorth förändrar strategin i 

slutet av 2014 (se figur 5.2). Rekrytering av flera nyckelpersoner samt ny extern VD var 

ett resultat av att tidigare VD:n (företagets grundare) såg sin begränsning av att styra 

och leda ett företag av den storlek som Outnorth vid tidpunkten hade växt till. Utifrån 

tabell 4.8 går det att urskilja att antalet anställda under fasens första del ökade till 65 och 

under dess andra del till 80. Tillsammans med ledningsgruppen som tillsattes kort 

därefter följer händelserna Scott och Bruce (1987) samt Greiners (1972) skildring av hur 

organisationsstrukturen förändras under expansionsfasen. Händelserna har en klar 

koppling till faktorer inom ledarskap som påverkade tillväxten då Johanson och Skoog 

(2007) betonar ansvarsrollen som avgörande för förändringar.  

 
5.5.1 Snabb tillväxt resulterar i nytt strategifokus 
 

FAS 4 (början av 2013 - slutet av 

2014) 

Hur växte företaget? Vad påverkade att 

företaget växte? 

Väsentliga organisatoriska 

händelser 

Tidigare händelser (som 

internationell etablering) 

innebar fortsatt ökning av e-

handeln 

23. Förvärv av Outlife4u 

 

22. Utveckling av egen e-

handelsplattform samt 

namnbyte för fysiska butiker 

24. Lansering av eget 

varumärke, Urberg 

26. Lagerflytt till Växjö 

27. Verdane Capital 

investerar och ökar 

ägarandelen 
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Väsentliga organisatoriska 

händelser som påverkade 

ekonomistyrningen 

 

 20. Anställning av flera 

nyckelpersoner, ny VD 

21. Ledningsgrupp tillsattes 

25. Outlet butik 

Avgörande organisatoriska 

brytpunkter till nästa fas 

 28. Ny strategi 

 

Tabell 5.4 Fjärde fasens organisatoriska händelser som leder till brytpunkten 

 

Strävan efter fortsatt tillväxt kräver ökad betydelse av finansieringen (Churchill & 

Lewis, 1983). Verdane Capitals ökade roll och inflytande som brytpunkt och övergång 

till den fjärde fasen kan därmed förklaras som ett sätt att nå uppsatta tillväxtmål vilket 

precis som i tidigare faser även skildrat tidigare brytpunkter. Under den fjärde fasen 

växte Outnorth till viss del via företagsförvärvet av Outlife4u, främst genom utökat 

sortiment, men till största del via organisk tillväxt via fortsatt ökning av e-handeln som 

ett resultat av den internationella etableringen. Större förändringar av 

organisationsstrukturen har tillsammans med planering och beslut av en fysisk 

Outletbutik påverkat hur ekonomistyrningen utvecklats specifikt för företaget (se avsnitt 

5.5.3) Flera inträffade händelser, som utveckling av en egen e-handelsplattform samt 

lansering av varumärket Urberg, kan förklaras som momentummekanismer då de 

påverkade tillväxten i form av att tillväxttakten upprätthölls. Fasens mest omfattande 

händelse var dock enligt ekonomichefen företagets tredje lagerflytt. Precis som innan 

kan flytten förklaras som ett resultat av tidigare kraftiga tillväxt vilket innebar att flytt 

till större lokaler blev en nödvändighet för klara av fortsatt expansion. 

 

Vid expansion framhåller Scott och Bruce (1987) att konkurrenter påverkar företaget 

vilket innebär att tillväxt behöver ske via nya internationella marknader. Detta kan dock 

relateras till den föregående fasen då Outnorth etablerade e-handeln på fyra 

internationella marknader. Anledningen till att företaget etablerades internationellt i ett 

tidigare skede än vad Scott och Bruce (1987) beskriver kan bero på dess snabba tillväxt 

inom främst e-handeln och därmed kopplas till branschspecifika händelser. Att tillväxt 

genom e-handel går fortare går att relatera till Dykerts et al. (2002) argument kring att e-

handel ses som ett billigt och snabbt sätt att bygga upp en verksamhet.  

 

Verdane Capitals nya roll som ägare innebar att synen på hur de påverkade företaget 

förändrades, från omgivningsfaktor till en direkt företagsrelaterad faktor. En investering 

i företaget innebar precis som innan möjlighet till fortsatt tillväxt. Det går dock att 
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konstatera att övergången till den femte fasen berodde på företagets nya strategi, då den 

innebar ny fokusering, från omsättning till lönsamhet. Strategin kan urskiljas som en 

större och mer avgörande förklaringsfaktor till företagets utveckling, både 

organisatoriskt och inom ekonomistyrningen i jämförelse med tidigare situationer och 

brytpunkter, vilket kan förklaras utifrån en starkare och tydligare strategisk koppling.  

 

5.5.2 Tillväxt genom att erbjuda “Europas bästa e-handelsplats...“ 

Den tredje strategiska perioden kan urskiljas som perioden från våren 2012 till slutet av 

2014. Namnbytet i slutet av den andra strategiska perioden (maj 2012) ses som 

övergången till den nya strategin; att erbjuda Europas bästa e-handelsplats med 

avseende på kundservice, leveranstider och sortiment av friluftsprodukter. Händelser 

som kan identifieras som betydelsefulla för att uppfylla strategin var inledningsvis 

utvecklingen av en egen e-handelsplattform, följt av förvärvet av Outlife4u samt 

lanseringen av varumärket Urberg. Lagerflytten till Växjö kan ses som strategisk då det 

innebar förenklad och snabbare distribution. Karlöf (1989) beskriver specifikt strategisk 

affärsutveckling utifrån ökat fokus på kunden vilket tydligt kan kopplas till Outnorths 

förbättringar på befintliga marknader för att förbättra kundens upplevelser. Företagets 

strategiska situation och ökade kundfokus kan dock inte sammanlänkas till utvecklingen 

av ekonomistyrningen förrän i slutet av den strategiska perioden (sommaren 2014 och 

utveckling av rapportpaketet). 

 

5.5.3 Återkoppling och ökning av den ekonomiska medvetenheten 

Den fjärde utvecklingsperioden inom ekonomistyrningen kan delas in i tre delperioder. 

Under den första delperioden (sommar/höst 2013 - sommar 2014) utvecklades och 

implementerades styrsystem (QlikView) och styrverktyg (OP-modellen) som 

komplement till Outnorths befintliga ekonomistyrningssystem vilket överensstämmer 

med Flamholtz och Randles (2007) kännetecken för expansionsfasen. Den strategiska 

kopplingen dröjde dock som tidigare beskrivits till då Verdane Capitals rapportpaket 

infördes under sommaren 2014. Rapportpaketet och utvecklingen av strategiska 

nyckeltal definierar därmed den andra delperioden då styrverktyget tydliggör den 

strategiska kopplingen som Churchill och Lewis (1983) samt Scott och Bruce (1987) 

nämner inom expansionsfasen. Det kan dock ses som förvånande att kopplingen till 

strategin och den ökade kundfokuseringen inte skett tidigare då strategin infördes redan 

under våren 2012. Som Granlund och Taipaleenmäki (2005) beskriver tenderar fler 

avancerade ekonomiska styrverktyg att utvecklas för att öka tillväxten, exempelvis 
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illustrerar Outnorths kalkylarbete för etablering av outletbutiken detta. Större fokus på 

kalkyler utgör den tredje delperioden som tillsammans med ekonomistyrningens andra 

delperiod sträcker sig över företagets femte fas, mognadsfasen. 

 

Ekonomistyrningen har under perioden till stor del påverkats av riskkapitalbolaget som 

nya ägare och behovet har därmed precis som tidigare även uppstått utifrån. 

