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Förord 

Processen för kandidatuppsatsen påbörjades tidigt under våren 2016 och för inspiration till 

rapportens innehåll stod kursen ”Management Control Systems” som hölls under terminens 

uppstart. Intresset för att undersöka ett lokalt baserat företags styrning fanns från vår sida, vilket 

ledde oss in på dess förändring och hur denna ter sig under tillväxt. Utifrån personliga kontakter 

kom vi att skriva uppsatsen i samarbete med Anders Danielsson Trä AB. Studien har gett oss 

som författare en djup inblick i ett företag och hur dess styrning ser ut och förändras över tid. 

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till fallföretaget Anders Danielsson Trä AB och de 

respondenter som vi varit i kontakt med på företaget. Framförallt vill vi tacka Anders 

Danielsson själv, vars medverkande och hjälpsamhet studien inte hade kunnat varit utan. Ett 

tack ska också ges till Anna Åkesson, samt Per och Birgit Danielsson, som även de 

medverkande under intervjuer. Vidare vill vi även tacka vår handledare Anders Jerreling för 

hans kritik och feedback på våra texter, men även för hans vägledning kring rapportens 

ämnesområde. De hanledarmöten som har hållits tillsammans med Anders har varit värdefulla 

för vår del och gett oss både och en och två tankeställare längs vägen. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår examinator Elin Funck, som gett oss värdefull hjälp med 

rapportens olika delar, framförallt inledning- och teoriavsnitt. Utan Elin hade rapportens 

struktur förmodligen varit väldigt annorlunda, vi tackar henne för hennes påverkan och hennes 

kritik på rapporten. Vidare vill vi även tacka våra opponenter och vår seminariegrupp för den 

konstruktiva kritiken som lyfts under dessa möten och som hjälpt oss längs vägen.  

 
Växjö, den 29 maj 2016 
 
 
 
 

Simon Thellsson  Daniel Wenhov  Ludvig Danielsson 
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Sammanfattning 
Kandidatuppsats på controllerfördjupningen för Civilekonomprogrammet, 15 hp, 
Institutionen för ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, Växjö.  
 
Titel: Företagsstyrning under tillväxt – en fallstudie på AD-Trä AB 
Författare: Simon Thellsson, Daniel Wenhov och Ludvig Danielsson 
Handledare: Anders Jerreling 
Examinator: Elin Funck 
 
Bakgrund och problem: Mindre företag är en viktig del av Sveriges ekonomi, därmed 

blir frågan om mindre företags överlevnad och tillväxtproblem relevant att se till. Studien 

undersöker därmed hur och varför företagsstyrning utvecklas i små företag, och hur 

förändrad företagsstyrning förebygger ytterligare tillväxt.  

 

Syfte: Rapportens övergripande syfte är att visa på vilket sätt ett företags ekonomistyrning, 

organisationsstyrning och strategistyrning förändras under tillväxtprocessen, samt 

redogöra för de bakomliggande orsakerna till varför styrningen förändras.  Studien 

undersöker även vilken påverkan dessa faktorer har haft på företagets tillväxt. 

 

Metod: Baserat på studiens frågeställning och syfte ansågs fallstudien vara det mest 

lämpade metodvalet. Därmed valdes enfallsstudien ut. Det empiriska materialet samlades 

in genom semistrukturerade intervjuer, med kompletterande information från ytterligare 

dokument och tidningsartiklar.  

 

Slutsats: Tillverkningsföretaget AD-Trä har genomgått en framgångsrik tillväxtprocess 

sedan början av 1990-talet. Denna studie söker att finna hur strategistyrningen, 

ekonomistyrningen samt organisationstyrningen har förändrats under tillväxtprocessen, 

samt lokalisera de bakomliggande orsakerna till varför styrningen har förändrats.  

 

Nyckelord: Företagsstyrning, Ekonomisk tillväxt, SME-företag, Ekonomistyrning, 

Organisationsstyrning, Strategistyrning. 
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Abstract 
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Title: Corporate accounting during economic growth – a case study of AD-Trä AB 
Authors: Simon Thellsson, Daniel Wenhov and Ludvig Danielsson 
Tutor: Anders Jerreling 
Examiner: Elin Funck 
 
Background and problem: Small business enterprises is a substantial part of the Swedish 

economy, therefore is it relevant to research what makes smaller enterprises survive on the 

market how smaller enterprises must adapt during economic growth. This study examines 

how and why control systems is developed, and used, in small business enterprises and 

how they change during economic growth.   

 

Purpose: The overall purpose of the study is to show how a company’s management 

control system, organization and strategy change during economic growth, and why it 

changes. The study also examines the impact that these factors have on the company’s 

growth.  

 

Method: Based on the framing of question and the purpose of the study a case study was 

considered the best option, where one company was specifically selected. The empirical 

material was gathered through semi-structured interviews, which was supplemented with 

secondary documents and articles.  

 

Conclusion: The manufacturing company AD-Trä has gone through a successful period 

of economic growth since the beginning of the 1990s. This study examines how strategic, 

economic and organizational management control has changed during this growth, and 

also locate the reasons behind why the control systems has changed.  

 

Keywords: Management Control Systems, Economic growth, SME, Organizational 

control, Strategic control. 
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1. Inledning 
nledningen ger en övergripande bild av vad rapporten ämnar att förmedla, vilken 

teori den utgår ifrån samt vad författaren vill ta reda på eller undersöka genom 

rapporten. Det inledande avsnittet innehåller en bakgrund, där tidigare forskning inom 

ämnesområdet lyfts fram samt vad som gör ämnet intressant att undersöka. Vidare finns 

en problemdiskussion, där frågeställningen diskuteras samt presenteras. 

Inledningsavsnittet avslutas med rapportens syfte, de avgränsningar som gjorts samt en 

disposition för rapportens samtliga avsnitt. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Mindre företags viktiga roll i svenskt näringsliv går inte att bortse ifrån. Enligt Statistiska 

centralbyrån står små och medelstora företag (SME) för hela 99,9 procent av det totala 

antalet företag i Sverige och sysselsätter 67,7 procent av det totala antalet anställda (SCB, 

2013). Ur ett samhälleligt perspektiv är det därför intressant att förstå och sprida kunskap 

om vilka risker och möjligheter SME-företag står inför i sin tillväxt. I kvalitetsmagasinet 

beskrev Johansson (2015) automatisering som en stor utmaning i för 

tillverkningsindustrin. Då automatisering ställer stora krav på företagens finansiering är 

det intressant att granska hur tillverkande SME-företag tar sig genom tidiga tillväxtfaser 

och etablerar en plats på marknaden. 
 

Tillväxt är ett begrepp som används i flera sammanhang på såväl mikro- som makronivå. 

Ur ett företagsperspektiv kan tillväxt uppnås via exempelvis ökad omsättning, 

personalstyrka, förvärv eller produktionskapacitet. Förutsättningarna för att nå tillväxt kan 

variera i stor utsträckning mellan olika företag och branscher. Nyström (2014) har tagit 

fram statistik angående SME-företags tillväxthinder. Undersökningen bygger på en enkät 

med 16 000 deltagande företag, där det största tillväxthindret enligt respondenterna med 

28,2 procent var “hård konkurrens”. I en studie angående tillväxt i små företag menar 

Wiklund (1998) att de företag som upplever hög konkurrens måste anpassa sin strategi för 

att bemästra detta hinder, försöka sticka ut ur mängden av företag och därigenom nå 
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tillväxt. Denna tillväxt innebär dessutom förändringar i företaget vilket kräver ytterligare 

anpassning av olika styrmedel. 

 

Davila, Foster och Jia (2010) kartlägger en korrelation mellan tillväxt i små företag och 

formalisering av styrsystem. Nilsson och Olve (2013) menar att ett företags styrning är 

föränderlig och varierar över tid. Författarna förklarar även att begreppet styrning 

innefattar  strategi-, ekonomi- och organisationsstyrning. Wiklund (1998) argumenterar att 

de företag som lyckas uppnå hög konkurrenskraft är de som mest effektivt anpassar sin 

strategi efter omgivningen. Scott och Bruce (1987) menar att kontinuerlig tillväxt kräver 

ständiga förändringar i företagets ekonomiska styrsystem för att dessa ska förbli effektiva. 

Wiklund (1998) visar att vissa företag väljer att rikta styrning via tillväxtplaner mot ökad 

tillväxt. Andra företag förlitar sig istället på tillfälligheter och genomgår tillväxt då en ny 

möjlighet öppnar sig. Oavsett om företaget har för avsikt att växa eller om detta sker 

oplanerat, kommer tillväxten kräva att företaget anpassar sitt styrsystem för att klara av de 

nya förhållandena.  
 

Scott och Bruce (1987) delar upp tillväxten i fem olika faser och beskriver processen av 

hur SME-företagens krav på företagsstyrning förändras. Denna processutveckling innebär 

många utmaningar och om dessa bemöts effektivt förbättras mindre företags 

tillväxtmöjligheter. Författarna beskriver hur företagets huvudfunktioner omvandlas från 

att initialt centreras kring att ackumulera resurser och kunder till att över tid skifta mot att 

fokuseras kring intäktsmaximering, kostnadskontroll och tillväxt. I de slutliga faserna 

ligger organisationens huvudfunktioner vid att underhålla och stärka dess 

marknadsposition. Davila och Foster (2007) menar att ett styrsystemet får sin främsta 

användning då de informella styrmedlen inte längre räcker till, vilket sker då företagets 

personalstyrka växer. Ökad tillväxt kräver därmed förändringar i verksamhetens 

strategiska, ekonomiska och organisatoriska styrning, och dessa förändringar leder i sin tur 

till ökad tillväxt. Detta cirkulära samband mellan ökad tillväxt och förändringsprocessen i 

företagets styrsystem blir därmed intressant att undersöka för att skapa utökad kunskap om 

metoder för att skapa stärkta förutsättningar för  SME-företag i tillväxt. Vårt intresse för 

detta samband fick oss att vilja undersöka hur företagsstyrning används och hur den 

förändras under tillväxt i svenska tillverkande SME- företag. .  
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1.2 Problemdiskussion 

Enligt Davila, Foster och Jia (2010) skapar styrsystem förbättrade förutsättningar för 

mindre verksamheter att nå ökad konkurrenskraft och överleva resan genom dess 

tillväxtfaser. Trots fördelarna med att tidigt implementera ett styrsystem hävdar författarna 

att detta är en ovanlig företeelse bland mindre företag.  
 

Anthony et. al. (2014) ger exempel på en rad olika styrmedel som ansvarsstrukturer, 

prissättningstrategier, budgeterings och kalkyleringsprocesser samt kvalitetsutvärderingar. 

Dessa strategiska, ekonomiska och organisatoriska styrmedel behöver omfattande resurser 

i form av tid och pengar för att underhålla, vilket begränsar många SME-företag (Davila, 

Foster & Jia, 2010). Därmed behöver SME-företag hitta alternativa metoder att uppnå 

syftena med dessa verktyg för att styra företaget genom tillväxt. Garengo och Biazzo 

(2012) menar att SME-företag ofta saknar formaliserad strategier och fokuserar snarare på 

företagets dagliga verksamhet. Författarna resonerar vidare genom att konstatera att 

styrsystem  i mindre företag därmed ofta negligeras, eller implementeras ofullständigt. 
 

I tillverkande företag med standardiserade produkter skapas påfrestningar på dess styrning 

som skiljer sig mot företag med differentierade produkter och tjänster. IT-företaget 

Microsoft Corporations VD, Steve Ballmer, hävdar att ett företagets enda möjlighet att 

tillfredsställa kunder och hålla konkurrenter i schack är genom innovation Sawhney et. al. 

(2006) beskriver innovation som ett kritiskt villkor för tillväxt i företag. Golovko och 

Valentini (2011) visar en stark korrelation mellan export, tillväxt och innovation inom 

SME-företag. Detta skapar problematik för tillverkande företag med standardiserade 

produkter då dessa erbjuds begränsad möjlighet till produktinnovation. Därmed behöver 

företag med standardiserade produkter finna alternativa vägar att styra företaget mot 

effektiv konkurrens och tillväxt. Sawhney, Walcott och Arroniz (2006) menar att 

processinnovation är en alternativ innovationsprocess som är passande för tillverkande 

företag vilken kan uppnås genom bland annat automatisering. Johansson (2015) beskriver 

att tillverkningsindustrin blir alltmer automatiserad vilket ställer stora krav på företagens 

kapitalförsörjning och därmed drabbar SME-företag hårdast. Omfattande krav ställs 

därmed även på det tillverkande företagets strategiska, ekonomiska och organisatoriska 

styrning.  
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Nilsson och Olve (2013) menar att tillväxt över tid skapar behov av omställning i 

verksamhetens styrningsprocesser. Davila, Foster och Jia (2010) hävdar att 

implementering av styrmedel lider risk att skapa omfattande administrativ arbetsbelastning 

och därigenom ta upp en stor del av företagets energi, vilken hade kunnat läggas på andra 

processer istället. Vägvalet mellan att inte ha en gemensam riktning i organisationen eller 

att dränka organisationen i byråkratiska rutiner och processer blir därmed en problematisk 

balansgång för växande SME-företag. 
 

En betydande andel av den vetenskapliga litteraturen som behandlar användning av 

styrning i expanderande mindre företag utgår från en amerikansk kontext, där författarna 

ofta studerar en stor bredd av företag. För att generera ett bidrag till området kommer 

arbetet belysa en avvikande vinkel på tillväxt och företagsstyrning genom att ta sikte på 

ett enskilt företag i en svensk kontext. Problemdiskussionen ligger till grund för arbetets 

frågeställningar och presenteras nedan. 
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1.3 Problemformulering 

Till studien har följande frågeställning valts ut för att undersöka denna kunskapslucka: 

 

• Hur och varför förändras strategi-, ekonomi- och organisationsstyrningen i små 

tillverkande företag under tillväxt?  

 
 

 

1.4 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att visa hur ett företags ekonomiska, organisatoriska och 

strategiska styrning påverkas under tillväxtprocessen samt dess inverkan på företagets 

tillväxt. Syftet förverkligas genom att…   

 

…identifiera framgångsfaktorer samt brytpunkter under tillväxtprocessen inom ett 

småföretags strategiska, ekonomiska och organisatoriska styrning. Studien resulterar i… 

 

…en kartläggning om hur strategisk, ekonomisk och organisatorisk styrning utvecklas och 

påverkar ett småföretags tillväxtprocess.   
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1.5 Begreppsförklaring 

Gällande begreppen strategi-, ekonomi- och organisationsstyrning existerar i dagsläget 

viss förvirring kring avgränsningen mellan dessa begrepp. Därmed blir ett förtydligande 

av tolkningen gällande uppdelningen av styrdimensionerna viktig inför fortsatt läsning av 

denna studie. Nilsson och Olve (2013) menar att inom det svenska språket används 

begreppen ”ekonomistyrning” och ”organisationsstyrning” ofta synonymt, på engelska blir 

översättningen av dessa begrepp ”management control”. Författarna menar dock att inom 

det svenska språket tenderar begreppet ”ekonomistyrningen” i större utsträckning hantera 

målsättningar och strategier av redovisningskaraktär. Därmed används begreppet 

”ekonomistyrning” i denna studien för att beskriva implementeringen av strategier genom 

olika ekonomiska informationsverktyg, medan begreppet ”organisationstyrning” används 

för att beskriva implementeringen av företagets strategier genom ansvarsfördelning, 

ledarroller och organisationsstruktur. Med begreppet ”strategistyrning” menas i denna 

studie implementering av strategier och strategiska verktyg, såsom internationalisering, 

innovation, positionering och prissättning. Avgränsningen mellan strategi-, ekonomi- och 

organisationsstyrning är dock svårtolkad då de skilda processerna inom de olika formerna 

av styrning i många fall flyter ihop. Som ett paraplybegrepp för dessa tre former av 

styrning används begreppet företagsstyrning eller styrning i rapporten, både i studiens titel 

men också löpande i texten.  