Styrverktygen kan därför sammanfattas som “answer machines” då de enligt Burchell et 

al. (1980) syftar till att tillhandahålla korrekt information under en situation då 

osäkerheten kring målsättningen ses som låg. Detta går att urskilja då Outnorth tagit sig 

förbi de mest kritiska faserna. En intressant aspekt är den yttre påverkan på 

ekonomistyrningen, då den bland annat grundar sig i att kunna möjliggöra och öka 

graden av jämförelse mellan riskkapitalets bolag sinsemellan. Ett fortsatt ovisst 

orsakssamband innebär att styrverktyg även kan ses som “learning machines” (Burchell 

et al. 1980). Företagets ökade interna behov kan därmed beskriva utvecklingen av både 

QlikView och det mer omfattande kalkylarbetet då det troligen syftar till att minska 

denna osäkerhet och för att samtidigt öka den ekonomiska medvetenheten.  

 

5.6 Fas 5 

I figur 5.2 illustreras Outnorths femte och nuvarande fas där företagets nya strategi kan 

urskiljas som övergången till fasen. Utifrån det nya strategiska perspektivet, från enbart 

omsättningsfokus till ett ökat lönsamhetsfokus med långsammare tillväxttakt, går det att 

konstatera att företaget idag befinner sig i början av den femte fasen. Churchill och 

Lewis (1983) beskriver att mognadsfasen kännetecknas av en situation då rekryteringen 

av anställda börjar avta vilket även går att urskilja inom Outnorth. Företagets nya 

strategi uppvisar en fortsatt tillväxt, dock med något avtagande tillväxttakt och liknar 

därmed Scott och Bruces (1987) definition av den femte fasen.  

 
5.6.1 Organisatoriska frågor kvarstår efter snabb tillväxt 
 

FAS 5 (slutet av 2014 ) Hur växte företaget? Vad påverkade att 

företaget växte? 

Väsentliga organisatoriska 

händelser 

Inledningsvis fortsatt kraftig 

tillväxt av e-handeln 

 

 

Väsentliga organisatoriska 

händelser som hittills påverkat 

ekonomistyrningen 

 

 29. Uppdelning i fyra 

beslutsorgan 

 

 

Tabell 5.5 Femte fasens organisatoriska händelser som hittills inträffat 
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Tillväxten kan inledningsvis ses som organisk genom ökning av e-handeln. Det går att 

urskilja få förändringar som hittills inträffat som kan förklara vad som påverkat 

tillväxten. Dock har styrningen exempelvis blivit tydligare genom uppdelningen i fyra 

beslutsorgan. Greiner (1972) beskriver att strukturen med fördel kan utformas som 

sammansättningar av team med nyckelpersoner från olika områden. De fyra 

beslutorganen kan jämföras med dessa team då de införts som ett resultat av 

företagsstorleken i syfte att effektivisera miljön. Uppdelningen i fyra beslutsorgan kan 

även ses som början av flera organisatoriska förändringar då tidigare snabba beslut 

kvarlämnat flera organisatoriska frågor. Utifrån Anderssons (2001) argument om 

snabbväxande företag och snabba beslut går det att konstatera att en sådan situation 

vanligtvis uppträder då ett snabbväxande företag börjar nå en långsammare tillväxt. 

Tidigare fokusering på att enbart växa snabbt kräver därför sannolikt att företag vid ett 

senare tillfälle går tillbaka och korrigerar samt genomför förbättringar.  

 

5.6.2 Ökad lönsamhet och avtagande tillväxttakt  

Tillväxtstrategin förändrades i slutet av 2014 till fokus på ökad lönsamhet. Den nya 

strategin kan därmed ses som företagets fjärde och nuvarande strategiska period. Hittills 

har få strategiska händelser inträffat som kan kopplas till företagets nya strategi. 

Uppdelningen i fyra beslutsorgan tenderar dock till att uppvisa förändringar inom 

ekonomistyrningen vilken kan ses som utgångspunkten för att arbeta i riktning mot 

strategin. Utformning av struktur och ansvar, specifikt inom ekonomistyrningen, ses 

som sätt för att förverkliga strategin (Jakobsen & Lien, 2003). Det går att urskilja svaga 

kopplingar mellan Outnorths tidigare strategier och utvecklingen av ekonomistyrningen. 

Nuvarande strategi har dock en starkare koppling bland annat utifrån de organisatoriska 

korrigeringar som hittills inträffat men även enbart utifrån strategin och den ökade 

lönsamhetsfokuseringen.  

 

5.6.3 Ökad ekonomisk kontroll och precision 

Utifrån inledningen av den femte perioden inom utvecklingen av ekonomistyrningen, 

från hösten 2014 fram till idag, har få förändringar inträffat. Uppdelningen i 

beslutsorganen har dock konkretiserat ekonomistyrningen. Flamholtz och Randle (2007) 

beskriver att sådana förändringar genomförs för att uppnå en exakthet och ökad 

precisering. Den mer kostnadsstyrda ekonomistyrningen kan dock direkt kopplas till 

den nya strategin då ökad lönsamhetsfokusering kräver en ny syn på ekonomistyrning i 

jämförelse med tidigare omsättningsfokus. Det går därmed att se kopplingar mellan vad 



  
 

75 

som kännetecknar fasen enligt Greiner (1972) då han betonar att ekonomistyrningen blir 

mer strategiskt med nyckeltal kopplade till företagets strategi. Precis som Scott och 

Bruce (1987) beskriver kan tydligare intern fokusering urskiljas även inom Outnorth då 

kostnadsstyrningen exempelvis innebär nya mått specifikt för personalen. Framöver kan 

den strategiska kopplingen tänkas komma stärkas ytterligare, exempelvis genom 

styrkort (Kaplan & Norton, 1996) eller strategikartor (Kaplan & Norton, 2004). 

 

Då osäkerhet kring målsättningar och orsakssamband kan ses som lägre inom Outnorth 

på grund av en stabilare miljö kan styrverktygen återigen kopplas till Burchells et al. 

(1980) “answer machines”. Eftersom en stor del av Outnorths ekonomistyrning 

uppkommit och existerar enbart för att tillhandahålla rapportering till ägarna används 

styrverktygen för att skapa och tillhandahålla aktuell och korrekt information. Det går 

dock att urskilja att styrverktygens roll som ett externt rapporteringsverktyg 

kompletterats med interna kontrolleringsverktyg då företaget börjat fokusera mer på 

interna kostnader. Det interna behovet har således ökat och kan urskiljas som starkare 

än det tidigare yttre behovet.  

 

5.7 Sammankopplande modell av Outnorths tillväxtprocess 

De tre processerna inom Outnorths tillväxtprocess illustreras tillsammans i figur 5.3 och 

sammanfattar den empiriska analysen. Det går att urskilja att den organisatoriska och 

strategiska affärsutvecklingen följs åt relativt väl. Inom utvecklingen av 

ekonomistyrningen sker dock en viss eftersläpning efter den andra fasen. 