 

Denna studie är inriktad mot att undersöka små företag, därmed blir definitionen av små 

företag viktig att tydliggöra. Europeiska kommissionens (2016) definition av ett litet eller 

medelstort företag är att antalet anställda ska vara mindre än 50 (250 för medelstora), deras 

omsättning mindre än 10 miljoner Euro (50 för medelstora) samt ha en balansomslutning 

på mindre än 10 miljoner Euro (43 för medelstora). Den officiella beteckningen för små 

och medelstora företag är ”SME” (small and medium-sized enterprises). Scott och Bruce 

(1987) definition av små företag är; företag vars styre är självständigt och där 

företagsledaren vanligtvis även är huvudägare. Dessa menar också att ett småföretags 

kapital genereras från den lokala marknaden och från en mindre grupp av individer. 

Företaget agerar även på en lokal marknad, även om inte deras kunder behöver göra det. I 

denna studie används därmed en kombination av dessa beskrivningar vid användning av 

begreppet ”små företag”. Det är även värt att notera att begreppen ”små företag”, ”SME-

företag” och ”mindre företag” används synonymt under studien.  
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1.6 Disposition   

Nedan följer en kortare förklaring av rapportens disposition och dess beståndsdelar. 

 

Titelsida, Förord, Sammanfattning, Innehållsförteckning och Inledning. 

Metod: Rapportens metodavsnitt berör de företagsekonomiska forskningsmetoder 

rapporten ämnar att grundas på och användas som arbetsmetod. Här redovisas dessutom 

arbetets genomförbarhet, detta möjliggör för läsaren att genomföra studien på nytt med 

rapportens metodkapitel som instruktion. I metodavsnittet diskuteras dessutom de val vi 

genomfört gällande respondent och fallföretag.  

Teori: Teoriavsnittet redogör för den teoretiska grund rapporten står på och vilken teori vi 

utgår ifrån när vi sedan samlar in det empiriska materialet samt analyserar det vi samlat in.  

Empiri: Studiens empiriavsnitt är baserat på insamlat empiriskt material vilket grundas på 

studiens teoretiska del. Det empiriska underlaget samlas in via intervjuer med 

nyckelpersoner i företaget och via citat från företagsledningen genom tidigare 

sammanhang, exempelvis i tidningsartiklar.  

Analys: Då teoretiskt och empiriskt materialet är sammanställt analyseras detta av 

författarna i det analytiska avsnittet av rapporten. Egna reflektioner och samband dras 

baserat på det teoretiskt insamlade, samt det empiriskt insamlade, materialet.  

Slutdiskussion: Diskussionen mynnar sedan ut i en slutsats. 

Källförteckning och Bilagor. 
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         2. Metod 
ambandet mellan teori och forskning kallas metod och i detta avsnitt förklaras 

tillvägagångssättet för att besvara rapportens frågeställningar och uppfylla dess 

syfte. Dessutom redogörs för vilka grundläggande antaganden forskningen byggts på, 

vilka motiveras utifrån metoden. Vilket fallföretag som valts, hur materialet samlats in 

samt kritik riktad mot källor och metod presenteras även här. 

 
 
 
 

2.1 Tillvägagångssätt  

För att genomföra studien och uppnå rapportens syfte har vi valt att genomföra en fallstudie 

på ett svenskt småföretag med stadig tillväxt. Syftet ledde oss att skapa en djup förståelse 

om företaget, dess tillväxt och styrning. För att bilda en tydlig riktning på studien samt en 

djup kunskapsbas genomförs insamling av teoretiskt material först, detta ligger sedan till 

grund för insamlingen av det empiriska materialet. Empirisk insamling genomförs genom 

en rad olika intervjuer med väl valda personer inom företaget, vilka dessa är och hur dessa 

har motiverats återfinns i avsnitt 2.5.2 i metodkapitlet. En första grundläggande intervju 

genomfördes för att bilda allmän kunskap om företaget utöver den som återfinns på 

företagets hemsida. Därefter genomfördes djupgående intervjuer efter att studiens 

teoretiska del var sammanställd i syfte att få tillgång till ingående kunskap för att svara till 

undersökningens frågeställningar och syfte. En diskussion baserad på det insamlad 

empiriskt och teoretiskt material förs därefter och sammanställs i en slutsats som svarar 

till studiens huvudsakliga problemställningar. 

 

Nedan följer en djupgående genomgång och motivering till de företagsekonomiska 

metodval som gjorts baserats på studiens syfte och tillvägagångssätt, samt mer utvecklade 

beskrivningar kring studiens tillvägagångssätt som helhet. De företagsekonomiska 

metodval som gjorts har motiverats, däribland val av fallföretag, respondent, etiska 

förhållningssätt samt källkritik.  

 

 

S 
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2.2 Forskningsansats 

Vårt mål är att skapa djup förståelse för företaget och dess framgång, detta uppnås effektivt 

genomförs genom objektiva reflektioner från personer som upplevt utvecklingen. Enligt 

Jacobsen (2002) har kvalitativ metod fördel i att visa en helhetsbild av det rådande läget i 

en företeelse. Författaren menar att kvalitativ metod är ett mer flexibelt tillvägagångssätt, 

där skribenten ges möjlighet att omformulera frågeställningar utefter studiens gång, detta 

då ny information kan få författaren att se på problemet från en ny vinkel (Jacobsen, 2002). 

Dahlgren, Emmelin och Winkvist (2007) presenterar den kvalitativa forskningsprocessen 

genom figuren nedan, där alla studiens delar genomgår kontinuerlig utveckling på grund 

av att den fördjupade förståelsen skapas alltefter mer teoretiskt och empiriskt material 

insamlas. Då rapportens delar bygger på varandra sammanställs därmed kvalitativ 

forskningsprocess likt en cirkel.  

 

 
 

Figur 2.1 Kvalitativ forskningsmetod likt en cirkel (Dahlgren, Emmelin & Winkvist, 2007).  
 

Av praktiska skäl är den kvalitativa forskningsmetoden mer passande för vår studie på 

grund av vårt intresse av att undersöka ett specifikt enskilt fall. Vi kommer att använda oss 

av ett abduktivt förhållningssätt. Detta förhållningssätt innebär en blandning mellan de två 

synsätten induktion och deduktion (Patel & Davidsson, 2011). 

I studiens utförande kommer insamling av det teoretiska underlaget ske först i syfte att 

bilda en djup förståelse för området, vilket följer det deduktiva förhållningssättet.  
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2.3 Fallstudie 

För att skapa djupgående kunskap om sambandet mellan ekonomisk styrning och tillväxt 

i mindre företag krävs ett djupdyk i organisationen och dess processer. Därmed behöver 

undersökningen en studiemetodik som bildar djupgående kunskap och möjliggör 

skapandet av en helhetsbild i det rådande läget av företeelsen. Enligt Yin (2007) är 

fallstudien en form av forskningsdesign som innebär studerande av ett enskilt fall 

(enfallsstudie) eller flera jämförande fall (flerfallsstudie). Stake (1995) menar att 

fallstudieforskning rör den komplexitet och utmärkande natur som det specifika fallet 

uppvisar. Användande av fallstudie som tillvägagångssätt är enligt Merriam (1994) ofta 

den mest effektiva metoden för att tackla problem där djup förståelse krävs innan det är 

möjligt att förbättra praktiken. För att avgöra om en fallstudie är den mest passande 

metoden vid undersökningen av en företeelse finns vissa faktorer att ta hänsyn till enligt 

Merriam (ibid). Dessa faktorer innefattar vilka frågor rapporten ämnar svara på, vilken 

grad av kontroll författaren har samt vilka förväntningar som existerar inför slutresultatet. 

Den mest avgörande faktorn är dock om det går att identifiera ett avgränsat system som 

fokus för undersökningen (Smith, 1978).  

 

Av praktiska skäl sökte vi att samarbeta med ett lokalt företag för att underlätta ökad 

flexibilitet vid utförande av intervjuer samt djupare förståelse av fallets kontext samt, då 

detta är nödvändigt för att besvara studiens frågeställningar. Enfallsstudien bär enligt Yin 

(2007) med sig en nackdel gällande övertygelse i resultatet jämfört med en flerfallsstudie. 

Enfallstudien studerar enbart ett specifikt fall, en jämförande flerfallsstudie leder därmed 

till ett mer robust resultat. Till sin nackdel är flerfallsstudien mer resurskrävande och tar 

längre tid, vi har därmed gjort avvägningen att avgränsa oss till ett specifikt och 

representativt fall. Vi anser att valet av fallstudie som forskningsmetod är självklart, givet 

vårt problem och syftet med studien. Därtill möjliggör fallstudien framställning av det mest 

djupgående resultatet. Detta då fallstudien lämpar sig för att studera ett skeende ingående 

samt skapa möjlighet att observera fallföretaget och dess processer noggrant, snarare än 

att studera flera företag och skapa en mer grundlig bild av företeelsen. Yin (ibid) menar att 

frågeställningar rörande operationella förändringar lämpar sig för experiment, fall- eller 

historisk studie. Utifrån ett kontrollperspektiv menar Yin (ibid) att fallstudiedesignen är 

att föredra i fall av aktuella skeenden där relevanta beteenden ej kan manipuleras. För att 

uppfylla studiens syfte krävs att företaget är utmärkande, vilket Yin (ibid) lyfter fram som 
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det så skallade longitudinella fallet. De menar att detta är en av fem grunder för 

enfallsstudier, vilket innebär en undersökning av ett fall vid två eller flera tillfällen. Då 

teorin om ekonomistyrning och tillväxt är komplex, samt ingående, kring företagets olika 

processer blir fallstudien ett naturligt verktyg för att skapa möjlighet i studien att samla in 

nödvändig information. Att företaget är speciellt och utmärkande för sin marknad 

motiverar än mer användandet av fallstudie som forskningsmetod, menar Yin (ibid).  

 

 

2.4 Val av fallföretag 

För att uppnå studiens syfte samt svara på dess frågeställningar sökte vi ett framgångsrikt 

mindre företag i hög tillväxt satt i en svensk kontext att utföra studien i samarbete med. 

Efter granskning i Kronobergsområdet fann vi en lokal framgångsaga om ett tillverkande 

företag i emballage- branschen som lyckats stå pall i den hårda konkurrens och erövrat 

stora marknadsandelar i en standardiserad produktmarknad. Företagets namn var Anders 

Danielsson-Trä AB och kommer vidare i rapporten benämnas AD-Trä. Efter dialog med 

företaget godkände ledningen att delta i samarbetet för utförandet av denna studie. Från 

tidigare kunskap om företaget kände vi till både affärsidé, produkt och marknad. 

 

AD-Trä grundades 1992 och producerar huvudsakligen pallkragar, men även 

engångspallar, lock och mellanlägg där råmaterialet till största del består av gran och furu 

(AD-Trä, 2016). Den främsta produkten, pallkragar, är en standardiserad produkt som säljs 

på en konkurrensutsatt emballage- marknad. Företaget har nu 22 anställda och kommer år 

15/16 ha en omsättning på runt 86 miljoner SEK (Anders Danielsson, bilaga 1), därmed 

räknas AD-Trä till kategorin småföretag enligt Europeiska Kommissionen (2016). 

Omsättningen har vuxit från 38,6 miljoner SEK 2009 till 76,2 miljoner SEK 2015 

(Infotorg, 2016), vilket alltså kommer att stiga ytterligare till bokslutet 2016. Därmed kan 

företaget anses vara lämpligt med tanke på rapportens frågeställning, i och med sin 

tillväxttakt. Fallet definieras som det longitudinella fallet enligt Yin (2007) eftersom fallet 

undersökts över tid.  

 

Vår uppmärksamhet angående detta företag fångades av en artikel från Dagens Industri 

(Solfors, B., 12/1-2015). I artikeln beskriver författaren hur det växjöbaserade företaget 

har gått från att vara ett enmansbolag till att idag vara en global aktör. Utifrån sett är det 
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en aning oväntat att ett litet företag i utkanten av en medelstor stad i Sverige ska bli en 

världsspelare i en tillverkande och konkurrensutsatt bransch. Detta väckte vårt intresse för 

att granska företaget närmare. Valet är även grundat i en form av bekvämlighetssynvinkel, 

då företaget är lokalt baserat samt är ett lokalt företag enklare för oss författare att skapa 

en djupare och mer insiktsfull relation till vilket underlättar insamling samt tolkning av 

materialet. 

 

Relevansen för företaget grundar sig i dess aktualitet på den lokala marknaden framförallt, 

då företaget har medverkat i ett flertal tidningsartiklar under de senaste åren och 

uppmärksammats för sitt goda företagande och sin framåtanda i regionen. Tidningen 

Veckans Affärer valde redan för knappt tio år sedan att uppmärksamma företaget som ett 

av de mest framgångsrika företagen i Kronobergslän (Rydström, D., 2006), vilket tyder på 

att företaget varit omtalat under en längre period och är det även idag. Företaget 

uppmärksammades även för två år sedan av den lokala dagstidningen smålandsposten 

(Axelsson, K., 2014), återigen nämndes företaget som en lokal framgångssaga. 

Drivkrafterna att ständigt utvecklas har även lockat oss till granska företaget, detta för att 

undersöka vilken hur dessa drivkrafter har förverkligats genom ekonomiska styrsystem 

under företagets utveckling. Historien visar på att de har fortsatt genomgå tillväxt även 

under de senaste åren. 

 

Yin (2007) menar att en viktig detalj vid fallstudier är det specifika, kritiska fallet. Det vill 

säga vad som gör fallet till utmärkande och på vilket sätt detta är intressant att studera 

närmare. Därmed blir unika eller extrema fall mer relevanta att undersöka, snarare än att 

fallet är ett i mängden. Ett företags unika ställning eller historia kan då göra att det blir 

rimligt att dokumentera. I vårt fall är det den lokala framgångssagan det kritiska och det 

unika, ett litet företag som har lyckats nå framgång på en hårt konkurrensutsatt marknad. 

Att företaget uppmärksammas i lokala dagstidningar för sin framgång och sin företagsanda 

anser vi vara bevis nog för att företaget har blivit allmänt känt som en lokal framgångsaga, 

vilket gör fallföretag än mer relevant att undersöka närmare via den här studien.  
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2.5 Datainsamlingsmetod 

För att skapa möjlighet till insamling av djupgående kunskaper om företagets utveckling 

och ekonomiska styrsystem kommer den empiriska datainsamlingen ske genom kvalitativa 

intervjuer med VD och anställda på företaget. Samt genom egna observationer vid besök 

på fabriken och tidigare citat från ledningen i offentliga sammanhang. Bryman och Bell 

(2011) menar att kvalitativa intervjuer tenderar att vara mer ostrukturerade än kvantitativa 

intervjuer och deltagarna uppmanas att associera fritt för att uttrycka sina egna 

uppfattningar. Genom att tillämpa både intervjuer samt diverse tidningsartiklar anser vi att 

det uppstår en triangulering. Där vi får möjlighet att ringa in problemet mer effektivt samt 

attackera det från flera olika vinklar, och därmed skapa heltäckande bild av skeendet, 

snarare än att endast inhämta information från en källa.  