Ekonomistyrningen tenderar att utvecklas något efter brytpunkterna inom den 

organisatoriska utvecklingen samt strategiska affärsutvecklingen vilket kan tänkas bero 

den svaga strategiska kopplingen, företagsstorleken och de mer omfattande 

beslutsvägarna tillsammans med den förändrade ägarrollen. Utifrån den empiriska 

analysen och figur 5.3 kan flera områden identifieras för att förklara hur behovet av 

ekonomistyrningen utvecklas. Det framgår exempelvis att tillväxthastigheten kan 

kopplas till den strategiska affärsutvecklingen och e-handelsbranschen. Outnorths 

strategi har fram till mognadsfasen fokuserat på snabb tillväxt och att öka omsättningen 

vilket kan relateras till den entreprenöriella anda som enligt Kanter (1985) och Freeman 

och Engel (2007) möjliggör tillväxt. I det här fallet har den entreprenöriella rollen i 

form av grundarens styrning tillsammans med kopplingen till det strategiska 

perspektivet spelat en avgörande betydelse för att förstå Outnorths utveckling av 

ekonomistyrningen genom hela tillväxtprocessen.  
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Relationen mellan organisatoriska händelser som påverkar om företaget växer och som i 

sin tur påverkar utvecklingen av behovet av ekonomistyrning kan särskiljas som direkta 

och indirekta. Händelser som direkt påverkar ekonomistyrningen kan utifrån den 

empiriska analysen övergripande identifieras som facilitatorer och ledarskapsfaktorer, 

både faktorer som berör individer och företagets mesomiljö. Mindre händelser som 

urskiljs som katalysatorer, motivatorer och momentummekanismer kan ofta ses som 

företagsspecifika och påverkar ekonomistyrningen indirekt då de bidrar till företagets 

tillväxt och organisatoriska utveckling som helhet. Utifrån faserna går det även att 

konstatera att utvecklingen av ekonomistyrningen uppstår som en direkt eller indirekt 

effekt utifrån relationen mellan den organisatoriska utvecklingen och strategiska 

affärsutvecklingen. I de flesta fall utvecklas ekonomistyrningen till följd av 

organisatoriska händelser snarare än strategiska. Dock inträffar ofta de organisatoriska 

händelserna i de fallen till följd av strategiska företeelser.  

 

Betydelsen av att synas i media kan i Outnorths inledande skede ses som en 

branschspecifik händelse som därefter utvecklades till ett mönster av tillskjutet 

expansionsmedel från externa riskkapitalbolag för fortsatt tillväxt. Riskkapitalbolagens 

roll kan urskiljas som avgörande till de största händelserna för företagets utveckling av 

ekonomistyrningen. Dess roll går även att relatera till att behovet av ekonomistyrning 

uppstår både inom företaget och utanför. Det är främst företagets storlek som påverkar 

det inre behovet och finansiering i form av externt delägarskap som påverkar det yttre 

behovet. Styrverktygens roll tillsammans med förändringsmekanismerna kan kopplas 

till hur det inre och yttre behovet varierar i samband med graden av osäkerhet. Varje 

område som identifierats i detta kapitel fördjupas i kapitlet som följer och tydliggör 

därmed dess koppling och relation mellan ekonomistyrning och tillväxtprocessen.  
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Figur 5.3 Sammankopplande modell av de tre delarna i Outnorths tillväxtprocessen  
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6. Framträdande områden för utveckling  

av ekonomistyrningen 
 

Utifrån tidigare empiriska analys identifierades flera områden som kan kopplas till 

utvecklingen av behovet av ekonomistyrning. I detta avsnitt lyfts dessa områden genom 

en utvecklad diskussion för att samtidigt belysa aspekter med svag koppling till tidigare 

forskning samt nya infallsvinklar. Avsnittet avslutas med utveckling av en 

förklaringsmodell för att beskriva relationen mellan formell ekonomistyrning och 

tillväxtprocessen i mindre snabbväxande företag och därmed uppfylla studiens tredje 

delsyfte. 

 

6.1 Synen på branschen 

Faktorer och förhållanden i form av företagets och riskkapitalbolagets syn på e-

handelsbranschen har visat sig vara grunden till hur behovet av ekonomistyrning 

utvecklades för Outnorth under tillväxtprocessen. Outnorths syn på e-handelsbranschen 

kan i ett initierande skede beskrivas som ökade försäljningsmöjligheter dock med en 

hårdare konkurrenssituation. Dykert et al. (2002) betonar att den hårda konkurrensen 

inom e-handeln bidrar till en ökad press att försvara företagets position. Argumentet kan 

tolkas som att företag inom e-handeln i stort sätt måste växa för att överleva. Tillväxt 

inom e-handeln ses därför troligen som en naturlig väg att följa då företag vill 

konkurrera inom branschen. Mer konkret kan tillväxthastigheten inom branschen 

exempelvis förklara Outnorths avvikande mönster gentemot Scott och Bruces (1987) 

studie om exempelvis internationell etablering då Dykert et al. (2002) framhåller att e-

handel är ett relativt billigt och snabbt sätt att bygga upp en verksamhet. E-handel som 

ett nytt sätt att göra affärer på kan även kopplas till synen på entreprenörskap och den 

innovativa framåtanda som enligt Freeman och Engel (2007) entreprenöriella företag 

präglas av. Det går att urskilja entreprenöriella inslag i Outnorths utveckling vilket 

exempelvis kan förklara tillväxthastigheten och att företagets tillväxtprocess i flera 

avseenden har haft en snabbare utveckling i jämförelse med hur exempelvis Scott och 

Bruce (1987) skildrar tillväxtprocessen. 

 

Företagets syn på e-handelsbranschen har sannolikt även haft en avgörande roll kring 

valet av att involvera ett riskkapitalbolag för att finansiera tillväxten samt för 

utvecklingen ur ett strategiskt perspektiv. Ur den empiriska datan framgår det att 
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riskkapitalbolag påverkas av branschen då de värderar ett företag vilket även Gompers 

och Lerner (2004) framhåller utifrån flera års forskning inom ämnet. Den övergripande 

synen på e-handelsbranschen utifrån riskkapitalbolagets värderingsperspektiv har som 

framkommit skiftat från fokus på omsättningsökning till fokusering på lönsamhet vilket 

tydligt präglat Outnorths utveckling av strategi, organisation och ekonomistyrning. 

Detta stärker även inledande argument kring att synen på branschen grundar 

utvecklingen av ekonomistyrningen. Då tillväxthastigheten inom Outnorth även kan 

förklaras utifrån synen på att enbart öka omsättningen kan en intressant aspekt tänkas 

vara hur tillväxthastigheten förändras för nystartade e-handelsföretag då det idag 

tenderar att finnas ett starkare fokus på lönsamhet. Med utgångspunkt i Outnorths 

utveckling kan fenomenet tolkas som att nystartade e-handelsföretag med 

riskkapitalbolag som huvudägare/delägare möjligen kan komma att ha en lägre 

tillväxthastighet i jämförelse med företag som startade verksamheten vid liknande 

tidpunkt som Outnorth då branschen upplevs vara på väg in i en ny epok. Detta 

förutsätter dock att övriga påverkande faktorer inte förändras. Antagandet lyfter 

företagets ålder som en ytterligare dimension och sätter Greiners (1972) syn på ålder 

som en central förändringskraft i ett nytt perspektiv. Entreprenörskap och den 

innovativa utveckling som snabb tillväxt kan tänkas medföra öppnar även upp för 

alternativa förklaringar då tillväxthastigheten blir långsammare som ett resultat av att 

synen på branschen förändras. Som framgår bygger studiens resultat till stor del på att 

företaget är verksamt inom e-handelsbranschen. E-handeln kan därför ses som 

utmärkande för resultatet till skillnad från andra branscher, då exempelvis Scott och 

Bruce (1987) framhåller att enbart tillväxthastigheten varierar utifrån specifika 

branscher. 

 

6.2 Riskkapitalbolag 

Valet av att involvera ett riskkapitalbolag kan utifrån den empiriska analysen tänkas 

grunda sig i både branschen och den strategiska dimensionen. E-handel som ny 

försäljningskanal innebär som tidigare beskrivits en hårdare konkurrens. Att synas i 

media kan enligt Laudon och Traver (2015) ses som ett tillvägagångssätt för att försvara 

företagets position. I Outnorths fall innebar det valet av att involvera ett riskkapitalbolag 

för att möjliggöra ökad synlighet i media. Den ökade synligheten kan ses som en kritisk 

faktor och utmärkande för e-handelsbranschen. Riskkapitalbolagens roll har i Outnorth 

visat sig vara avgörande för tillväxten och kan urskiljas som två delar, finansiärer och 
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ägare. Rollen som finansiärer kan tolkas som initierande till Outnorths tillväxtprocess. 

Företagets utveckling visar även hur betydelsefull en fungerande riskkapitalmarknad är 

för att skapa förutsättningar för tillväxthastigheten. Riskkapitalmarknaden kan därför 

ses som en kritisk faktor för tillväxt utmärkande specifikt för e-handelsföretag. 