 

Intervjuerna hålls semi-strukturerade, vilket enligt Bryman och Bell (ibid) innebär att 

forskaren berör relativt specifika teman, vilka presenteras mer senare i detta avsnitt. Vid 

semistrukturerade intervjuer finns en rad på förhand uppställda frågor, vilka intervjuare 

ges möjligheten att ställa följdfrågor till ifall det skulle vara nödvändigt. Detta är gynnsamt 

för denna studie då vi gärna diskuterar fritt inom området med intervjuobjekten, den 

semistrukturerade intervjun ger även styrning på intervjun genom att tillåta användning av 

en mall. Vi ämnar att utforska den ekonomiska styrningen i AD-Trä, samt hur denna 

förändrats i tillväxt, därmed är vår avsikt att leda in intervjuerna på områdena kring tillväxt, 

kontroll och styrning. Ytterligare information kring företaget har insamlats från externa 

källor, men även från företagets egen hemsida. Den övriga informationen är i form av 

finansiella siffror inhämtade från externa databaser. 

 

Tillvägagångsättet för en kvalitativ intervju presenteras på en mängd olika sätt, med flera 

olika aspekter att ta hänsyn till under, innan och efter intervjutillfället. Kvale och 

Brinkmann (2014) presenterar olika typer av användbara intervjufrågor. Eftersom vi ämnar 

att tillämpa semi-strukturerade intervjuer kommer vi att ha ett ämne till intervjuerna, men 

att vi samtidigt ska kunna ställa följdfrågor och fördjupa oss inom ett område vi anser vara 

intressant eller vi känner att vi har hittat ett spår att granska vidare. Kvale och Brinkmann 

(ibid) menar att inledande frågor kan användas för att sätta kursen för intervjun, i avsikt 

att både den som intervjuar och respondenten är medvetna om riktningen på intervjun. 

Även om detta kan vara bestämt på förhand, visserligen. Vilka frågor som ställs beror på 
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situationen och typen av intervju. En viktig detalj är att ställa tolkande frågor, där avsikten 

är att få med respondentens åsikter och vad denne egentligen menar, detta i syfte att det 

inte ska uppstå några meningsskiljaktigheter i hur vi tolkar materialet från verkligheten. 

Det är också viktigt att ställa relevanta andrafrågor, för att föra diskussionen framåt och få 

ut mer information från respondenten. Ofta kan är det möjligt att få fram än mer 

information ifall rätt följdfrågor ställs, eller ifall frågorna ställs på rätt sätt. Ifall en tråd 

släpps för tidigt riskeras viss information att utelämnas vilket leder till en missvisande bild 

angående ett visst område, för undvika detta kan frågorna ställas om vid ett senare tillfälle 

eller via en omformulering. 

 

Patel och Davidsson (2011) presenterar olika frågor vilka bör undvikas under en intervju, 

dessa är bland annat långa frågor, ledande frågor, dubbla frågor och komplicerade frågor 

med svårförstådda fackliga uttryck. Intervjuerna kommer att spelas in, detta för att skapa 

en korrekt återskapning av svaren då dessa ska tolkas. Detta kräver respondentens 

godkännande, ifall detta ej beviljas kommer underlaget istället bestå av anteckningar från 

intervjun. Med en inspelning av intervjun blir det möjligt att gå tillbaka för att lyssna på 

intervjun igen, detta för att ge underlag för frågor vid framtida intervjutillfälle samt 

underlätta förståelse av vad som sades.  

 

Tidigare nämndes att intervjuerna kommer att följa olika teman. Där vissa delar av det 

formella styrsystemet kommer att beröras under olika intervjuer. Vi kommer därmed 

fokusera på intervjuer med VD/Grundare för att få en övergripande bild av skeendet. Detta 

kommer därefter kompletteras med information från en anställd med administrativt 

uppdrag inom företaget. Den första intervjun (bilaga 1) genomfördes i ett tidigt skede, för 

att få mer grundläggande information om företaget. Nästa intervju (bilaga 2) genomfördes 

med Anders Danielsson, VD och grundare av företaget, där företagets resa och 

ekonomistyrsystem diskuterades både brett och djupt. Den tredje intervjun hölls dagen 

därpå med en ekonomiskt anställd på företaget, Anna Åkesson (bilaga 3). Efter det 

genomfördes en ytterligare intervju med Anders (bilaga 4), denna gången över telefon 

kring övergripande frågetecken från tidigare intervjuer. Den sista intervju genomfördes 

med Anders föräldrar (bilaga 5), som varit med längs vägen på företagets resa. Dessa 

intervjuer redovisas i figuren nedan, där intervjumallarna presenteras i bilagorna (1 – 5).  
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Namn Anställning Intervjuformat Datum Tid Tema 

Anders  

Danielsson 

VD/Grundare Semi-

strukturerad 

2016-

04-08 

45 

min. 

Övergripande 

information 

om företaget 

Anders 

Danielsson 

VD/Grundare Semi-

strukturerad 

2016-

05-03 

180 

min. 

Tillväxt, 

strategisk, 

organisatorisk 

samt 

ekonomisk 

styrning 

Anna 

Åkesson 

Ekonomiavd. Semi-

strukturerad 

2016-

05-04 

25 

min. 

Övergripande 

om hennes roll 

på företaget 

samt rutiner 

Anders 

Danielsson 

VD/Grundare Telefonintervju 

(semi-strukt.) 

2016-

05-19 

30 

min. 

Övergripande 

om eventuella 

frågetecken 

från tidigare 

intervjuer 

Per & 

Birgit 

Danielsson 

Föräldrar till 

Anders  

Semi-

strukturerad 

2016-

05-24 

120 

min. 

Samtal om 

deras roll på 

företaget och 

för Anders 

 

Figur 2.2 Intervjugenomförande 
 

 

Vidare kommer empiriskt material samlas in via årsredovisningar för företaget, som samlas in 

via Linnéuniversitetets databaser för finansiell information. Eftersom den tidigaste tillgängliga 

årsredovisningen är ifrån 1999, kommer även insamlandet av information från dessa rapporter 

ta sin början där. Detta är något som vi återkommer till när det empiriska materialet presenteras 

i sin helhet och något som ligger till grund för dess avsnitts rubricering.  
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2.5.1 Insamling av teoretiskt material  
Insamling av teoretiskt material genomförs både via vetenskaplig litteratur och 

vetenskapliga artiklar från diverse tidskrifter. Trovärdigheten för använda källor har 

ansetts vara hög, både på grund av dess innehåll men även då de referats till i en rad andra 

sammanhang. Valet av dessa motiveras vidare i avsnittet för källkritik, där vi även 

argumenterar för varför de valda källorna har ansetts vara trovärdiga och vilka källor vi 

medvetet valt att inte använda oss av. I största möjliga mån har vi använt oss av 

förstahandskällor, då dessa är hänvisade till. Källorna har hittats i form av databaser, vilka 

används på licens från Linnéuniversitetets bibliotek. Vetenskapliga artiklar har hittats från 

dessa databaser, bland annat. Vetenskaplig litteratur har hämtats från litteratur som har 

hänvisat vidare till dem, alternativt relevant litteratur inom vårt område vi ansett vara 

relevanta att använda oss av. Senare i rapporten kommer dessa att presenteras djupare och 

tillvägagångssättet för att samla in dem presenteras ytterligare. 

 

Patel och Davidsson (2011) presenterar ett typiskt tillvägagångssätt för att samla in 

användbar litteratur till en forskningsstudie. Dessa steg är: Förberedelse, introducera sig 

till ämnet, välj de sökvägtyg vilka är mest lämpliga, leta fram den eftertraktade litteraturen, 

därefter insamla användbart material och slutligen utvärdera relevansen av insamlat 

material samt ifall materialet är användbart för att besvara studiens syfte.  

 

2.5.2 Val av respondent 
Anders Danielsson har valts till främsta respondent, han är AD-Träs VD och grundare. 

Han valdes till respondent då han besitter den mest omfattande kunskapen om företaget 

samt att han sitter i en styrande position inom företaget. För att komplettera dennes 

kunskap har även anställda som deltagit på företagets resa valts ut, det vill säga anställda 

som arbetat på företaget under en längre period och därmed kan se på skillnader i hur 

företaget har styrts över åren. Genom att använda sig av Anders som huvudsaklig 

respondent samt att komplettera med övriga anställdas syn på situationen anser vi ger en 

djup och heltäckande bild av företaget.  

 
Vi ämnar att göra intervjuer både med Anders och personal som har administrativt ansvar 

inom företaget, detta för att skapa heltäckande bild med flera infallsvinklar. De intervjuade 

besitter samtidigt kunskap om de företeelser vi avser att studera. Med Anders kommer 

flertalet intervjuer att genomföras, vilket tidigare nämnts.  
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Utöver intervjuer med Anders kommer även intervjuer genomföras med Anna Åkesson, 

som är ekonomianställd på företaget, och Anders föräldrar som varit med på företaget 

under alla år och som ständigt hjälpt till under resans gång. Dessa personer anser vi ge en 

heltäckande bild av företaget och dess historik.  

 

2.5.3 Analys av insamlad data 
Jacobsen (2002) förklarar för och nackdelarna med av en kvalitativ ansats. Enligt 

författaren är en av de största fördelarna med kvalitativ analys att den ser till nyanser och 

har en öppenhet gentemot uppgiftslämnaren. Eftersom vi är målmedvetna i vad vi 

undersöker och i vår efterfrågade information öppnas möjligheten att använda öppna 

frågor intervjuerna vilka de svarande kan besvara brett och genom olika tolkningar. Vi får 

då en mångfasetterad studie, detta riskerar däremot att bilda svårigheter angående 

överförbarheten då det finns en risk att för stor vikt läggs vid våra egna åsikter och tankar. 

Att vara medvetna om denna svårighet hjälper oss att undvika ett sådant utfall. Jacobsen 

(ibid) belyser flexibilitet och närhet mellan undersökaren och undersökningsobjektet likt 

ytterligare fördelar. Enkelheten att ändra rapportens problemformuleringen och 

undersökningens struktur under undersökningens gång gör också metoden fördelaktig. En 

kvalitativ metod blir därmed fördelaktig för oss då vi vill skapa en djupare förståelse och 

tolka ett skeende eller beteende. 

 

De nackdelar Jacobsen (ibid) presenterar med en kvalitativ forskningsansats är att det är 

krävande, både tidsmässigt men också resursmässigt. Det blir därmed viktigt att göra 

avvägningar om variablers nytta kontra kostnaden för att ta med dem i studien. Problem 

riskerar att bildas genom generaliseringar, vilket vi återkommer till senare i rapporten. Det 

kan även bli problem med studiens komplexitet, då de lätt blir alltför komplexa och svåra 

att tyda på grund av dess mängd data. Samtidigt, även då flexibiliteten tidigare nämndes 

likt en fördel, kan den även vara en nackdel då det kan försvåra processen att skapa en röd 

i studien. Det är därmed viktigt att tydligt avgränsa sig och sin studie (Jacobsen, ibid). 

 

Jacobsen (ibid) presenterar tre grundläggande steg i en analysprocess av kvalitativ data, 

dessa tre steg är; beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. 

Beskrivningen innebär att det insamlade materialet tydligt ska presenteras och beskrivas, 

för att underlätta det fortsatta arbetet. Geertz (1973) presenterar detta tillvägagångssätt 
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som ”tjocka beskrivningar”, det vill säga att noggrannhet ges till beskrivningar, analys 

samt variationen av det insamlade materialet. 

 

Systematisering och kategorisering presenteras av Jacobsen (2002) som ett 

tillvägagångsätt att sortera materialet, detta för att sålla bort irrelevant och ej tillräckligt 

informativt material. Ifall beskrivningen blir alltför omfattande kan det vara hjälpsamt att 

sammanfatta arbetet för att skapa en övergripande bild av vilket det insamlade material 

samt vad som avses att analyseras. 

 

Det tredje och sista steget i processen är kombination (Jacobsen, ibid), det är i det här 

steget analys av data påbörjas och ordning skapas kring det insamlade materialet samt 

riktningen på diskussionen. Tidigare nämndes att kvalitativ ansats har fördel i att gå 

tillbaka och justera tidigare delar i undersökningen efter att material är insamlat, för att 

sedan tillföra ny data återigen. Sambandet har illustrerats i en figur av Ian Dey (1993). 

Insamlingen av data är det första steget, där materialet sedan försöker beskrivas och 

kategoriseras för att sedan kombineras till rapportens sammantagna innehålla. Detta 

samband kan därmed ses likt en spiral, där det ena bygger på det andra, men att författaren 

samtidigt är tillåten att gå tillbaka ner längs spiralen ifall ny relevant information upptäcks. 

 

               Rapport 

 

 
 
 

    Kombinera 
 
 

     Kategorisera 
 
 
 
 

        Beskriva 
 
 
 

                                                            Data 
 
 

Figur 2.3 Kvalitativ analysprocess likt en spiral (Dey, 1993) 
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2.6 Metodens kvalitetsmått 

De använda kvalitetsmåtten varierar beroende på typen av utförd undersökning. Yin (2007) 

förklarar att vid användande av fallstudie som metod, finns en rad mer väsentliga 

kvalitetsmått än andra. Dessa fyra mått är; Begreppsvaliditet, intern validitet 

(begriplighet), extern validitet (överförbarhet) samt reliabilitet. Merriam (1994) menar att 

det finns en skillnad mellan olika forskningsdesigner i vad som gör dem “vetenskapliga”. 

Eftersom denna rapport utgår ifrån en fallstudiedesignen kräver det en kritisk medvetenhet 

och närvaro från vår sida i såväl situationer, observationstekniker, hypotesprövningar, 

triangulering och tolkningar av skeendet (Kemmis, 1983). De aktuella kvalitetsmåtten 

används under olika faser av studien och beskrivs nedan.  

 

2.6.1 Begreppsvaliditet 
Det första kvalitetsmåttet kallas begreppsvaliditet, vilket tillämpas under fasen för 

datainsamling samt den slutliga sammanställningen av rapporten. Kriteriet beskrivs vidare 

enligt Yin (2007) likt ”utformning av riktiga operationella mått för de studerade 

begreppen”. Bryman och Bell (2011) menar att begreppet validitet syftar till att svara på 

om de dragna slutsatserna i studien är sammankopplade eller ej. 

 

Kriteriet begreppsvaliditet, även kallat teoretisk validitet, grundar sig på ifall använt mått 

vid undersökning av en företeelse verkligen speglar det avsedd företeelse. Mätt ämne ska 

därmed ha en reell påverkan på undersökt företeelse (Bryman & Bell, 2011). Exempelvis, 

ifall mätning av populations vanor inom ett område utförs, visar dessa vanor verkligen vad 

studien ämnar att svara på i sitt syfte och sina frågeställningar? Yin (2007) menar att 

forskare måste garantera två steg i sin forskning för att kriteriet om validitet ska uppfyllas, 

dessa är; välja de förändringar som ska studeras, samt påvisa att de valda måtten speglar 

de förändringar som aves att undersökas. Förändringar i styrsystem på grund av tillväxt 

står i fokus i denna rapport, därmed blir avgränsningar i materialinsamlingen viktiga för 

att uppnå studiens syfte och svara på dess frågeställningar.  

 

Säkerställandet av begreppsvaliditeten, utefter definitionerna från Bryman och Bell (2011) 

samt Yin (2007), utförs genom att noga välja de använda teorierna. Studiens innehåll 

granskas därmed noggrant för att säkerställa relevansen för vad studien ämnar att 

undersöka. Yin (2007) menar att en idé kan vara att låta nyckelpersoner läsa igenom 
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rapporten, vilket författarna tillämpar sig av. Genom att låta intervjupersoner läsa igenom 

det empiriska materialet kan begreppsvaliditeten styrkas ytterligare. Vi kommer även att 

säkerställa att respondenterna har kunskap om de områden vi vill studera, det vill säga att 

vi ställer frågor kring detta samt att vi gör respondenterna medvetna om vilka områden 

kommer att beröras i intervjuerna.  

 

2.6.2 Intern validitet 
Nästföljande kriterium är det om intern validitet, vilket enligt Yin (2007) samt Bryman 

och Bell (2011) syftar till att avgöra hur tillförlitlig en studie är, det vill säga om en studie 

vars syfte är att se ett samband mellan en eller flera parametrar faktiskt är välgrundad eller 

ej. Utgångspunkten är att faktorer vilka anses ha påverkat en annan parameter, är i själva 

verket påverkade av ytterligare variabler och utöver eller istället för det första antagandet. 

Måttet söker därmed att stärka redovisningen av orsakssambandet och diskuterar risken av 

studien kan ge ett skenbart påvisande av ett fenomen som egentligen beror på något annat. 

 

Yin (2007) menar att detta kriterium återfinns under analyseringen av insamlad data, vilket 

betyder att begreppet är mest applicerbart vid förklarande studier, hellre än deskriptiva 

eller explorativa. Den interna validiteten blir därmed viktig vid utförande av studier som 

avser att undersöka samband mellan två variabler. För att säkerställa att kriteriet är uppfyllt 

kan bör förklaringar konstrueras samt bör konkurrerande teorier och förklaringsmodeller 

presenteras för att få en mer polariserad bild. Enligt Yin (ibid) uppstår annars hotet av 

falska samband. Här blir det viktigt för författaren att vara tydlig och diskutera de samband 

studien påvisar, för att säkerställa dess validitet.  

 

Detta kvalitetsmått kan vara svårare att säkerställa helt och hållet, då det kan bli väldigt 

omfattande att presentera rivaliserande teorier till de vi valt att använda oss av i studien. 

Det är dock viktigt att noggrant studera vilket skeende påverkar vad, är det förändringarna 

i det ekonomiska styrsystemet som gjort att företaget har växt eller är faktumet att företaget 

har växt som gjort att det ekonomiska styrsystemet har förändrats? Detta skeendet, eller 

detta förhållningssättet, mellan de två är något vi vill titta närmare på och kommer att 

studera närmare längre fram i rapporten. Detta betyder att vi kommer att vara 

uppmärksamma på just den interna validiteten, för att den ska säkerställas.  
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2.6.3 Extern validitet 
Kriteriet om validitet innefattar även extern validitet, som enligt Bryman och Bell (2011) 

visar på en studiens generaliserbarhet och överförbarhet. Fasen när den externa validiteten 

tillämpas är för själva forskningsdesignen och huruvida designen är överförbar för för 

andra studier och kan tillämpas i andra undersökningskontexter. Kritik som kan riktas mot 

fallstudier, enligt Yin (2007), är att det kan vara svårt att göra generaliseringar utifrån en 

enstaka studie. Här är det dock viktigt att göra skillnad på begreppen statistisk 

generalisering och analytisk generalisering, där fallstudier utgår från den sistnämnda. 

 

Yin (2007) menar vidare att studien behöver utföras flera gånger för att en generalisering 

ska kunna bildas på resultatet. Bryman och Bell (2011) påpekar att urvalet blir viktigt, 

detta för att det ska vara representativt och för att kunna anses vara generaliserbart. Lee 

m.fl. (2007) menar att en fallstudie istället för att försöka uppnå någon form av statistisk 

generalisering ska ämna att sträva efter ett fokus på det enskilda och unika fallet för att 

därigenom göra iakttagelser utifrån det. 

 

Bryman och Bell (2007) påpekar hur svårt det kan vara för en fallstudie att uppnå 

generalisering och överförbarhet, vilket gör att vi inte gör några ansatser att skapa några 

generella sanningar, eftersom vi endast undersöker ett enskild företag. Fokus bör därmed 

istället ligga på att skapa en analytisk generalisering istället, snarare än statistisk. Alvesson 

och Sköldberg (2008) menar att generalisering av en kvalitativ fallstudie kan vara 

problematiskt, men att det fortfarande är möjligt att generera nya teorier inom ett viss 

ämnesområde.  

 

Vår utgångspunkt blir alltså att försöka skapa en viss typ av analytisk generalisering, 

snarare än en statistisk. Att försöka se det unika i det här fallet och att försöka göra det 

applicerbart för andra, liknande, företag. Det är dock problematiskt då företaget kan anses 

agera på ett unikt sätt, olikt något annat inom sin bransch, samtidigt är det ändå en 

efterfrågad målsättning för att uppnå målet om extern validitet. De nya teorierna vi ämnar 

att presentera kommer därmed att vara applicerbara på liknande företag, vilka har likartad 

marknadsposition och liknande förutsättningar för att nå framgång. Det blir därmed viktigt 

att skilja på de olika typerna av generalisering, för att förstå vilken typ av generalisering 

det är studien försöker, eller inte försöker att, att uppnå.  
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2.6.4 Reliabilitet 
Det fjärde och sista kriteriet är reliabiliteten, vilket kan översättas till att studien ska ge 

samma resultat ifall den genomförs igen (Yin, 2007). Bryman och Bell (2011) delar upp 

begreppet i två delar, både intern och extern reliabilitet. Intern syftar till de tolkningar som 

sker, medan den externa syftar till hur väl undersökningen kan upprepas med samma 

resultat. Det kan dock vara svårt att replikera en studie och få samma resultat, då Bryman 

och Bell (ibid) menar att det är svårt att låsa fast en miljö. Detta betyder att resultatet kan 

bli annorlunda, även om förutsättningarna är likadana. 

 

Yin (2007) förklarar att i syfte att försäkra studiens reliabilitet och pålitlighet bör 

författarna använda sig av regelverk samt en databas vid utförande av fallstudien. Det blir 

därmed viktigt att samla in data på ett pålitligt sätt. Detta säkerställs i studien genom ett 

utvecklat metodkapitel som enkelt kan replikeras. Med ett tydligt tillvägagångssätt, samt 

val som argumenterats för, kan studien genomföras vid ett senare tillfälle och då få ett 

likvärdigt resultat.  
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2.7 Källkritik 

Vid företagsekonomiska rapporter är användandet av metoder och källor viktigt, vilket gör 

det än viktigare att välja dessa varsamt samt att vara kritiskt till dess innehåll. Nedan följer 

kritik riktad mot de insamlade och använda källorna. 

 
Holme och Solvang (1997) menar att vi tolkning av studiens källor är det viktigt att tänka 

på dessa fyra steg; observation, ursprung, tolkning samt användbarhet. När ämnesvalet har 

genomförts kan källor börja lokaliseras, vilket presenteras likt en tidskrävande fas där 

tydliga prioriteringar blir ett viktigt verktyg för att rama in insamlingen. Därefter ska 

författaren av källan granskas, detta för att undersöka dess riktighet och eventuella vinkel 

ämnet presenteras igenom. Sedan tolkas vad författaren menar, vad författaren har valt att 

presentera och vilket sätt denne har valt att presentera materialet. Till sist ska källan 

undersökas efter hur applicerbar den är för studiens syfte och frågeställningar, det vill säga 

vilken användbarhet källan har för oss. Holme och Solvang (ibid) menar att författarnas 

egen tolkning av källan är central och att den påverkar till stor del hur användbar källan 

kan vara, samtidigt har typen av källa stor påverkan på vilken den kommande tolkningen 

blir.  

 

Den vetenskapliga litteraturen samt de avvända vetenskapliga artiklarna har valts ut 

noggrant utefter ämnesområdet. Ett par av de använda källorna har tidigare varit del av 

kurslitteraturen, vilket gör att vi anser dem vara trovärdiga och användbara i detta 

sammanhang. Övriga källor har valts ut baserat på dess innehåll, samt dess aktualitet. Vi 

har medvetet valt bort källor skrivna för en längre tid sedan då vi inte kan försäkra oss om 

att de fortfarande är relevanta eller ger en rättvis bild av nuläget. De äldre källor vi har 

använt har använts för att de fortfarande anses vara aktuella i dagens företagsekonomiska 

klimat. I övrigt har även litteratur på grundläggande nivå valts bort, till förmån för böcker 

skrivna på avancerad nivå. 

 

De vetenskapliga artiklarna har mestadels inhämtats från Linnéuniversitetets databas, men 

även ifrån litteratur som i sin tur hänvisat till ytterligare artiklar inom området. Artiklarna 

är utvalda för att ge en bredare kunskapsbas att stå på och har, precis likt den vetenskapliga 

litteraturen, valts ut noggrant för att anses vara trovärdiga och inte vinklade på något sätt. 
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De använda sökorden har bland annat varit; growth, managment control system, SME, 

strategy, tillväxt, ekonomistyrning, tillverkande företag, innovation, accounting etc.  

 

I vissa fall, mestadels i de vetenskapliga artiklarna, är innehållet skrivet utifrån en 

amerikansk kontext, vilket gör att det kan finnas differenser mellan hur materialet 

appliceras här i Sverige kontra hur det ser ut i Nordamerika eller övriga världen. Mestadels 

är det inget problem då kontexten ofta är universell och applicerbar även i Sverige.  

 

De elektroniska källorna har hämtats från fallföretagets egna hemsida, alternativt ifrån de 

databaser Linnéuniversitetets bibliotek har licens att använda. Även här har källor valts 

noggrant och kritiskt för att ge en rättvis bild, samt en stadig grund för studien att stå på. 

De källor som kan anses vara vinklade har medvetet valts bort till förmån för mer objektiva 

källor. Ej vetenskapliga tidningsartiklar har valts med omsorg och har endast använts till 

att utveckla studiens bakgrund- och empiriavsnitt. 

 

Tidigare nämndes att det empiriska materialet insamlas via intervjuer. Kritik kan såklart 

även riktas mot detta material. Ifall korrekt urval av intervjupersoner har genomförts bör 

alltid ifrågasättas eller ifall fel val av fallföretag har utförts. Författaren bör ställa sig frågan 

om utfallet skulle blivit annorlunda ifall andra personer intervjuades inom företaget eller 

om den uppmålade bilden är rättvisande. Vidare bör kunskapen, både hos respondent men 

hos intervjuaren ifrågasättas, där vissa saker missuppfattas eller förbises då fullständig 

inom ämnesområdet ej innehas. Även frågeformuleringarna från vår sida som intervjuare 

kan ifrågasättas, då felaktigt ställda frågor kan leda till att svaren inte svarar på vad som 

avses att undersökas. Vidare bör svaren granskas för att se ifall de är vinklade, i syfte att 

undersöka företaget mer ingående. Vi är dock tillfreds med det empiriska materialets 

riktighet och har inget att anmärka på angående dess autenticitet eller objektivitet.  
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2.8 Forskningsetiska överväganden 

Holme och Solvang (1997) definierar etik som:  

 

 

”Etik uppfattas som ett mer eller mindre systematiskt medvetandegörande och 

bearbetande av de principer, värden och normer som ingår i moralen. Etik är 

moralens teori, värden och normer som aktualiseras i en konkret situation och 

som påverkar konkreta handlingar.” 

 

 

Holme och Solvang (ibid) presenterar etikens roll inom vetenskapen som tvådelad, där den 

både ska fokusera på studiens värdegrunder, där författarna diskuterar hur sambandet 

mellan ”är” och ”bör” ser ut i studien. Det andra syftet är att kritisera och se till hur 

forskningsprocessen har sett ut och varit strukturerad. Det finns en rad olika sätt att ställa 

krav på hur forskningsetiska överväganden ska säkerställas, presenterad av Holme & 

Solvang (ibid) men även av ytterligare källor.  

 

Holme och Solvang (ibid) menar att en forskningsstudie ska vara medveten om integriteten 

för det studerade objektet. Författarna presenterar ett par kriterier i syfte att efterfölja detta, 

dessa kriterier är att redogöra exakt för vad personen har sagt och inte försöka sammanfatta 

det på något sätt då materialet annars riskeras att vinklas. Författaren bör även vara 

noggrann att använda materialet på något negativt sätt för den observerade personen 

varken psykiskt eller fysiskt. Intervjuobjektet bör även informeras om all information som 

kan vara viktig för denne samt, ifall personen önskar det, hålla delgiven information 

diskret och konfidentiell. Dessa krav är relativt tydliga och verkar således lätta att följa, 

Holme och Solvang (ibid) menar dock att det kan vara svårt att försäkra sig om att dessa 

krav är uppnådda. Författarna lägger tyngd vid att skapa medveten om forskarens ansvar 

samt vikten av att hålla debatten om dessa begrepp och krav levande genom att ständigt 

diskutera dess validitet.  

 

Vetenskapsrådet (2002) har dock en lite annorlunda syn på det och menar att det finns fyra 

krav för att säkerställa en studies forskningsetiska riktighet. Dessa krav ska ställas mot det 

så kallade forskningskravet, det vill säga att forskningen har hög kvalitet och relevans. Det 
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blir alltså viktigt att göra övervägande om tillskottet från forskningen är högre eller lägre 

än den skada som det gör för individskyddskravet, det vill säga de fyra huvudkraven för 

etiska överväganden. I vissa fall väger det ena eller det andra tyngre, exempelvis kan 

fördelar ses ur ett längre perspektiv. 

 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är 

alltså de fyra krav som individskyddskravet innefattar. Dessa krav har sedan underrubriker 

och ytterligare krav till sig, men dessa fyra krav är de huvudsakliga.  

 

Vetenskapsrådet (ibid) beskriver informationskravet som att ”forskaren skall informera de 

av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”, det vill säga att sprida 

medvetenhet kring studiens villkor för deltagande till alla inblandade. Samtyckeskravet 

innefattar om huruvida deltagaren själv kan bestämma ifall denne vill medverka i studien 

eller ej, ifall den medverkande är under 15 år ska en vårdnadshavare ge sitt samtycke. 

Konfidentialitetskravet betyder att de medverkandes uppgifter ska hållas hemliga och inte 

delas offentligt till obehöriga personer. Exempelvis kan tystnadsplikt eller låta de 

medverkande vara anonyma medföra att detta krav uppfylls. Det fjärde och sista kravet är 

det om nyttjande, vilket betyder att det insamlade materialet enbart får användas i studien 

och inte till något annat. 

 

Vetenskapsrådet (ibid) ger även ett par rekommendationer om hur personuppgifter ska 

hanteras, samt hur viktigt det är att ha en öppen dialog med de medverkande för att 

säkerställa dem om vad som pågår och vad deras uppgifter används till. Vi medvetna om 

dessa krav och dialog har förts med valda respondenter för att säkerställa att de är 

medvetna om processen och vad studien går ut på. I och med att det finns en personlig 

relation till företaget och dess grundare har vi kunnat försäkra dem och oss själva om att 

vi uppfyller dessa forskningsetiska överväganden. Samtidigt är det viktigt att försäkra sin 

respondent om att dessa överväganden tas på största allvar och ständigt diskuteras. Vi 

kommer att låta respondenterna vara anonyma, ifall detta skulle vara något denne är 

intresserad av. Vi kommer att vara tydliga med respondenterna på företaget om vad studien 

går ut på och vad det är vi vill undersöka. För att samtliga ska vara införstådda med vad 

syftet är kommer vi att presentera vår rapport i korta drag för respondenterna, för att 

säkerställa att alla är på samma sida och vet vad intervjun kommer att användas till och 

hur informationen kommer att behandlas av oss och hur den kommer att presenteras. 
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Vidare kommer vi att låta intervjupersonerna läsa igenom det som skrivits, i form av 

empirisk material. Detta för att personen själv ska kunna godkänna vår syn på det som 

sagts och för att kunna komplettera med något som personen anser vara oriktigt, eller ej i 

linje med hans bild av situationen i fråga.   
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          3. Teori 
apportens teoriavsnitt ämnar att ge läsaren en bakgrundsbild till ämnet och den 

teoretiska grund som studien står på och den teoretiska utgångspunkten för 

uppsatsen som helhet. Teoriavsnittet är uppdelat enligt de tre formerna av 

ekonomistyrning som tidigare tagits upp, samt dess förändring under tillväxtprocessen.  