Arnander (2007) betonar att riskkapitalbolag ofta har en klar bild av vilken typ av 

företag som ska ingå i dess portfölj och vad som förväntas av företaget. 

Riskkapitalbolagens i förväg förväntade bild av Outnorths utveckling kan därför 

urskiljas ha betydande inverkan på strategiska och organisatoriska händelser som kan 

relateras till utvecklingen av ekonomistyrningen. Rollen som ägare har dock en starkare 

koppling till utvecklingen av ekonomistyrningen då riskkapitalbolagen genomgående 

står för ett yttre behov av ekonomistyrning (se vidare avsnitt 6.5). Det yttre behovet 

grundar sig i ökade krav från riskkapitalbolagens sida för att få en ökad ekonomisk 

insyn. 

 

6.3 Strategisk dimension 

Utifrån figur 5.3 går det att urskilja att den strategiska processen varit påtaglig under 

hela Outnorths utveckling och kan precis som Anthony et al. (2014) beskriver förklara 

hur organisationen utvecklats och formats. Dock uppfattas graden variera av hur 

specificerad och formellt utformad strategin varit i de olika faserna. Inledningsvis kan 

företagets strategi beskrivas som diffus och övergripande. Under senare del av 

tillväxtprocessen går det däremot att tyda en ökad skärpa genom en formell, konkret och 

mer betydande strategi. Detta följer även hur den strategiska affärsutvecklingen har 

påverkat utvecklingen av ekonomistyrningen. Situationen går att relatera till den 

traditionella synen på ekonomistyrning som enligt Johanson och Skoog (2007) 

kännetecknas av ett finansiellt kortsiktigt fokus. Outnorths senare del av 

tillväxtprocessen tenderar att uppvisa en starkare strategisk koppling och liknar hur 

Andersson (2001) framhåller strategisk ekonomistyrning. Även tillväxthastigheten och 

synen på e-handelsbranschen har som tidigare beskrivits spelat en stor roll för den 

strategiska utvecklingen. 

 

Då ämnet problematiserades i studiens inledande skede tydliggjordes att avsaknaden av 

det strategiska perspektivet i tidigare forskning om tillväxtprocessen kan bero på den 

entreprenöriella anda som präglar tillväxtprocessen. Entreprenörskap i samband med 

strategisk affärsutveckling har visat sig vara en betydelsefull del för att förstå hur 
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behovet av ekonomistyrning utvecklas. Den entreprenöriella rollen kan kopplas till 

företagets inledande period då verksamheten styrdes av grundaren. En svagare 

strategisk koppling inom företaget kan förklaras utifrån entreprenörskapets innebörd. 

Entreprenörer tycks enligt Johannisson (1992) driva verksamheter genom visionen som 

om det vore nuet, det vill säga att man upplever och tror sig befinna sig i situation för att 

vid ett senare tillfälle faktiskt göra det. Det går att urskilja att då företagets nya ägare i 

form av ett riskkapitalbolag involverades blev den strategiska skärpan tydligare och den 

entreprenöriella rollen allt svagare vilket även syns inom hur ekonomistyrningen 

utvecklades. Fenomenet kan förklaras utifrån den minskade handlingsfriheten som 

Johannisson (1992) beskriver som ett resultat av kompromisser med omgivningen. 

Entreprenörskap i samband med ägarrollen sätter ekonomistyrning i ett nytt perspektiv 

under tillväxtprocessen och kan därmed förklara och tydliggöra den strategiska 

affärsutvecklingen.  

 

6.4 Direkt och indirekt påverkan på ekonomistyrning 

Outnorths utveckling av ekonomistyrningen kan mer konkret förklaras utifrån hur den 

organisatoriska utvecklingen samt strategiska affärsutvecklingen direkt och indirekt har 

påverkat behovet av ekonomistyrningen. Att den direkta och indirekta påverkan på 

ekonomistyrningen är framträdande just för Outnorth kan troligen förklaras utifrån hur 

den strategiska affärsutvecklingen framträder i företagets tillväxtprocess och återigen 

kopplas till entreprenörskap. Resonemanget sätter tidigare studier om tillväxtcykeln (se 

Greiner, 1972; Churchill & Lewis, 1983; Scott & Bruce, 1987; Moores & Yuen, 2001; 

Granlund & Taipaleenmäki, 2005) i ett nytt perspektiv då studierna enbart skildrar den 

organisatoriska påverkan.  

 

Figur 5.3 uppvisar en otydlig koppling mellan de tre delarna inom tillväxtprocessen 

vilket utifrån tidigare resonemang kan förklaras av tillväxthastigheten. Den empiriska 

analysen visar dock att det i nästintill samtliga fall är organisatoriska händelser som 

påverkar utvecklingen av behovet av ekonomistyrning. I jämförelse med den strategiska 

affärsutvecklingen går det att urskilja att strategin främst har haft en indirekt effekt på 

ekonomistyrningens utveckling. Den indirekta effekten kan tolkas som bakomliggande 

orsak till den förskjutning som figur 5.3 uppvisar i förhållande till den organisatoriska 

och strategiska utvecklingen. Vid två tillfällen uppvisar dock Outnorths strategiska 
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utveckling en direkt koppling till ekonomistyrningen vilket sker då faserna för 

organisatorisk utveckling sammanfaller med perioderna för strategisk affärsutveckling. 

 

6.5 Yttre och inre behov av ekonomistyrning 

Att företagsstorleken påverkar utvecklingen av ekonomistyrningen har tidigare bland 

annat identifierats av Scott och Bruce (1987) samt Anthony et al. (2014).  Med 

utgångspunkt i företagsstorleken kan ett inre behov av ekonomistyrning inom Outnorth 

urskiljas ur den organisatoriska och strategiska utvecklingen. Till en början visade det 

sig dock att det yttre behovet av ekonomistyrningen var större då flera krav tillkom från 

delägare och senare huvudägare. En tydlig distinktion kan därför förklara hur behovet 

uppstår både inom och utanför företaget, där det yttre behovet är större i början av 

tillväxtprocessen vilket övergår till ett större inre behov längre fram i processen. 

Upphov till distinktionen är i grund och botten riskkapitalets roll som ägare.  

 

Det yttre och inre behovet kan förklaras utifrån tidigare studier om vad som påverkar 

om ett företag växer (se främst Innes & Mitchell, 1990; Cobb et al., 1995; Andersson, 

2001; Johanson & Skoog, 2007) samtidigt som det kompletterar studierna då de 

uppvisar svaga kopplingar till ekonomistyrningens utveckling. Utifrån Outnorth går det 

att urskilja att förändringsmekanismer som facilitatorer och ledarskapsfaktorer i 

mesomiljön och på individnivå tenderar att uppvisa kopplingar till hur ett behov av 

ekonomistyrning utvecklas. Tillsammans med styrverktygens roller tydliggör och 

särskiljer faktorerna det inre och yttre behovet. Figur 6.1 illustrerar hur styrverktygens 

roller inom Outnorth utvecklats i takt med företagets tillväxt.  

 

                         

Figur 6.1 Styrverktygens roller under Outnorths tillväxtprocess 
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Intressanta aspekter går att urskilja vilket sätter tidigare teorier (Burchell et al. 1980; 

Johanson & Skoog, 2007) i ett nytt perspektiv. I ett inledande skede av Outnorths 

tillväxtprocess uppstår det inre behovet genom ökad synlighet i media då styrverktygen 

har en signalerande roll för att som Andersson (2001) beskriver attrahera utomstående 

finansiärer. Behovet kan beskrivas som svagt då ekonomistyrningen utformades med få 

styrverktyg, typiskt för mindre företag under uppstarten av verksamheten. Därefter går 

det att urskilja att styrverktygen övergår till en legitimerande roll i samband med att 

riskkapitalbolaget ställer krav på ekonomistyrningen och därmed uppstår det yttre 

behovet som följer företaget under hela tillväxtprocessen. Situationen kännetecknas 

utifrån Outnorth av ökat fokus på resultatet.  

 

Funktionsindelning som ett resultat av ökad företagsstorlek tenderar att öka det inre 

behovet för att fungera som ett kontroll- och förhandlingsverktyg och kan därmed 

förklara implementeringen av ekonomistyrningssystemet NAV. Dock går det att urskilja 

att det yttre behovet fortfarande dominerade utvecklingen av ekonomistyrningen och 

därmed fungerade styrverktygen som tillhandahållning av korrekt information till 

ägarna. Vid tidpunkten dominerades ekonomistyrningen av kritiska aspekter som 

likviditet och kassaflöde. En ökad inre ekonomisk medvetenhet tenderade att utveckla 

styrverktygen till verktyg för att lära och förstå med bättre kontroll på främst 

marginaler. Inom Outnorth går det även att relatera komplettering av fler styrsystem 

som QlikView till händelser av ökat inre behov och som kritisk aspekt för fortsatt 

tillväxt.  

 

Vid lägre tillväxttakt i en något mer mogen miljö visade det sig att det inre behovet även 

ökade i form av behov av precision och exakthet. Styrsystem som QlikView skapar 

förmodligen flera möjligheter att öka nivån på ekonomistyrningen genom ytterligare 

integrering mellan strategi och ekonomistyrning vilket troligen annars utgjort en mer 

utdragen utvecklingsprocess. Ökningen av det inre behovet går även att relatera till den 

strategiska kopplingen som blev mer framträdande då strategin förändrades mot en 

något avtagande tillväxthastighet. Frågetecknet i figur 6.1 illustrerar en motsvarande syn 

som Johanson och Skoog (2007) har kring att se tillväxten som en kontinuerlig process. 

Det yttre och inre behovet kommer troligen att förändras i de fall då exempelvis ett nytt 

riskkapitalbolag involveras eller då tillväxten tar ny fart alternativt avstannar.  
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6.4 Relationen mellan ekonomistyrning och tillväxt som en 

förklaringsmodell 

En intressant aspekt på Outnorths utveckling är att traditionella teorier om tillväxt och 

ekonomistyrning faktiskt visat sig fungera i verkligheten, dock med flera nya 

infallsvinklar. Det yttre behovet har, utifrån Outnorths tillväxtprocess, inledningsvis 

visat sig vara starkare än det inre behovet vilket tenderar att öppna upp en ny syn på hur 

utvecklingen av ekonomistyrningen i ett företag under tillväxt kan förklaras. 

Framträdande områden (som bransch och riskkapitalbolag, strategisk dimension samt 

hur både organisatoriska och strategiska händelser direkt och indirekt påverkat) utgör 

tillsammans en samlad bild av hur relationen mellan det yttre och inre behovet varierar 

och samspelar. Figur 6.2 illustrerar hur de framträdande områdena kan kopplas samman 

för att belysa relationen mellan tillväxtprocessen och formell ekonomistyrning.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6.2 Förklaringsmodell för att belysa relationen mellan tillväxtprocessen och formell 

ekonomistyrning 
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7. Slutsats 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att öka kunskapen om relationen mellan 

utvecklingen av formell ekonomistyrning och tillväxtprocessen i mindre snabbväxande 

företag. Avslutande kapitel besvarar därför forskningsfrågan genom att redogöra och 

skildra studiens resultat. Studiens bidrag preciseras för att tydliggöra den teoretiska 

relevansen och den praktiska nyttan tillsammans med samhälleliga aspekter. Under 

studien har flera intressanta infallsvinklar dykt upp som exempelvis berör e-

handelsbranschen, riskkapitalbolag och entreprenörskap. Genom en diskussion med 

egna reflektioner formuleras dessa till idéer och förslag för framtida forskning inom 

ämnet. 

 

7.1 Behovet av formell ekonomistyrning i tillväxtprocessen 

I studiens inledande kapitel identifierades flera kunskapsluckor utifrån tidigare 

forskning inom ekonomistyrning och tillväxt. Studiens resultat ämnar fylla dessa luckor 

genom analytisk generalisering. Genom att ha kartlagt tillväxtprocessen för ett e-

handelsföretag, identifierat och förklarat olika faktorer och förhållanden kring 

utvecklingen av behovet av formell ekonomistyrning samt systematiserat resultatet i en 

förklaringsmodell kan forskningsfrågan besvaras genom de slutsatser som följer. 

 

 Hur och varför utvecklas behovet av formell ekonomistyrning för ett mindre 

snabbväxande e-handelsföretag? 

 

Applicering av tillväxtcykeln på Outnorths utveckling för att skildra hur och varför 

behovet av formell ekonomistyrning utvecklas har uppvisat flera framträdande områden. 

Områdena identifierades då de tre processerna; organisation, strategisk affärsutveckling 

samt ekonomistyrning, analyserades var för sig för att slutligen analyseras som en 

fullständig tillväxtprocess. Analysen uppvisade en eftersläpning av ekonomistyrningen i 

förhållande till den organisatoriska utvecklingen och den strategiska affärsutvecklingen 

vilket förklarar en svag strategisk koppling mellan ekonomistyrningen och företagets 

strategi. Studiens resultat bygger till stor del på att företaget är verksamt inom e-

handelsbranschen samt riskkapitalbolagets inflytelserika roll. Behovet av 

ekonomistyrning i Outnorth kan ses som utmärkande för e-handelsföretag till skillnad 

från andra branscher.  
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Traditionella teorier om tillväxt och ekonomistyrning har visat sig fungera i 

verkligheten, dock med flera nya infallsvinklar. Grunden till hur behovet utvecklades 

visade sig vara synen på e-handelsbranschen och kan relateras till både företaget och 

dess mesomiljö. Tillväxthastigheten för e-handelsföretag tillsammans med ett 

entreprenöriellt perspektiv kan förklara flera avvikande mönster gentemot tidigare 

studier med utgångspunkt i tillväxtcykeln. Branschspecifika händelser som att synas i 

media kan ses som en kritisk faktor och klargör därmed valet av att involvera ett 

riskkapitalbolag för att nå ställda tillväxtmål. Riskkapitalbolagets roll som finansiärer 

initierade företagets snabba tillväxtprocess. Studien tydliggör hur avgörande en 

fungerande riskkapitalmarknad faktiskt är för e-handelsföretag. Då riskkapitalbolag ofta 

har en klar bild av hur företaget ska utvecklas kan de även ses som avgörande för hur 

strategiska och organisatoriska händelser kom att påverka Outnorths utveckling av 

ekonomistyrningen. Rollen som ägare tydliggör dess inverkan genom ett framträdande 

yttre behov av ekonomistyrning.  

 

Studien uppvisar att det yttre behovet av ekonomistyrning är större i början av 

tillväxtprocessen vilket övergår till ett ökat inre behov längre fram i processen. 

Styrverktygens olika roller skildrar behovet då de i ett inledande skede ses som 

signalerande och legitimerande verktyg för att utvecklas till återkopplande och 

kontrollerande verktyg. Outnorths tillväxtprocess har präglats av kritiska faktorer inom 

ekonomistyrningen i form av kontroll av likviditet och kassaflöde, styrsystem som 

QlikView samt den strategiska kopplingen till ekonomistyrningen i senare del av 

tillväxtprocessen.  