Dessa teorier har sedan legat till grund för hur problemformuleringen besvarats.   

 
 

 
 

3.1 Strategiska riktlinjer 

Mintzberg (1994) menar ett företags strategi kan anta flera former och bistår företaget i att 

tydliggöra riktningen av dess utveckling. Författaren beskriver strategin likt ett mönster 

eller ett konsekvent beteende över tid. Anthony, Govindarajan, Hartmann, Frank, Kraus 

och Nilsson (2014) delar upp strategisk planering i två huvudgrupper; övervägande 

(deliberate) strategier och framväxande (emerging) strategier vilka tar två skilda uttryck i 

företagets planering. En övervägande strategi planeras i förväg och implementeras därefter 

som företagets handlingsplan. En framväxande strategi växer istället successivt fram 

genom de olika problem företaget tvingas anpassa sig efter. Författarna hävdar att en färdig 

strategi vanligtvis används mellan tre till fem år.  

 

Framväxande strategi har i avsikt att undvika nackdelarna med att försöka implementera 

en förutbestämd strategi och samtidigt skapa en ökad flexibilitet. Detta då förutbestämda 

strategier ofta misslyckas då ledningen inte kan förutse alla möjliga problem och hinder. 

Strategin innebär att olika rutiner utvecklas för hantering av de olika problem som uppstår 

i den dagliga verksamheten, detta föder därmed en övergripande strategi (Anthony et. al., 

2014). Då ledningen omöjligt kan förutse alla svårigheter med implementeringen av en 

strategi menar Mintzberg (1994) att den framväxande strategin nästan oundvikligen alltid 

tillämpas, åtminstone parallellt med de förutbestämda strategierna. Samma författare 

belyser även det faktum att strategin kan växa fram ur alla delar av företaget, vilket 

beroende på situation kan vara både bra och dåligt. 

 
 
 

R 
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3.1.1 Positionering 
Porters (1980) positioneringsmodell visar att det finns olika strategiska val ett företag kan 

göra eller bli tvingad av marknaden att göra angående dess marknadsposition, Anthony et. 

al. (2014) kategoriserar modellen som en övervägd strategi. Ett företags 

konkurrensfördelar kan komma ur lågkostnad, differentiering eller alternativt en blandning 

av de båda. Porter (ibid) menar att den mest attraktiva positioneringen ett företag kan 

inneha är den vilken kan  studeras i det övre, vänstra fältet i figuren nedan, där företagets 

produkter både är differentierade men också har låga kostnader. I det läget har 

organisationen konkurrensfördelar från både dessa läger. Många företag får dock nöja sig 

med den ena eller den andra, vissa företag hamnar till och med i rutan längst ner till höger.  

 

 
Figur 3.1 Positionering (Porter, 1980) 

 

 

Detta innebär att företaget varken har lågkostnad- eller differentieringstrategi, vilket Porter 

(ibid) menar bör undvikas till varje pris. Författaren hävdar att företag som följer en 

lågskostnadsstrategi tenderar att fokusera vid kostnadskontroll och att kontinuerligt sänka 

kostnaderna över tid. Detta uppfylls genom en strävan att effektivisera produktionen och 

en målsättning av att skapa så mycket som möjligt av så lite som möjligt. Porter (ibid) 

menar att differentierande företag i större utsträckning är fokuserade vid subjektiva mål 

och incitament, hellre än kvantitativa utvärderingar. Detta beror på att företag med 

differentieringstrategi verkar i en mer dynamisk och föränderlig miljö och det blir därmed 

svårare att ställa upp fasta mål. Författaren menar att företag med differentieringstrategi 

tenderar att anställa personal med högre kompetens på grund av dess mer avancerade 

processer. Därmed blir en strävan mot låg personalomsättning en viktig del i 
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differentierande företags processer då nyrekrytering och upplärning av personal med hög 

kompetens ofta blir en kostsam process. 

 

3.1.2 Tillväxt 
Davidsson (1986) menar att det finns tre orsaker till att ett företag initierar tillväxt. Dessa 

tre är efterfrågetryck, lönsamhetsproblem och tillväxtvilja. Dessa orsaker läggs därefter till 

grund för företagets övergripande tillväxtstrategi. Ifall det är efterfrågetrycket initierar 

tillväxten utvärderar ledningen ifall vinsten överväger den risk som uppstår vid etablering. 

Om företaget har lönsamhetsproblem bör företagsledningen djupgående utvärdera ifall 

expansion verkligen kommer lösa lönsamhetsproblemet. Davidsson (ibid) menar att 

företagsledarens tillväxtvilja spelar en stor roll för företagets tillväxt och bör skapa en 

strategi för detta. Författaren lyfter företagsledarens karaktärsdrag som ännu en 

grundpelare för tillväxtviljan. De karaktärsdrag vilka kan avgöra tillväxtviljan är 

exempelvis yrkesmässig erfarenhet, riskbenägenhet, prestationsbehov, maktbehov samt 

personens generella inställning kring optimism och pessimism. Omvärldens betydelse är 

här sedd som endast en referensram som sätter förutsättningarna för individernas beteende. 

I kombination med de makroekonomiska förutsättningar samt de egenskaper individen 

besitter kan prognoser sammanställas om hur företagets tillväxtbeteende kommer att se ut 

(Davidsson. 1986). 

 

Nilsson et. al. (2002) beskriver två olika former av tillväxtstrategier, organisk och 

förvärvad tillväxt. Den organiska tillväxten är den tillväxt ett företaget har, bortsett från 

eventuella företagsförvärv eller fusioner. Förvärvad tillväxt är därmed inget företaget 

internt har genererat  utan är externt genererad. Företagsköp hade annars setts likt en 

orimligt hög ökning av tillväxt och hade gjort måtten av tillväxt irrelevanta. (Nilsson, 

Isaksson & Martikainen, 2002). Sevenius (2003) hävdar att ett argument för att förvärva 

tillväxt är i många fall att företaget vill  öka dess marknadsandelar och stärka dess position 

på marknaden. Dessutom kan det finnas motiv för ägaren själv att förvärva företag för att 

få en högre status eller för att uppnå privata ekonomiska vinningar av affären. Författaren 

menar att uppnå tillväxt genom företagsförvärv är en riskfylld process medan organisk 

tillväxt i många avseenden är en säkrare väg att gå. För att företaget ska nå organisk tillväxt 

blir det viktigt att verksamheten uppnår en rad olika kvaliteter. Företaget behöver 

exempelvis ha utvecklad marknadsföring eller produktion för att nå ut effektivt till 
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markanden. Anställning av ny personal är också en form av organisk tillväxt, då företaget 

får in ny kompetent personal vilka kan hjälpa företaget att växa ytterligare. Dock väljer 

inte företag enbart en av dessa tillväxtstrategier utan många företag väljer att växa med 

hjälp av en kombination av både organisk och förvärvad tillväxt.  

 

 

3.2 Styrningens syfte 

Anthony et. al. (2014) definition av styrning är de olika tillvägagångssätt 

företagsledningen väljer att påverka beslutsfattare i alla led av verksamhetens 

beslutshierarki mot att implementera företagets strategier. Författaren menar att 

styrningens olika delar därmed blir viktiga verktyg för att få verksamheten att dra i samma 

riktning och bibehålla företagets struktur. Nilsson och Olve (2013) delar in styrningen i tre 

delar; strategisk, ekonomisk och organisatorisk styrning, vilka alla syftar till att uppnå 

styrningens gemensamma syfte fast via olika tillvägagångssätt. Den strategiska styrningen 

uppfyller det gemensamma syftet genom att visa hur företaget bör positioneras, gällande 

marknad, pris och kunder, och sätter därmed en riktning för styrningens andra delar. Den 

ekonomiska styrningen uppfyller styrningens övergripande syfte genom prognoser och 

utvärderingar, där val av mått blir ett viktigt verktyg för att visa vad verksamheten 

prioriterar genom dess strategi. Organisatorisk styrning uppfyller det gemensamma syftet 

genom att svara på hur ansvar inom företaget fördelas mellan dess anställda samt hur de 

anställdas prestationer i förhållande till deras ansvar ska utvärderas, belönas eller 

tillrättavisas. Författarna menar att de olika formerna av styrning ofta flyter ihop och 

avgränsningarna kan ibland vara svår att uttyda.  

 

Anthony et. al. (ibid) menar att för att verksamhetens strategier ska efterföljas behöver 

styrsystems utformning tydliggöra ledningens förväntningar på den anställde och hur 

denne kan uppnå dessa förväntningar. Författaren hävdar att detta blir mer väsentligt i en 

decentraliserade verksamheter då decentralisering per automatik  skapar anställda med 

stort eget ansvar och egna målsättningar. Detta leder till att de anställda inte känner till 

eller väljer bort att prioritera företagets övergripande mål. Anthony et. al. (ibid) menar att 

mindre och mer centraliserade verksamheter har betydligt mindre problem med att få dess 

anställda att agera utifrån chefernas riktlinjer då kommunikationen är mer centrerad och 

inte behöver färdas via lika många budbärare. Enligt Hutchinson och Quintas (2008) 
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använder SME-företag i stor utsträckning en informell informationsprocess. Författarna 

visar på att det finns ett flertal informella informationssystem som syftar till att framställa, 

kommunicera, söka, tillämpa och återanvända kunskap. Detta kan exempelvis ske genom 

att de anställda diskuterar jobb-relaterade frågor under fikarasten. Hutchinson och Quintas 

(ibid) menar att även då informationen skapas i informella former är insamling och 

presentation av informationen ofta i strukturerade former, exempelvis genom 

presentationer och måndagsmöten. 

 

Nilsson och Olve (ibid, via Nilsson et. al. 2010) menar att beroende på vilken strategi 

företaget har och vilken miljö företaget verkar i blir olika typer av roller för styrningen 

användbara. Anthony et. al. (2014) hävdar exempelvis att ett företag med en 

lågkostnadsstrategi behöver en annan typ av styrning än ett företag med en 

differentieringstrategi. Kaplan och Johnson (1987) riktar viss kritik mot styrningen och 

dess utformning genom debatten ”relevance lost” (på svenska; förlorad relevans). 

Författarna kritiserar genom denna debatt ekonomistyrningens utformning, i den aspekt att 

den ofta är tillbakablickande och att den därmed inte hjälper företaget att nå långsiktig 

framgång. Kritiken centreras i stor utsträckning kring att ekonomistyrningen används 

felaktigt och att det finns ett behov av förnyelse. Författarna menar att styrsystemen ofta 

generar information i ett för sent skede då informationen inte längre är användbar för 

beslutsfattare. Dessutom var informationen i många lägen ej situationsspecifik och 

riskerade därmed vara irrelevant för ledningen även ur den vinkeln.  För att besvara denna 

kritik utformades åren därefter en rad nya sätt att strukturera företag på, exempelvis genom 

aktivitetsbaserad kalkylering, vilket syftar till att mer rättvist och effektivt allokera 

företagets kostnader (Kaplan & Johnson, ibid). 

 

I ett litet bolag med få anställda blir det därmed mindre relevant med komplexa styrsystem 

för att hålla styrningen unison genom företagets olika delar. Detta bekräftas av Vossen 

(1998) då författaren menar att mindre företag har fördel gentemot större företag i och med 

snabbare kommunikation. Vilket motiveras genom dess informella processer och det 

faktum att informationen inte behöver spridas till lika många. Författaren hävdar att detta 

skapar fördelar för mindre företag genom större flexibilitet och även genom förbättrade 

möjligheter att snabbt reagera på marknadsmöjligheter (Vossen, 1998).  
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Collis och  Jarvis (2002) menar att detta innebär att utformningen av ett företags styrning 

i småföretag har ett annat utseende än i större företag och att det är relevant för mindre 

företag att implementera separata delar av styrningen, snarare än fullständiga system. 

Denna ståndpunkt bekräftas samt utvecklas vidare av Alattar, Kouhy och Innes (2009), 

vilka menar att det inte existerar ett visst system som fungerar för alla mindre företag, 

därmed blir anpassning efter det specifika företaget en nyckel till att styrningsprocesserna 

ska vara relevant och tjäna sitt syfte. Andersson (2001) menar att de formella styrmedlen 

är sämre lämpade för små företag som vill uppnå tillväxt, istället menar författaren att det 

är mer lämpligt att fokusera på företagets anställda och motivera dem  inför tanken att 

företaget ska växa i framtiden.  

 
 
 

3.2.1 Styrning under tillväxt 
Nilsson och Olve (2013) menar att ett företags styrning är föränderlig och varierar över 

tid. Det finns flera olika faktorer vilka gör det svårt för verksamheten att hålla fast vid 

samma styrning på lång sikt, exempelvis kan föränderliga makroekonomiska 

förutsättningar göra att styrningen kräver justeringar.  

 

Scott och Bruce (1987) talar om fem faser av tillväxt i mindre företag, där de definierar 

dessa faser som uppstartfasen, överlevnadfasen, tillväxtfasen, expansionsfasen och 

mognadfasen. Företag som lyckas ta sig igenom alla fem faserna växer ut ur definitionen 

SME- företag. Davidsson, Delmar och Wiklund (2006) menar att en rad olika problem 

uppstår inom företagets förutbestämda faser i tillväxten. Scott och Bruce (1987) hävdar att 

varje fas innebär nya utmaningar och krav på företaget från såväl omvärlden som internt. 

Författarna menar att varje fas avslutas med en “brytpunkt” ofta i form av en kris, där 

företaget i många fall blir tvungen att omformalisera dess strategiska, ekonomiska och 

organisatoriska styrning för att ta sig till nästa fas. Wiklund (1998) beskriver 

tillväxtprocessen som en livscykel och genom att analysera vilken fas företaget befinner 

sig i går det att skapa prognoser för vilken riktning verksamheten kommer utvecklas. 

 

Scott och Bruce (1987) beskriver att huvudfrågor i början (uppstartfasen) av ett företags 

utveckling riktas mot att finna nya kunder och vid att skapa en lönsam produktion. Då 

företaget har passerat det initiala stadiet övergår dess primära processer till att fokuseras 

till att skapa djupare kontroll över företagets intäkter och kostnader (överlevnadfasen). 
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Därefter riktas verksamhetens huvudfrågor till att skapa utökade förutsättningar att samla 

in kapital för att möjliggöra ansvarsfull tillväxt utan att ta på sig för stora lån (tillväxtfasen). 

Då företaget går in i expansionsfasen fokuseras företagets huvudprocesser till att 

ytterligare utöka finansieringsmöjligheterna samt stabilisera kontroll i företaget via 

professionella styrsystem. I det sista stadiet (mognadfasen) blir vidare konsolidering samt 

utökad kontroll av företagets kostnader, produktion och marknads- och produktutveckling 

viktiga delar i verksamhetens huvudprocesser. Nilsson och Olve (2013) menar att det är 

viktigt för företag att ständigt ifrågasätta sitt styrsystem och sina strategier för att se ifall 

de stämmer överens med uppsatta målsättningar. 

 

 

Figur 3.2 Tillväxtfaser i småföretag (Scott & Bruce, 1987) 

 

  

Davila, Foster och Jia, (2010) menar att snabbväxande företag riskerar att gå i konkurs 

under tillväxt i brist på organiserad styrning. Ett styrsystem visar vad företaget är kapabelt 

att klara av och bildar en underliggande struktur vilket stärker företaget då det genomgår 

tillväxt samt förebygger de problem som uppstår därigenom. Författarna menar att då 

företag växer blir styrningen allt viktigare, vilket innebär att tillväxtföretag ofta är i behov 

av styrsystem. Burns och Stalker (1961) lägger tonvikt vid att företags struktur behöver 

stämma överens med dess omvärld för att bli framgångsrika.  