 

Ökningen av det inre behovet kan relateras till hur den organisatoriska och strategiska 

utvecklingen direkt och indirekt påverkar ekonomistyrningen. I nästintill samtliga fall 

påverkar organisatoriska händelser hur behovet av ekonomistyrning utvecklas. Den 

strategiska affärsutvecklingen har främst haft en indirekt effekt på ekonomistyrningens 

utveckling. Tillväxtprocessens senare del uppvisar dock en starkare koppling mellan 

strategi och ekonomistyrning. Riskkapitalbolag som ägare kan förklara en svagare 

ägarstyrd entreprenöriell roll och tydligare strategisk skärpa. Kopplingen till 

entreprenörskap och minskad handlingsfrihet som ett resultat av kompromisser med 

omgivningen sätter behovet av ekonomistyrning i ett nytt perspektiv. 
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7.2 Studiens bidrag 

Studiens resultat ökar den existerande kunskapen då flera befintliga studier utvecklats 

med nya aspekter och inriktningar samt då nya kunskapsområden tillförts till ämnet. 

Utgångspunkten till forskningsfrågan var att fylla en befintlig kunskapslucka som i 

grund och botten utgick utifrån Davilas (2005) studie och behovet av ekonomistyrning. 

Den här studien kompletterar befintliga studier om ekonomistyrning och 

tillväxtprocessen med ett strategiskt perspektiv och skapar därmed en större helhet av 

vad som påverkar utvecklingen av ekonomistyrningen under tillväxt. Nya 

kunskapsområden har tillförts då studien primärt fokuserar på ett mindre snabbväxande 

e-handelsföretag. Därmed har den systematiserade kunskapen och praktiska förståelsen 

inom forskningen ökat som tidigare enbart kunnat urskiljas inom företaget och dess 

mesomiljö. Studien uppfyller även en praktisk nytta för små företag, främst e-

handelsföretag, då den skildrar ekonomistyrningens utveckling då ett företag växt 

snabbt från ett litet till medelstort företag.  

 

Tillväxthastigheten inom specifikt e-handelsbranschen kan förklara avvikande mönster 

gentemot tidigare studier om tillväxtprocessen (se studien av Scott & Bruce, 1987). E-

handelsbranschen i relation till tillväxthastigheten och företagets ålder har även 

utvecklat Greiners (1972) syn på ålder som en centralförändringskraft för tillväxt. Den 

här studien har dessutom satt synen på ekonomistyrningens utveckling (i studier som 

Greiner, 1972; Churchill & Lewis, 1983; Scott & Bruce, 1987; Moores & Yuen, 2001; 

Granlund & Taipaleenmäki, 2005) i ett nytt perspektiv utifrån entreprenörskap i 

samband med ägarrollen. Det inre och yttre behovet av ekonomistyrning kompletterar 

synen på företagets storlek (Scott & Bruce, 1987; Anthony et al., 2014) och bidrar med 

en ny bild av hur styrverktygens roller kan tolkas och användas för att förklara 

utvecklingen av behovet av ekonomistyrning i samband med tillväxtprocessen (se 

Burchell et al., 1980; Johanson & Skoog, 2007). 

 

Studiens resultat kan samtidigt återkopplas till Tillväxtverkets rapport (se Oreland, 

2012) om tillväxtviljan bland mindre företag som framhölls i studiens inledningskapitel, 

för att belysa en samhällsekonomisk relevans. Riskkapitalbolagens roll för mindre e-

handelsföretag skildras på ett framträdande sätt och tenderar därmed att skapa en ökad 

förståelse för exempelvis näringslivspolitiken och intresseorganisationer som Svenska 

Riskkapitalföreningen (SVCA). 
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7.3 Reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

Egna reflektioner på studien berör främst de metodologiska val som gjorts samt 

tillvägagångssättet för datainsamlingen. Då svar från Outnorths tidigare ekonomichef 

drog ut på tiden togs beslut om att gå vidare med studien utan hans syn på företagets 

utveckling. Övriga respondenter som medverkat hade vid tidpunkten bidragit med 

tillräcklig information om företagets tillväxtprocess. Om den tidigare ekonomichefen 

medverkat i studien kunde hans syn troligen bidraget med ett annat perspektiv som 

kunde varit intressant att analysera i samband med svaren från de övriga 

respondenterna. Dock hade svaren förmodligen inte bidragit med några avgörande 

aspekter för studiens resultat. Med utgångspunkt i resultatet hade dock intervjuer med 

respondenter från riskkapitalbolagen säkerligen bidragit med intressanta perspektiv. 

Tidsaspekten gjorde det emellertid problematiskt att inkludera detta och lämnas därför 

till vidare forskning med den här studien som utgångspunkt.  

 

Avsnittet om analysmetod i kapitel tre syftar till att reducera den kritik som kan tänkas 

uppstå mot valet av att genomföra en enfallsstudie. Då generaliserbarhet troligen ses 

som den mest betydelsefulla aspekten i mångas ögon är det väsentligt att återigen ta upp 

detta i det avslutande skedet av studien. Studiens utgångspunkt för analys av det 

empiriska materialet var att skapa teoretiska hypoteser om kausala relationer och svar på 

frågor om hur och varför. Möjlighet att generalisera utifrån en flerfallstudie hade 

troligen inneburit att det empiriska djupet gått förlorat. Därför är det tänkt att den här 

studien ska öppna upp till fortsatt forskning med studiens resultat som utgångspunkt.  

 

Under studiens gång har flera intressanta aspekter upptäckts som kan utvecklas vidare 

genom fortsatt forskning inom området. Då e-handelsbranschen varit utmärkande för 

studiens resultat kan fördjupning inom fler branscher förslagsvis utföras på liknande sätt 

för att utveckla förklaringsmodellen. Detta i syfte för att sedan testa modellens giltighet 

genom en flerfallsstudie. Fler liknande studier kan även bidra med att utveckla 

kunskapen om relationen mellan den entreprenöriella rollen och den strategiska 

affärsutvecklingen. Den här studien har enbart introducerat forskningen i förhållande till 

dessa aspekter och e-handelsbranschen. Vidare forskning kan tydliggöra om andra 

branscher uppvisar liknande resultat eller om det är unikt för enbart e-handeln.  
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Utifrån fortsatt forskning inom e-handelsbranschen kan fler studier genomföras där 

riskkapitalbolag involverats till olika grad, allt ifrån att vara huvudägare tidigt i 

tillväxtprocessen till att inte existera alls. Samtidigt kan det tänkas vara intressant att se 

hur synen på branschen och ökad lönsamhet påverkar nystartade företag (både med och 

utan involverade riskkapitalbolag). Forskningen om utvecklingen av behovet av formell 

ekonomistyrning kan då utveckla förklaringsmodellen med ytterligare kunskap. 

Vidareutveckling av styrverktygens roller inom tillväxtprocessen genom ett sjätte 

perspektiv (se figur 6.1) kan tänkas ge upphov till att fortsätta forskningen om Outnorth 

om ytterligare några år då företaget idag är på väg mot en långsammare tillväxttakt. För 

att skapa en övergripande bild av ekonomistyrningen kan även informell 

ekonomistyrning inkluderas. Detta kan i ett första skede förslagsvis genomföras med 

utgångspunkt i Outnorth för att sedan kompletteras med flera studier inom andra 

branscher, både enfalls- och flerfallsstudier.  
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I 
 

Bilaga 1 Intervjuguide ekonomichef 

2015-02-03, Christoffer Nikolausson, telefonintervju 

 

Inledning 

Namn 

Utbildning 

Befattning inom Outnorth? Hur länge har du haft den befattningen? 

Tidigare positioner inom Outnorth? 

Hur länge du totalt arbetat på Outnorth? 

Tidigare arbetserfarenheter? 

 

Outnorth idag 

– När bildades Outnorth? 

– När öppnades outlet store? (ligger den vid lagret?) 

– Vad är företagets uttalade strategi idag jämfört med vid start? 

– Vilka marknader finns ni representerade på idag? 

– Hur länge har ni funnits på dessa? 

 

Tillväxt 

– Hur har företaget vuxit (organiskt/ företagsförvärv)? 

– Vad har lokaliseringen haft för påverkan? 

– Hur ser företaget på framtida tillväxt? Hur länge beräknas företaget växa som nu? 