 

 

 

 

  

Uppstart 

 

Överlevnad 

 

Tillväxt 

 

Expansion 

 

 

Mognad 

 

Huvudfr

ågor 

Hitta kunder, 

skapa lönsam 

produktion 

 

 

Intäkts-

/kostnads- 

Kontroll 

 

Finansiera tillväxt, etablera 

utökad produktion, konsolidera 

kontroll 

 

Kostnadskontroll, 

produktions- 

effektivitet, produkt & 

marknadsutveckling 

 



 

 35 

3.3 Strategi under tillväxt 
3.3.1 Produkt- och marknadsutveckling  
Scott och Bruce (1987) diskuterar hur mindre företags marknads- och produktstrategier 

förändras i tillväxt. Författarna beskriver hur produktutbudet i småföretag initialt är 

begränsat till endast en eller ett fåtal produkter som erbjuds på en liten marknad via ett 

begränsat antal kanaler. Då företaget expanderar växer dess produktutbud och förmåga att 

erbjuda utbudet via mer avancerade distributionskanaler på alltmer differentierade 

marknader. Tabellen nedan beskriver skeendet inom innovationsarbetet mer ingående. 

 

 
Figur 3.3 Etableringsfaser för småföretag (Scott & Bruce, 1987) 

 

Då företaget och dess marknad mognar blir det alltmer viktigt för att differentiera 

verksamhetens sortiment och produkter. Denna förändringsprocess kräver att företaget 

formaliserar en allt tydligare strategi för produkt- och marknadsutveckling. Tidigt i 
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företagets utveckling tar denna process ett mer oplanerat uttryck, då verksamheten växer 

blir strategin för produkt och marknadsutveckling alltmer professionell och ett tydligare 

inslag av verksamhetens rutiner (Scott & Bruce 1987). Freel (2005) menar att forskning 

och utveckling sällan är en egen funktion i SME företag, i kontrast till större företag där 

det är vanligt att ha en egen enhet med specialister för detta. Istället tar ofta ledningen 

och/eller mer utbildad personal denna funktion som en mindre del av sin tjänst. Griffith 

(2003) visar att prioriteringar inom forskning och utveckling även leder till ökad 

innovation och ökad tillväxt i tillverkande företag med standardiserade produkter.  

 

Enligt Porter (1980) blir produktinnovation mer relevant i differentierande företag, detta 

på grund av dess strävan att skapa ökad flexibilitet för att möta kundens behov. En större 

tillit till produktinnovation kan dock innebära ökad risk för företaget då verksamheten 

satsar på produkter vilka ännu inte har testats på marknaden. Ett företag med 

differentieringstrategi tenderar att skapa en välutvecklad kommunikation mellan företagets 

forskning och utvecklings-, produktutvecklings- och marknadsföringsavdelningar. Enligt 

Porter (ibid) producerar lågkostnadsföretag vanligtvis inte produkter vilka syftar till att 

maximera kundens behov, utan är snarare fokuserade vid att minska kostnaden för kunden. 

Vanligtvis väljer en kund en lågkostnadsprodukt på grund av priset medan en kund som 

väljer en diffreniteringsprodukt gör det då produkten i högre utsträckning uppfyller 

kundens behov. Differentierade företag tenderar därmed att försöka ha flera 

produktionslinjer i syfte att skapa flexibilitet i deras produktion för att möta kundens alla 

behov. Låg kostnadsföretag tenderar istället att fokusera vid att minska antalet 

produktionslinjer i syfte att minimera lagersaldo och skapa skalfördelar för att i 

förlängningen sänka kostnader.  

 

Davila, Foster och Jia (2010) kartlägger via sin studie tillämpningstakten av strategiska 

planeringssystem bland växande små företag i USA. Författarna visar huruvida företagen 

introducerat formaliserade strategiska planeringssystem inom ramen för fem år. Vid ett, 

tre och fem år svarade 16, 48 och 69 procent av samtliga tillfrågade företag att de hade 

etablerat strategiska utvärderingsstruktur vid respektive år. De olika former av strategiska 

planeringssystem som verksamheterna valde att använda var specifikt marknads- och 

kundutveckling, investeringsbudgetering, vidareutvecklingsplan för produktportfolio, 

strategiska ickefinansiella milstolpar och vidareutveckling av företagets humankapital 

(Davila, Foster & Jia, 2010). 
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3.3.2 Innovationsradarn 
Sawhney, Walcott och Arroniz (2006) skriver om tolv olika dimensioner för företag att 

innovera och utgår från en modell de kallar “innovationsradarn”. Författarna definierar 

företagsinnovation som väsentligt tillförande av nytt värde för både kunder och företag 

genom förändring i någon av dimensionerna. I slutändan är det kunderna som bestämmer 

värdet av innovationen, genom att höja företagets intäkter. 

 

 
 

Figur 3.4 Innovationsradarn (Sawhney, Walcott & Arroniz, 2006) 

 

Radarn ska ses som en helhet i företagets strategi för att nå framgång och tillväxt; även en 

perfekt produkt riskerar att misslyckas utan en fungerande distributionskanal (Sawhney, 

Walcott & Arroniz, 2006). Modellen består utav fyra grundpelare som beskriver vad 

företaget erbjuder (Offerings), till vem företaget riktar sig (Customers), hur företaget går 

tillväga för att skapa värde (Processes) och var företaget befinner sig för att ta erbjudandet 

till marknaden (Presence). De åtta mindre dimensionerna kan ses som olika verktyg för att 

uppnå önskade mål med positioneringen. De övriga dimensionerna är Platform 

(utnyttjande av standardisering), Solutions (kundanpassning, kundlösningar), Customer 

experience (kundkontakt), Value capture (värdeskapande), Networking (nätverkande med 

kunder och leverantörer), Organization (strukturer, funktioner och ansvarsfördelning), 

Supply chain (materialflöden) samt Brand (varumärket, hur företaget kommunicerar till 

kunden och hur varumärket påverkar företagets rykte).  
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3.3.3 Adaptionscirkeln  
Enligt Miles et. al. (1978) beror ett företags strategiska styrning till stor del på 

omgivningen vilket innebär en ständig anpassningsprocess. Författarna har därmed skapat 

ett teoretiskt ramverk kallat adaptionscirkeln, vilken är mest applicerbar i unga och/eller 

växande företag. Ramverket beskriver omgivningen likt en del av vad som bestämmer 

företagets strategiska riktning och lägger stor tyngd på ledningens roll vid val av strategi, 

struktur och process. Dessa olika val utgår ifrån tre huvudsakliga problem; det 

entreprenöriella problemet, det tekniska problemet och det administrativa problemet. 

 

Det entreprenöriella problemet hanterar val av produkt/tjänst och marknad (Anthony et. al. 

2014). Företag under tillväxt kan få problem då det är lätt att verksamheten fastnar i de 

ursprungliga valen och har svårt för att nå det nästa entreprenöriella steget. Lösningen på 

problemet är inom många verksamheter utvecklandet av företagets image (Miles et al., 

1978). Vilket kan nås genom exempelvis betoning av innovation, storlek, effektivitet etc. 

Det tekniska problemet handlar om val av produktionsteknik och distribution, vilket 

operationaliserar ledningens lösningar på det entreprenöriella problemet (Miles et. al. 

ibid). En annan viktig aspekt till lösningen av problemet är en väl fungerande 

informationskontroll och kommunikation. 

 

Ur de två föregående problemen föds det administrativa problemet, då nya aktiviteter i 

företaget kräver administrativ anpassning. Den administrativa rollen i företagets 

förändringsprocess innebär dels rationalisering och stabilisering av de nya aktiviteterna 

dels formalisering och implementering av de nya processerna vilka ska underlätta för 

företaget att utvecklas ytterligare (Miles et. al., ibid). Rollerna innebär därför både ett 

eftersläpande och ett framtidsperspektiv genom företagets förändringsprocess. 

 
 
 

3.3.4 Tillväxt genom internationalisering 
Internationalisering är en effektiv strategi för företag att nå tillväxt på längre sikt. 

Davidsson et. al. (2006) menar till och med att det är en avgörande faktor för tillväxt då 

den ursprungliga marknaden risker att mättas. Andersson (2001) menar att ett bolags 

internationalisering kan ses som ett steg i ledet av att nå tillväxt på lite längre sikt, då 

företaget upptäcker nya marknader med allt vad det innebär i form av nya kunder och/eller 
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leverantörer. Figur 3.2 tar fasta på de olika delarna som påverkar hur väl ett företag kan 

etablera sig på en internationell marknad, där olika företag har olika förutsättningar att 

lyckas etablera sig. 

 

Love och Ganotakis (2013) hävdar att export är i SME-företag en sporadisk och 

opportunistisk process som inte planeras som ett längre strategiskt mål. De studier som 

Johansson och Vahlne (1977) genomförde antyder att processen företag går igenom för 

internationalisering sker på grund av att ett annat land vill ha produkten, hellre än att det 

är företaget själva som tar initiativet. Processen att lära sig av sin hemmamarknad och sin 

produkt är viktig för att kunna gå vidare och börja sälja sina produkter på en ny marknad. 

Beroende på företagets ställning på hemmamarknaden uppstår olika typer av hot och 

möjligheter med att etablera sig på en internationell marknad. 

 
 

3.3.5 Prissättning 
Scott och Bruce (1987) menar att ifall företaget verkar på en konkurrensutsatt marknad blir 

företagets prisstrategi en viktig komponent i företagets övergripande strategiska styrning. 

Skalfördelar och en effektivare produktion blir då viktiga inslag för att reducera 

produktpriset, hålla uppe konkurrenskraften och samtidigt lönsamheten. Bretcu (2014) 

menar att för att bilda den optimala prisstrategin behöver kundens intressen och köpkraft 

överensstämma med priset och kvaliteten av de produkter/tjänster företaget erbjuder. Den 

optimala prisstrategin strävar även efter att sätta press på marknaden genom att erbjuda 

lägre pris än konkurrenterna och därmed vinna marknadsdelar men samtidigt bära hem en 

godtagbar vinst till företaget.  

 

 
 

3.4 Ekonomistyrning under tillväxt 

Scott och Bruce (1987) menar att få småföretag använder avancerade ekonomiska 

utvärderingssystem i uppstartfasen och överlevnadsfasen. Författarna visar istället att små 

företag använder enklare former av bokföring. Då företaget genomgår tillväxt 

formaliseras  alltmer avancerade bokföringssystem. Under tillväxtfasen blir 

kontrollrapporter ett vanligare inslag i företagets rutiner. Vilka under expansionsfasen och 

mognadsfasen utvecklas till tydligare ekonomiska styrmedel i form av olika rapporter för 
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att samla in sälj- och produktionsdata i syfte att skapa tydligare översikt samt prognoser 

och budgeteringssytem. Porter (1980) menar att många företag med en 

lågskostnadsstrategi väljer att frekvent utvärdera företagets produktion, kostnader och 

omsättning i en rad detaljerade kontrollrapporter. 

 

 

Figur 3.5 Kvalitetsutvärderingsfaser för småföretag (Scott & Bruce, 1987) 

 

3.4.1 Investeringar 
Ett av den ekonomiska styrningens verktyg är investeringsprocessen. Olsson (2005) ställer 

upp ett företags beslutsproblem utifrån två frågeställningar, där den första riktas mot 

kortsiktiga beslut; Hur utnyttjas befintliga resurser på bästa sätt? Beslutssituationen 

behandlar resurssammansättningen av materiella tillgångar och arbetskraft, vilken berör 

produktkalkyleringen. I den andra frågeställningen tar Olsson (2005) istället fokus på de 

långsiktiga besluten; Vilka förändringar av resurssammansättningen krävs för att 

maximera företagets framtida lönsamhet? De långsiktiga besluten kretsar kring 

investeringar av olika slag vilket innebär förändringar i tillgångar och inriktning på 

verksamheten. Andersson (2008) redogör för balansgången mellan exakthet och enkelhet 

likt ett dilemma i utformningen av kalkyleringsmodeller. Å ena sidan ska modellen ge en 

avbild av verkligheten. Å andra sidan ska den vara enkel att konstruera och applicera för 

att inte kräva onödigt mycket resurser. Andersson (2008) menar att kalkyleringen kan 

användas som underlag till flera ekonomistyrningsverktyg såsom kostnadsjakt, 

budgetering, finansiering och lagervärdering. Olsson (2005) hävdar att kalkyleringens 

främsta syfte är att vara till underlag för kostnadskontroll, prisstrategi och produktval.  
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Scott och Bruce (1987) visar hur mindre företages investeringsprocess utvecklas genom 

tillväxt. Författarna visar på hur ett nystartat företag (uppstartsfasen) genomför sina första 

investeringar i maskiner och utrustning. Då tillverkningens grund är lagd ökar behovet av 

rörelsekapital för möjligheten att skapa uthållighet kring kundfordringar och att betala igen 

leverantörsskulder och lån (överlevnadsfasen). 

 

 

Figur 3.6 Investeringsprocessens olika faser (Scott & Bruce, 1987) 

 

Då företaget känner sig bekvämt i sitt rörelsekapital kan resurser allokeras till expansion 

av tillverkningen och utökning av nya tillverkningsenheter (tillväxtfasen och 

expansionsfasen). Allt eftersom verksamheten mognar (mognadsfasen) fokuseras dess 

resurser mer mot underhåll av erövrad marknadsposition och upprätthållande av företagets 

tillverkning (Scott & Bruce ibid). Det finns enligt Olsson (2005) en konflikt mellan 

företags två grundläggande mål; att uppnå hög lönsamhet på kort sikt och att överleva på 

lång sikt. Författaren menar att ett för stort fokus på kortsiktig vinstmaximering kan ha 

förödande konsekvenser för verksamheten på lång sikt.  

 

Återbetalningsmetoden beskrivs av Andersson (2008) som den enklaste formen av 

investeringskalkyl då den inte tar hänsyn till att pengar har olika värde vid olika tidpunkter. 

Enligt Block (1997) är återbetalningsmetoden även den vanligaste metoden bland SME-

företag på grund av dess enkelhet. Olsson (2005) menar att metoden är helt 

likviditetsinriktad och beräknar återbetalningstiden av en investering. Investeringsbeslutet 

tas genom övervägande om tiden för återbetalningen är acceptabel eller ej, ofta jämförs 

den med en förutbestämd återbetalningstid (Olsson. 2005) 

  

Uppstart 

 

Överlevnad 

 

Tillväxt 

 

Expansion 

 

 

Mognad 

 

Investeringar 

 

Maskiner & 

utrustning 

 

 

 

 

Rörelsekapital 

 

 

 

 

 

Tillverknings- 

expansion  

 

 

 

 

Maskiner &  

Utrustning 

 

 

 

Underhåll  & 

effektivisering av 

tillverkning & 

marknadsposition 

 



 

 42 

3.4.2 Finansiering 
Ett företags rutiner och processer för finansiering är ännu ett verktyg för dess ekonomiska 

styrning. Både expansion genom uppköp samt genom organisk expansion är 

kapitalintensiva processer, därmed blir finansieringsprocessen essentiell för växande 

företag (Davidsson 1986; Andersson 2001). Winborg och Landström (2001) menar att 

företag utan formaliserade finansieringsverktyg motiverar detta genom att de ej är i behov 

av mer kapital. Dessa företag är ofta dominerande aktörer på lokala marknader med hög 

vinstmarginal och låg tillväxt. Scott och Bruce (1987) argumenterar att finansieringen i 

unga företag (uppstartsfasen) ofta tillgodoses från ägaren, dennes vänner och familj. 