 

Ekonomistyrning 

– Hur såg ekonomistyrningen ut vid start? 

– Hur ser den ut idag? (skillnad mellan formella och informella styrverktyg) 

– Används någon övergripande styrmetod (exempelvis balanserat styrkort, strategikarta, 

key performance indicators (KPI)) för att koppla det som mäts (nyckeltal) till företagets 

strategi? 

  



  
 

II 

Bilaga 2 Intervjuguide grundare/  

tidigare VD 

2015-03-20, Stefan Gustafsson, telefonintervju 

 

Inledning 

Namn 

Utbildning 

Befattning inom Outnorth? Hur länge har du haft den befattningen? 

Tidigare positioner inom Outnorth? 

Hur länge du totalt arbetat på Outnorth? 

Tidigare arbetserfarenheter? 

 

Övergripande om organisationen 

– Beskriv hur organisationen utvecklats från år till år sedan starten 2005/2006 fram till 

idag samt varför en förändring har skett inom följande områden: 
 

o antal anställda 

o ägarstruktur 

o styrelse 

o ledning 

o ansvarsfördelning (uppdelning av arbetsuppgifter som exempelvis funktions-, 

divisions- och matrisindelning) 

o beslutsnivå (t.ex. centralisering och decentralisering) 

– Beskriv hur företagets strategi och mål har utvecklats? 

– Uttalad strategi vid start 2005/2006 jämfört med idag? 

– Hur ser företagets organisationsstruktur ut idag? Finns något organisationsschema jag 

kan få ta del av? Finns äldre organisationsscheman kvar? 

– Vad har enligt dig haft störst påverkan på hur organisationen utvecklats? 

 

Ekonomistyrning 

– Beskriv hur ekonomistyrningen utvecklats från år till år sedan starten 2005/2006 fram 

till idag samt varför en förändring har skett inom följande område: 
 

o betydelsefulla styrverktyg (exempelvis redovisning, budget, kalkyler, 

prestationsmätning) och mått. Beskriv vilket styrverktyg och betydelsen av det 

vid en viss tidpunkt (då ett styrverktyg införts specificera vad anledningen till 

detta var). 

– Har ni vid några tillfällen upplevt att ekonomisk information har saknats? 



  
 

III 

– När överlämnade du mer ansvar kring ekonomistyrning till andra anställda (när 

anställdes exempelvis den första ekonomichefen samt övriga personer inom ekonomi)? 

– Beskriv hur situationen inom ekonomistyrningen (dvs. vilka ekonomiska styrverktyg 

som användes) såg ut precis innan den första ekonomichefen tillsattes? 

– Hur märkte ni att ekonomiska styrverktyg behövde utvecklas? 

– Vad har enligt dig haft störst påverkan på hur ekonomistyrningen har utvecklats? 

– Är ekonomistyrningen idag utformad utifrån strategin, dvs. strategisk 

ekonomistyrning som exempelvis specifika nyckeltal kopplade till strategin? När 

började ni i så fall införa sådan styrning? 

 

Tillväxt 

– Företagets omsättning 2014? 

– Vad har företagets för omsättningsmål 2015? 

– Vad har företaget för tillväxtmål? 

– Hur skulle du förklara företagets tillväxt? 

– Har tillväxten skett kontinuerligt (som ett jämt flöde) eller etappvis? Interna och/eller 

externa förklaringar till detta? 

– Vad har enligt dig varit viktigaste för att skapa tillväxt? 

– Hur har synen på tillväxt förändrats (från 2005/2006 fram till idag)? 

– Har företaget genomgått några kritiska samt extra betydelsefulla händelser/perioder? 

 

Företagsförvärv 

– Berätta om beslutet att förvärva ett annat företag. 

o Vad var det konreta skälet? 

o Vilka ekonomiska analyser gjordes innan och efter? 

o Var de ekonomiska analyser som genomfördes tillräckliga eller kunde fler/andra 

har gjorts? 

Internationell etablering 

– Berätta om beslutet kring internationell etablering. 

o Vad var det konreta skälet? 

o Vilka ekonomiska analyser gjordes innan och efter? 

o Var de ekonomiska analyser som genomfördes tillräckliga eller kunde fler/andra 

har gjorts? 



  
 

IV 

Bilaga 3 Intervjuguide VD 

2015-03-23, Lars Nykvist, intervju Outnorth, Kalmar 

 

Inledning 

Namn 

Utbildning 

Befattning inom Outnorth? Hur länge har du haft den befattningen? 

Tidigare positioner inom Outnorth? 

Hur länge du totalt arbetat på Outnorth? 

Tidigare arbetserfarenheter? 
 

Övergripande om organisationen 

– Beskriv hur organisationen utvecklats från år till år sedan du involverades fram till 

idag samt varför en förändring har skett inom följande områden: 
 

o antal anställda 

o ägarstruktur 

o styrelse 

o ledning 

o ansvarsfördelning (uppdelning av arbetsuppgifter som exempelvis funktions-, 

divisions- och matrisindelning) 

o beslutsnivå (t.ex. centralisering och decentralisering) 

 

– Beskriv hur företagets strategi och mål har utvecklats? 

– Uttalad strategi vid start 2005/2006 jämfört med idag? 

– Hur ser företagets organisationsstruktur ut idag? Finns något organisationsschema jag 

kan få ta del av? Finns äldre organisationsscheman kvar? 

– Vad har enligt dig haft störst påverkan på hur organisationen utvecklats? 

 

Ekonomistyrning 

– Beskriv hur ekonomistyrningen utvecklats från år till år sedan du involverades fram 

till idag samt varför en förändring har skett inom följande område: 
 

o betydelsefulla styrverktyg (exempelvis redovisning, budget, kalkyler, 

prestationsmätning) och mått. Beskriv vilket styrverktyg och betydelsen av det 

vid en viss tidpunkt (då ett styrverktyg införts specificera vad anledningen till 

detta var). 

– Har ni vid några tillfällen upplevt att ekonomisk information har saknats? 

– När tillsattes den första ekonomichefen? 



  
 

V 

– Beskriv hur situationen inom ekonomistyrningen (dvs. vilka ekonomiska styrverktyg 

som användes) såg ut precis innan den första ekonomichefen tillsattes? 

– Vad har enligt dig haft störst påverkan på hur ekonomistyrningen har utvecklats? 

– Är ekonomistyrningen idag utformad utifrån strategin, dvs. strategisk 

ekonomistyrning som exempelvis specifika nyckeltal kopplade till strategin? När 

började ni i så fall införa sådan styrning? 

 

Tillväxt 

– Företagets omsättning 2014? 

– Vad har företagets för omsättningsmål 2015? 

– Vad har företaget för tillväxtmål? 

– Hur skulle du förklara företagets tillväxt? 

– Har tillväxten skett kontinuerligt (som ett jämt flöde) eller etappvis? Interna och/eller 

externa förklaringar till detta? 

– Vad har enligt dig varit viktigaste för att skapa tillväxt? 

– Hur har synen på tillväxt förändrats (från 2005/2006 fram till idag)? 

– Har företaget genomgått några kritiska samt extra betydelsefulla händelser/perioder? 

 

Företagsförvärv 

– Berätta om beslutet att förvärva ett annat företag. 
 

o Vad var det konreta skälet? 

o Vilka ekonomiska analyser gjordes innan och efter? 

o Var de ekonomiska analyser som genomfördes tillräckliga eller kunde fler/andra 

har gjorts? 

 

Internationell etablering 

Berätta om beslutet kring internationell etablering. 
 

o Vad var det konreta skälet? 

o Vilka ekonomiska analyser gjordes innan och efter? 

o Var de ekonomiska analyser som genomfördes tillräckliga eller kunde fler/andra 

har gjorts? 

  



  
 

VI 

Bilaga 4 Intervjuguide ekonomichef 

2015-03-24, Christoffer Nikolausson, intervju Outnorth, Kalmar 

 

Ekonomistyrning 

– Beskriv hur situationen kring ekonomistyrningen såg ut då du tillträdde som 

ekonomichef (exempelvis vilka styrverktyg som fanns)? 

– Beskriv hur ekonomistyrningen utvecklats från år till år sedan du involverades fram 

till idag samt varför en förändring har skett inom följande område: 
 

o Betydelsefulla styrverktyg (exempelvis redovisning, budget, kalkyler, 

prestationsmätning) och mått. Beskriv vilket styrverktyg och betydelsen av det 

vid en viss tidpunkt (då ett styrverktyg införts specificera vad anledningen till 

detta var). 

o Hur har vikten av olika styrverktyg skiftat under åren? 

o Styrverktyg kopplat till ökad tillväxt i förhållande till framtida mer långsamma 

tillväxt och istället fokus på lönsamhet. Förändrat synsätt/ användning av 

styrverktyg? 

– Var det nya affärssystemet helt klart och implementerat då du började? Till hur stor 

del hade det börjat användas? 

– När infördes Google Analytics? Hur och varför uppstod ett behov av att implementera 

detta? 

– Kan du berätta mer om hur QlikView används? Hur och varför uppstod ett behov av 

att implementera systemet? 

– Under tidigare intervju beskrev du hur situationen inom ekonomistyrningen ser ut 

idag: 

– Kan du utveckla följande och när det infördes: 

o Budget för en treårsperiod, mest aktuell ett år framöver, i form av resultat-, 

balans- och likviditetsbudet. 

o Löpande rapporteringskrav till ägarna och styrelse genom ett utformat 

rapportpaket. Innehåller flera nyckeltal. Kan du berätta hur det ser ut samt vilka 

nyckeltal det innehåller? 

o När infördes kostnadsställesuppföljning? 

o Betydelsen av likviditetsmått? När och varför ökade behovet? 
 

– Lars Nykvist nämnde att ni under 2013 införde ett prognosverktyg som Verdane 

Capital utvecklat. Kan du beskriva hur detta verktyg ser ut samt varför det infördes? 

Vad tillförde det för ny information? 



  
 

VII 

– Är ekonomistyrningen idag utformad utifrån strategin, dvs. strategisk 

ekonomistyrning som exempelvis specifika nyckeltal kopplade till strategin? När 

började ni i så fall införa sådan styrning? 

– Har ni vid några tillfällen upplevt att ekonomisk information har saknats för 

beslutsfattande? 

– Vad har enligt dig haft störst påverkan på hur ekonomistyrningen har utvecklats? 

 

Tillväxt 

– Företagets omsättning och resultat 2014? 

– Vad har företagets för omsättnings- och resultat mål 2015? 

– Hur skulle du förklara företagets tillväxt? 

– Vad har enligt dig varit viktigast inom ekonomistyrning för att stödja fortsatt tillväxt? 

– Har företaget genomgått några kritiska samt extra betydelsefulla händelser/perioder? 

 

Företagsförvärv 

Berätta om beslutet att förvärva ett annat företag (Get Out och Outlife4u). 
 

o Vad var det konreta skälet? 

o Vilka ekonomiska analyser gjordes innan och efter? 

o Var de ekonomiska analyser som genomfördes tillräckliga eller kunde fler/andra 

har gjorts? 

 
 

Internationell etablering 

Berätta om beslutet kring internationell etablering. 
 

o Vad var det konreta skälet? 

o Vilka ekonomiska analyser gjordes innan och efter? 

o Var de ekonomiska analyser som genomfördes tillräckliga eller kunde fler/andra 

har gjorts? 

 

  



  
 

VIII 

Bilaga 5 Kompletterande intervjuguide 

grundare 

2015-03-31, Stefan Gustafsson, mailintervju Outnorth, Kalmar 

 

– Antal anställda specificerat och uppdelat på butik, huvudkontor samt lager för varje år 

under perioden 2006-2015? 

– Kan du ge exempel på vilken typ av nödvändig ekonomisk information som begärdes 

från redovisningsbyrån (2006-2009)? 

– Varför valde ni att utveckla e-handeln 2006? Uppbyggt utifrån butikerna? 

– Varför bestämde du dig för att lägga ner mer tid på företaget under 2007? Faktorer 

som satte igång en förändring? 

– Varför investerade just Aggregate Media Fund IV (AMV IV)? Varför vid den 

tidpunkten (vår 2008)? Tidigare relation eller kännedom om AMV IV? 

– Fanns andra planer för att nå planerade tillväxtmål eller var det främst genom AMV 

IV ni till en början skulle göra detta? 

– I oktober 2008 flyttade ni enligt årsredovisningen till mer ändamålsenliga lokaler? 

Hur stora var de ni flyttade ifrån samt de ni flyttade till? Var det bara för e-handeln, dvs. 

lager? 

– Hur såg du på att Verdane Capital VII blev delägare istället för AMV IV? 

– Berätta mer om varför styrelsen tillsattes? 

– Var etableringen i Danmark tänkt som ett test eller hade ni redan då bestämt er för 

etablering även i Norge och därefter Finland/ Tyskland? 

– Då ni etablerade er i Norge hade ni kunnat/ hunnit utvärdera etableringen i Danmark 

(samma fråga även för Finland och Tyskland)? 

– Under hösten 2011 rekryterades flera nyckelpersoner inom ekonomi, logistik och 

marknad. Hade denna indelning funnits innan eller hur såg arbetsfördelningen ut då? 

– Varför valde ni att utveckla en egen e-handelsplattsform (2013)? 

– Berätta mer om idén till ett eget varumärke? Hur påverkade detta företagets 

utveckling? 

– När infördes Google Analytics? Hur och varför uppstod ett behov av att implementera 

detta? 



  
 

IX 

Bilaga 6 Kompletterande intervjuguide VD 

2015-04-07, Lars Nykvist, telefonintervju Outnorth, Kalmar 

 

– Antal anställda specificerat och uppdelat på butik, huvudkontor samt lager för varje år 

under perioden 2006-2015? Är det möjligt att få fram dessa siffror? 

– I ett pressmeddelande stod det att då du tillsattes som styrelseordförande drev du 

företaget, Outdoorsports Scandinavia. Är du fortfarande involverad i det företaget? 

– Var etableringen i Danmark tänkt som ett test eller hade ni redan då bestämt er för 

etablering även i Norge och därefter Finland/ Tyskland? 

– Då ni etablerade er i Norge hade ni kunnat/ hunnit utvärdera etableringen i Danmark? 

– Varför valde ni att utveckla en egen e-handelsplattsform (2013)? 

– Varför lagerflytt till Växjö under hösten 2014? 

  



  
 

X 

Bilaga 7 Kompletterande intervjuguide 

ekonomichef 

2015-04-21, Christoffer Nikolausson, telefonintervju Outnorth, Kalmar 

 

– Vad efterfrågade för rapportering då det tillkom krav från ägare och styrelse “på mer 

omfattande ekonomisk rapportering”? 

– Varför fick resultatbudgeten en större roll under 2010 efter att Verdane blivit 

delägare? Vad var viktigt att hålla koll på vid tidpunkten? ·  

– Vad står PNL för i rapportpaketet?  

– Kan du förklara följande nyckeltal från rapportpaketet mer? 

o antal nya och återkommande kunder? 

o marginaler 

o PNL per order 

o specifika mått för butikerna 

 

– Går det att få ta del av resultat- och balansräkning för 2014? För att beräkna vissa 

nyckeltal behöver jag följande poster för 2014: 

o Balansomslutning 

o Eget kapital 

o Summa omsättningstillgångar 

o Varulager 

o Kortfristiga skulder 

o Kostnader för handelsvaror 

 
 

– Hur påverkade uppdelningen i fyra beslutsorgan den ekonomiska styrningen (2015)? 

 