Andersson (2001) argumenterar att företagets förmåga att anskaffa kapital beror på 

storleken på företaget, samt att större företag ses som mer seriösa och därmed ett säkrare 

alternativ för långivare. Winborg och Landström (2001) menar att den huvudsakliga 

anledningen till att företag söker kapital genom ägarfinansiering är att företaget har svårt 

att finna finansiering genom banker och andra långivare. Författarna visar att 

ägarfinansiering är den mest förekommande finansieringsformen bland nystartade mindre 

företag i Sverige. De olika former av ägarfinansiering som Winborg och Landström (ibid) 

beskriver är lägre ägarlöner, delad tjänst för företagsledaren mellan företaget och en annan 

arbetsplats, lån från släkt och vänner samt lön under marknadspris för släkt och vänner. 

Scott och Bruce (1987) beskriver att kortfristiga banklån blir ett vanligt inslag i 

finansieringen av företaget då förteget växer. Detta då många företag i överlevnadsfasen 

finner problem i att få kostnaderna att överensstämma med dess intäkter.  
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Figur 3.7 Finansieringsfaser för småföretag (Scott & Bruce, 1987) 

 

Winborg och Landström (2001) visar att småskaliga företag ofta använder besparingar 

genom samarbete med andra företag som en finansieringsmetod. Författarna menar att 

besparingar genom samarbete med andra företag kan uppnås via följande processer; 

utlåning av utrustning, delat ägarskap, gemensamma inköp av vissa resurser, användning 

av utbyte hellre än köp/sälj, delade lokaler och delad personal. Författarna menar att denna 

finansieringsmetod kan vara en viktig faktor för att skapa lönsamhet i glesbebodda orter. 

 

Andersson (2001) visar att det har blivit allt mer förekommande att stat och myndighet 

underlättar finansieringsprocessen i mindre företag. Mindre svenska företag söker därmed 

allt mer kapital via offentligt finansierade källor, exempelvis genom Almi och 

Industrifonden (Andersson, 2001). Winborg och Landström (2001) menar att ansökning 

av subventioner från stat och landsting i Sverige är vanligast bland snabbväxande 

tillverkande företag vilka vill finansiera stora investeringar i materiella 

anläggningstillgångar. Andersson (2001) argumenterar att det dessutom i Sverige har blivit 

alltmer vanligt bland mindre företag att söka finansiering via riskkapitalister.  

 

Scott och Bruce (1987) menar att efter företaget har tagit sig igenom de initiala faserna av 

etablering och börjar generera positiva resultat blir balanserade vinstmedel en alltmer 

förekommande form av finansieringskälla (tillväxtfasen). Att söka långfristigt kapital från 

banker blir ett allt vanligare inslag i företagets finansiering då verksamheten etablerat en 

tydlig marknadsposition och kan visa på stabila nyckeltal. Winborg och Landström (2001) 
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visar att banklån är den näst mest använda kapitalförsörjningsmetoden (efter 

kapitalförsörjning genom ägarfinansiering) bland mindre svenska företag.  

 

Scott och Bruce (1987) menar att finansiering genom långfristiga skulder och förblir vitala 

delar av småföretagets senare tillväxtfaser; expansionsfasen och mognadsfasen. 

Författarna menar dock att tydligare kontroll över företagets kortsiktiga fodringar och 

skulder blir mer framträdande under expansionsfasen och mognadsfasen. Winborg och 

Landström (2001) menar att vid krishantering i etablerade mindre företag blir 

senareläggning av betalningar en frekvent förekommande finansieringsverktyg. 

Författarna menar att senareläggning av betalningar kan uppnås genom olika metoder, 

exempelvis genom att medvetet senarelägga betalningar, reducera ingående lagersaldo, 

leasa utrustning istället för att köpa och förhandla för mer fördelaktiga betalningsvillkor 

mot leverantörer. Winborg och Landström (ibid) visar att inköp av begagnad utrustning är 

en frekvent förekommande besparingsåtgärd bland mindre svenska företag. 

 

Winborg och Landström (ibid) menar att reducering av fordringar är vanligt 

förekommande finansieringsverktyg för att nå större finansiella resurser bland växande 

etablerade företag. Författarna delar in reducering av fordringar i följande delar;  rutiner 

vilka syftar till reducering av utgående lagersaldo och reducering av kundfordringar. I syfte 

att reducera företagets kundfordringar finns en rad åtgärder företaget kan vidta exempelvis 

genom att välja att upphöra relationen med sent betalande kunder, skapa rutiner för att göra 

fakturering mindre tidskrävande, användning av ränta vid försenade betalningar, erbjuda 

samma villkor till alla kunder, erbjuda rabatt vid tidig betalning, effektivisera 

betalningsprocessen genom användning av faktureringsföretag samt att prioritera kunder 

med kort betalningstid. 

 

3.4.3 Budgetering 
Budgeteringen beskrivs som en viktig del i den ekonomiska styrningen av Anthony et. al. 

(2014). Strategin är den långsiktiga planen för företaget vilket vanligtvis spänner över tre 

till fem år, därefter sätter företaget upp en kortsiktig plan i form av en operationell budget, 

vilken ofta spänner över ett år. Den långsiktiga strategiska planen har således även direkt 

inverkan på budgeten som ekonomiskt styrmedel. Scott och Bruce (1987) menar att för 
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konkurrensutsatta företag blir budget och budgeteringsprocessen viktiga redskap för att 

upprätthålla konkurrenskraft genom att hålla nere kostnaderna och produktpriset. 

 

Budget kan således delas in i två faser. Den första fasen kännetecknas av processen att 

ställa upp budgeten, den andra fasen är fokuserad kring uppföljning och att jämföra 

budgeten med utfallet. Frencker (1986) menar att budget och budgeteringsproccesens syfte 

är att skapa samordning,  planering och kontroll. Det är enligt författaren viktigt att inte se 

budgeten som statisk utan snarare dynamisk. Detta gäller särskilt i företag under tillväxt 

som kontinuerligt handskas med såväl interna som externa förändringar. Andersson (2001) 

förklarar därmed att företag under tillväxt har svårt att använda budget som ekonomiskt 

styrmedel. Thomsett (1988) menar att nackdelarna med ett traditionellt budgetsystem är 

att prognoser ofta är svåra att fastställa och att budgeten ändå ofta behöver revideras i 

efterhand. Författaren menar dessutom att företag generellt är för dåliga på att analysera 

utfallet i efterhand.  

 

Thomsett (ibid) förklarar att budgetens svagheter kan motverkas genom en rullande 

prognos. En rullande prognos har, enligt Anthony et. al. (2014), till skillnad från 

budgetering inga tidsbegränsningar eller detaljerade mål. Istället utgår systemet från 

flexibla nyckelindikatorer, så kallade “key performance indicators” (KPI) som är specifika 

nyckelfaktorer för företaget i fråga. Dessa tal kan vara både finansiella och icke-finansiella. 

Anthony et. al. (ibid) menar att företaget snarare ska jämföra dess KPI med andra företag, 

eller andra avdelningars prestationer, än att jämföra med egna prestationer. Om 

prestationerna är bra i jämförelse med konkurrenter, är förmodligen prestationerna bra 

oavsett vilka mål som satts upp. 

 

Zeller och Metzger (2013) menar att rullande prognoser lyfter fram hur ett företag 

förändras i kritiska delar av företag och gör styrningen av företaget mer responsiv och 

tidsriktig. I dynamiska och föränderliga verksamheter blir ett sådant styrmedel avgörande 

för hur företaget reagerar på förändringar. Nackdelen är att det rullande systemet missar 

flera viktiga syften som traditionell budgetering medför (Anthony et. al. 2014). 
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3.4.4 Benchmarking 
Riksrevisionsverket (1996) definierar benchmarking som en metodisk jämförelse, där 

verksamheten försöker lära sig av marknadens bästa och de som leder utvecklingen inom 

branschen. Bretcu (2014) menar att benchmarking är ett verktyg vars syfte är att granska 

framgångsrika element inom välpresterande företag och implementera dessa 

effektivitetshöjande åtgärder i den egna verksamheten. Benchmarking syftar till att möta 

och överträffa standarden inom branschen genom att anta mer effektiva metoder och 

processer menar Elaswad et. al. (2015). Metoden kan således användas både som 

prestationsmätning och processtyrning. Författaren hävdar även att det är ett extra 

användbart verktyg för SME- företag då företagsledaren inte blir lika isolerad i sin 

beslutsprocess. Camp (1989) bekräftar SME- företagens användning av benchmarking då 

det gynnar deras strategiska styrning.  

 

Monkhouse (1995) visar genom sin studie att 59 procent av tillfrågade SME-företag 

använde benchmarkingprocesser. Den vanligaste formen var finansiell benchmarking där 

45 procent av tillfrågade företag sa sig använda detta ekonomiska verktyg. Cassell, Nadin 

och Gray (2001) visade också genom sin studie att finansiella prestationer var den 

vanligaste formen av benchmarking där 42 procent av konkurrensutsatta SME företagen 

använde sig av finansiell benchmarking. Monkhouse (1995)  förklarar organisatoriska 

och/eller resursbaserade brister som ett hinder för många SME- företag att tillämpa 

benchmarking. Exempelvis har inhyrning av konsulter varit en effektiv metod för att bilda 

effektiva benchmarkingprocesser, dock har detta inneburit stora kostnader vilket har 

skapat en tröskel för mindre företag. 

 

Enligt Drew (1997) har benchmarking blivit ett allt viktigare verktyg för att implementera 

företagens strategi då moderna marknader ställer allt högre krav på företagens flexibilitet 

och förmåga att genomgå organisatoriska förändringar. Inom ett flertal branscher har 

därmed benchmarking kommit att bli vitalt för företagens överlevnad och för att bibehålla 

dess konkurrenskraft.  
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3.5 Organisationsstyrning under tillväxt 

Anthony et. al. (2014) lägger tonvikt vid decentraliseringens roll i verksamheter för att 

uppnå en effektiv målkongruens. Detta uppnås genom att dela upp företaget i mindre 

enheter utefter exempelvis region, division och avdelning. Nilsson och Olve (2013) menar 

att ett av organisationsstyrningens huvudsyfte är att tydliggöra en organisations enheters 

och anställdas ansvarsområden, vilket framförallt utvärderas med hjälp av ekonomiska 

verktyg. Decentralisering kräver noga övervägning och ska endast införas om nyttan är 

större än kostnaderna (Anthony et. al. 2014). Nilsson och Olve (2013) förklarar hur detta 

ansvar och organisationens struktur är under kontinuerlig förändring vilket sätter 

verksamhetens flexibilitet och rörlighet på prov. Författarna menar att den organisatoriska 

styrningen i de flesta fall först ändras då företaget har genomgått större händelser, såsom 

en lönsamhetskris, kraftig tillväxt eller företagsförvärv. Vid ansvarsfördelning i 

verksamheten riskerar suboptimering bli ett riskmoment (Nilsson & Olve, 2013).  

 

Andersson (2001) belyser vikten av entreprenören och individen i ett växande företag, 

vilket även Wiklund (1998) bekräftar. Alvesson och Sköldberg (2008) menar å andra sidan 

att det är individens tolkning av omvärlden som är det essentiella, snarare än att det är 

individen själv och dennes egenskaper. Företagets storlek har stor påverkan på hur den 

organisatoriska styrningen ser ut. Situationsberoendet är dock centralt, då det kan se olika 

ut i olika typer av verksamheter. 

 
 
 

3.5.1 Ledarskap 
Scott och Bruce, (1987) beskriver att ledningens funktion i ett företag förändras då 

verksamheten genomgår tillväxt. I början av ett företags livscykel (uppstartsfasen) är 

ledningsfunktionen direkt övervakande och ledningen deltar ofta direkt i verksamheten. 

Då företaget växer och antalet anställda tilltar (överlevnadsfasen) blir det allt svårare för 

ledningen att kunna ha en direkt övervakande roll, därmed utvecklas ledarrollen till att bli 

alltmer delegerade. Då företaget går in i tillväxtfasen blir ledningsfunktionenens roll allt 

mindre direkt delaktig i operationella verksamheten och företagets funktioner får större 

ansvar och blir alltmer självständiga. Ledningsfunktionen blir alltmer övervakande samt 

inriktad på kvalitetskontroll och att hålla företaget vid en gemensam riktning. Det är i dessa 

skeenden behovet av att koordinera och kontrollera verksamhetens olika avdelningar och 
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funktioner växer sig större, därmed också behovet av en formaliserad styrning. Ett vanligt 

problem som uppstår då grundarens funktion i företaget förändras är att de nya 

arbetsuppgifterna kan ibland gå emot dennes intressen. Då företaget går in i expansions- 

och mognadsfasen är det vanligt att ledningens funktion centreras kring att hantera 

uppföljning och strategisk planering. Detta leder till en ombildning i maktbalansen inom 

företaget och riskerar att skapa spänningar mellan ledningen och övriga delar av företaget 

då mer och mer av de operationella besluten delegeras ut inom verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.8 Ansvarsfaser för småföretag (Scott & Bruce, 1987) 
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Därtill utvecklas företagsledningens ledarstil då verksamheten växer. Tidigt i företags 

utveckling är ledarstilen ofta personlig och spontan, relationen mellan anställd och chef 

påminner i många aspekter mer om en kompisrelation än en professionell relation. Då 

företaget växer och antalet anställda ökar, blir det allt svårare för ledningen att hålla en 

personlig relation till alla anställda och ledarstilen övergår därmed till att vara alltmer 

delegerade och övervakande. (Scott & Bruce, 1987). Detta ställer även krav på en 

formaliserad ansvarsorganisation, vilken i företags uppstartsfas ofta är ostrukturerad och 

informell. Arbetsuppgifter, rutiner och ansvar kan skifta och förändras dynamiskt, vilket 

både kan skapa förvirring men också ökad flexibilitet.  

 

 

3.5.2 Ansvarsfördelningen 
 
Då företaget växer blir ansvarsfördelning alltmer formaliserad och tydlig, vilket är ett 

resultat av att ledningsfunktionen inte längre har möjlighet att direkt övervaka hela 

verksamheten och därmed behöver delegera. Detta leder även till ansvarsrollen bland de 

anställda och avdelningar växer sig större och de blir alltmer självständiga. 

Decentralisering blir därmed ett mer påtagligt inslag i företagets organisatoriska styrning 

för att effektivt skapa stärkta möjligheter att konkurrera och konsolidera kontroll över 

verksamheten (Scott & Bruce. 1987). En tumregel som Nilsson och Olve (2013) 

presenterar är att ju större företaget är, desto mer specialisering krävs. En större verksamhet 

kräver också att de administrativa processerna ska vara mer utvecklade med mer 

välutvecklade rutiner, vilket leder till ett mer formellt arbetssätt inom företaget. Att växa 

sig större leder således till att verksamheten måste växa med den för att kunna hantera den 

stora organisatoriska apparaten som företaget blir med tiden (Nilsson & Olve. 2013).  

 

Enligt Porter (1980) tenderar beslutshierarkin i ett lågkostnadsföretag vara tydlig och 

ansvarsområden väl avgränsade, detta i syfte att underlätta för ledningen att utvärdera varje 

avdelnings produktion, kostnader och lönsamhet. Måluppbyggnaden för företagets olika 

delar är ofta uppställd utifrån produktionsvolymer och belöningar är även knutna till olika 

produktionsmål, detta i syfte att uppmuntra mer effektiv produktion och kostnadskontroll. 

I ett företag med en differentieringstrategi har ofta företagets avdelningar och anställda 

istället ett större eget ansvar då arbetsstyrkan ofta har högre kompetens än i ett företag med 

lågskostnadsstrategi. 
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3.6 Konceptuell modell 

Den konceptuella modell som presenteras enligt nedan har sin utgångspunkt i Scott och 

Bruce (1987) modell om de fem tillväxtfaserna för småföretag, dessa tillsammans med de 

tre formerna av styrning inom företaget agerar som utgångspunkt i den konceptuella 

modellen nedan. De fem stegen i tillväxtprocessen blir grunden i att försöka se till 

företagets tillväxt och hur utvecklingen av dess styrning har förändrats över de olika 

faserna. Figur 3.9 syftar till att ge en övergripande blick av hur det teoretiska materialet 

har rubricerats, samt under vilka förutsättningar som det empiriska materialet har samlats 

in. Figur 3.9 visar på att det både krävs styrning i företaget för att nå tillväxt, men att det 

lika väl är så att tillväxt leder till styrning i företaget, och att tillväxten kräver att styrningen 

förändras över tid.  

 
 

 
 

Figur 3.9 Konceptuell modell, övergripande bild 
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Den ekonomiska, organisatoriska och strategiska styrningen förändras sedan över dessa 

tillväxtfaser. Figur 3.10 tar fasta på hur företagets styrning förändras då företaget förflyttar 

sig från ett steg till ett annat, samt att det behöver ske förändringar i styrningen för att 

kunna ta nästa steg i tillväxtprocessen. Det kan vara kriser, exempelvis, som utlöser ett 

behov av att ta nästa steg och då behöver företaget förändra sin styrning för att hantera den 

nya situationen de befinner sig i. Brytpunkterna mellan de olika faserna agerar som 

situationer där förändring är tvunget för fortsatt överlevnad eller expansion.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.10 Konceptuell modell, tillväxtprocessen 
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      4. Empiri 
aserat på det teoretiskt insamlade materialet samlades sedan in det empiriska 

materialet, vilket presenteras i detta avsnitt. Syftet med empirin är att binda ihop 

teori- och analysavsnittet och avsnittet inleds med en djupare inblick i fallföretaget, sedan 

följer det empiriska materialet som samlats in via intervjuer och övriga källor.  

 
 

4.1 Anders Danielsson Trä AB 

Anders Danielsson Trä AB, vidare i detta arbete förkortat AD-Trä, startade som ett 

enmansföretag 1992 av grundaren och VD:n Anders Danielsson. Företagets affärsidé är att 

”erbjuda små och stora företag runt om i världen träemballage av rätt kvalitet, i rätt tid, 

producerade till marknadens lägsta kostnad” (AD-Trä, 2016). AD-Trä:s huvudprodukt är 

pallkragar vilka tillverkas och säljs i stora volymer. I deras produktsortiment och erbjudna 

tjänster ingår även pallar, trädgårdskragar, lock, mellanlägg, beslag, lådor, spån, ved och 

kapning av virke i syfte att erbjuda dess kunder helhetslösningar (Anders. bilaga 2). 

Företaget inriktar sig främst mot inrikeshandel, men exporterar till bland annat länder som 

Tyskland, Danmark, Norge, Frankrike, Italien, Kina, Nya Zeeland och Australien. 

Företagets långsiktiga vision är “att i hela världen uppfattas som en ledande, 

kundfokuserad och innovativ leverantör av träemballage” (AD-Trä, 2016). 

 

Idag är företaget ett privat aktiebolag och en av de ledande aktörerna på den svenska 

marknaden i en pågående tillväxtprocess med en tillverkningskapacitet på cirka tre 

miljoner pallkragar per år och en omsättning på cirka 85 miljoner SEK (AD-Trä, ibid). I 

en intervju i Smålandsposten år 2014 uttryckte Anders viljan att fördubbla företaget över 

nästkommande de 10 åren (Axelsson, 2014). Företagets historia tar sin början på tidigt 90-

tal, men på grund av att den tidigaste årsredovisningen som finns tillgänglig är från 1999 

kommer de nyckeltal i empirin som tydliggör tillväxten i företagets historia börja där. Den 

efterföljande empirin kommer sedan att vara uppdelad i perioder om fyra år, för att hålla 

en jämn takt genom företagets utveckling. 

 

 

B 
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4.2 Uppstart - 1999 

Företagets grundare och VD, Anders Danielsson, startade företaget i det småländska 

samhället Moheda i början av 90- talet genom att köpa in och sälja begagnade pallkragar 

till närliggande industrier (Anders, bilaga 1) med ett startkapital på 1500 kr. Idén fick han 

under sin maskiningenjörsutbildning i Luleå då han hjälpte till att driva ett enmansföretag 

vilket delvis sålde pallkragar, han bestämde sig därefter för att testa affärsidén i de 

småländska skogarna där han började köpa in och sälja begagnat träemballage. 1992 kom 

han i kontakt med en tillverkare utanför Moheda där pallar och kragar kunde köpas in till 

nyskick (bilaga 2). Anders hade tidigt ambitionen att få företaget att växa, detta uppfylldes 

genom kortsiktiga enkla mål fokuserade på att sälja produkterna till ett högre pris än vad 

de köptes in för. Då företaget i denna fas var utan större fasta kostnader skapades 

därigenom tidigt positiva kassaflöden och resultat. Tack vare ryktesspridning och 

personliga kontakter växte såväl kundbas som omsättning. Efter hand fick Anders 

tillräckligt stora finansiella resurser att hyra en tillverkningslokal nattetid och skapade 

därmed en mer utvecklad förädlingsprocess vilket gjorde att marginalerna på produkterna 

blev större (ibid). Produktutbudet bestod här utav pallkragar och halvpall (Bilaga 4). Efter 

en period erbjöd hyresvärden Anders att köpa anläggningens tillverkningsmaskiner för 120 

000 kr, vilket Anders gjorde genom en kredit på sex månader (AD-Trä, 2016).  

 

Tack vare denna kredit kunde Anders genomföra investeringen utan att behöva ta några 

lån. Strax efter detta förvärv genomförde Anders sin första anställning. Genom att 

successivt genomföra nya investeringar i takt med att finansiella resurser samlades in via 

positiva kassaflöden och stöd från familj tog företaget på sig väldigt få skulder. Varje 

investering räknades ut via enklare payback- beräkningar och genomfördes ifall den i 

slutändan genererade större intäkter än vad den kostade. Anders genomförde investeringar 

genom en kostnadskontrollerad och sparsam inställning såväl i företaget som privat. Under 

de första åren ägnade Anders all sin vakna tid och energi till företaget för att få det att växa 

(bilaga 2) då han skötte allt ifrån produktion, distribution och försäljning till löpande 

bokföring och redovisning (Bilaga 4). I uppstarten bodde Anders hemma för att spara 

pengar då allt han ägde investerades i företaget, Anders tog inte ut någon lön under denna 

tid och all vinst återinvesterades i företaget. Dessutom skötte hans mamma, Birgit 

Danielsson, bokföringen till ersättning under marknadspris under uppstarten (bilaga 4; 
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bilaga 5). Runt 1995 kom bokföringen att lämnas över till en nyanställ, som därefter 

ansvarade för den löpande ekonomin (bilaga 5). 

 

Då Anders (bilaga 2) ville utöka verksamheten ytterligare för att nå nya tillväxtnivåer fick 

ett förmånligt lån av sin bror, Per-Olof Danielsson. Detta lån omvandlades sedan till 20 

procent av aktierna då företaget år 1995 registrerades som aktiebolag. Företaget tog även 

under denna period en rad mindre kortfristiga banklån, Anders beskriver att han inte hade 

några svårigheter att säkra lån från banken på grund av dess höga tillväxt och starka 

soliditet. År 1995 flyttade företaget in i dess nuvarande lokaler på västra industriområdet i 

Växjö. Lokaler och område valdes dels av privata skäl då Anders ville bo i Växjö, 

dessutom betydde området närhet till logistikföretag och samarbetspartners. I samband 

med detta började kunder även efterfråga mellanlock, vilket ledde till att AD-Trä började 

köpa in dessa från Ryssland (bilaga 2). 

 

Vad gäller AD-Trä:s kundperspektiv har företaget fokuserat på att skapa värde hos sina 

kunder genom att erbjuda god kvalitet, låga priser, fungerande leveranstider och att alltid 

hålla vad de lovar. Dessa aspekter har under hela företagets resa varit högre prioriterat än 

yttre processer såsom marknadsföring och aktivt kontaktbyggande (bilaga 2). En strategi, 

uttrycker Anders (bilaga 2), har genom åren varit att etablera starka kundrelationer med 

flera små företag snarare än några få stora. Detta gör att företag inte står eller faller med 

ett kontrakt och ett företag. Genom att tillgodose flera små företag sprids företagets goda 

rykte vilket innebär en större långsiktig trygghet och mindre risk. Strategier likt dessa 

förklarar både Anders (bilaga 2) och ekonomiansvarige Anna (bilaga 3) som något som 

vuxit fram över tid, där företaget löst problem efter hand och då de uppstått, snarare än att 

ha strategier valda i förväg.  
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4.2 2000 – 2003 

 
  1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 
Anställda   6 5 5,5 7 
Nettoomsättning (tkr) 10841 11502 11141 15386 
Lageroms.hast. (ggr/år) 11 13 17 25 
Soliditet (%)   19 25 33 31 
Kassalikviditet (%) 79 72 79 98 
Balanslikviditet (%) 109 103 109 120 
Vinstmarginal (%) 0,1 0,4 1,42 2,5 
                                                                      Källa: Årsredovisning AD-Trä, 2000 – 2003 

 
Tabell 4.1 Finansiella nyckeltal för åren 2000 – 2003 

 
De tidigaste årsredovisningarna under åren 2000-2003 som går att få tag på via 

informationsportalen infotorg.se visar en liten men tydlig tillväxt i företaget vad gäller 

omsättning och vinstmarginal. Soliditeten stärks även efter lån till investeringar i lokaler 

och utrustning. Under perioden sker tillverkning fortfarande för hand och Anders sköter 

det administrativa arbetet själv samtidigt som han har möjlighet att hjälpa till i 

produktionen.  

 

Anders (bilaga 2) uttrycker en stor tillit till sin personal och han känner ett stort 

engagemang och hög motivation från sina medarbetare vilket är hans mål. För att 

upprätthålla denna kulturen på företaget har han alltid försökt anta en “kompisroll” som 

ledarstil och vara närvarande i produktionslokalerna för att visa och sprida sitt eget 

engagemang. Anders framhäver dessutom det egna drivet hos de anställda och förklarar 

hur han jobbar för att utveckla tävlingsandan och vinnarinstinkten som de redan har. Detta 

tror Anders bidrar till en god arbetsmoral på företaget, trots att arbetsuppgifterna kan 

uppfattas som relativt “enkla” i tillverkningen (bilaga 2). Anna (bilaga 3) beskriver 

dessutom Anders ledarroll som icke begränsande gentemot sina anställda. Istället 

uppmuntrar han till eget ansvar hos medarbetare genom att till exempel låta dem sköta 

beställningar och inköp på egen hand. 

 

Anders förklarar hur hans roll på företaget förändrats genom åren på grund av tillväxten. I 

och med att företaget vuxit har han behövt ta större administrativt ansvar vilket har gjort 
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att hans närvaro i produktionen minskat. Trots att han fortfarande rör sig mycket i 

produktionen har han snarare en mer övervakande roll idag. Rollförändringen har inneburit 

en successiv ansvarsfördelning bland de anställda i produktionen. Allt eftersom Anders 

roll förflyttats har de anställda med mest erfarenhet och kunskap tagit på sig större ansvar 

för specifika uppgifter och maskiner i produktionen. AD-Träs ekonomiansvarige förklarar 

också att det finns vissa nyckelpersoner på företaget som tagit på sig mer ansvar än andra. 

Dessa informella ansvarsroller består främst av inköp av specifikt material, till exempel 

tryckramar, arbetskläder, verktyg och så vidare (bilaga 3). Tack vare företagets kompakta 

produktion och de anställdas täta kontakt fungerar inköpssystemet bra (bilaga 4). 

 

4.3 2004 – 2007 

 

  2003/04 2004/05 
2005/06 
(14 mån) 2006/07 

Anställda   7 8 10 10 
Nettoomsättning (tkr) 19163 22074 36264 42551 
Lageroms.hast. (ggr/år) 25 20 14 17 
Soliditet (%)   38,7 40,1 27,4 16,7 
Kassalikviditet (%) 126 30 56 74 
Balanslikviditet (%) 141 57 80 92 
Vinstmarginal (%) 3,8 3,9 1,3 -1,9 
                                                                      Källa: Årsredovisning AD-Trä, 2004 – 2007 

 
Tabell 4.2 Finansiella nyckeltal för AD-Trä, åren 2004 – 2007 

 
 

Sammanställningen av nyckeltalen mellan 2004-07 visar på en ännu tydligare tillväxt än 

tidigare period. Omsättningen mer än fördubblades under perioden vilket till stor del 

berodde på tillväxt i industrin, men också omfattande investeringar i nya 

tillverkningsmaskiner med väsentligt högre produktionskapacitet (bilaga 2). Tidigare hade 

produktionen främst skötts för hand, då de anställda i stor utsträckning arbetade på ackord, 

produktionskontrollen skedde då genom att varje anställd själv noterade antal producerade 

enheter. 2005 började AD-Trä leverera till Scania, företaget rankas av Anders som AD-

Träs första stora kund. Scania stod då för uppskattningsvis 15 procent av AD-Träs 

försäljning. Under perioden gör företaget även ett uppköp av Steda Emballage AB som 

bedrev samma verksamhet i Hillestorp. Anders (bilaga 2) beskriver det som ett “strategiskt 
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drag” för att komma åt viktiga kunder i de industritäta områdena runt Hillestorp. 

Investeringarna kan således förklara nedgången i soliditeten och det för första gången 

negativa resultatet 2006/07.  

 

Anders (bilaga 4) nämner att företaget har vuxit av två anledningar. Dels har tillväxt setts 

som nödvändigt för att överleva på marknaden, dels har företaget vuxit av den enkla 

anledningen att företagets rykte lockat fler kunder vilket ökar omsättningen. Då marknaden 

är långt kommen i livscykeln och innehåller många etablerade företag i en relativt 

stagnerad industrin är konkurrensen om marknadsandelar hård. De företag som står stilla 

riskerar tillbakagång (bilaga 4). 

 

I årsredovisningen från 2006-2007 förklaras även att all produktion flyttas till 

moderbolaget. Anders motiverar detta genom hans vilja att själv kunna ha översikt över 

hela verksamheten utan att behöva förflytta sig någonstans. Dessutom hade AD-Trä mer 

moderna maskiner och på så vis mer effektiv produktion än tillverkningslokalen i 

Hillestorp (bilaga 2).  

 

Att AD-Trä ska ha den bästa och mest effektiva maskinparken bland konkurrenter på 

marknaden är ett av tre övergripande mål i den strategi företaget haft genom åren, förklarar 

Anders (bilaga 2). Detta målet uppfylldes under perioden genom att ingå samarbete med 

det Kalmar-baserade företaget Promatek AB, från vilka AD-Trä köpte in nya 

tillverkningsmaskiner. Det andra målet är att vara bäst på inköp. Målet uppfylls genom att 

skapa långsiktiga relationer med företagets leverantörer. Genom att säkerställa att 

leverantörerna inte bara har låga priser utan även att de är lönsamma och stabila på 

marknaden säkras ett långsiktigt samarbete. Anders nämner även vikten av att företaget 

ses som en viktig kund för leverantörerna för att bli prioriterade som samarbetspartner 

(bilaga 4). Vid övervägning av virkesleverantörer har Anders genom åren konsulterat med 

sin pappa, Per, som med sin bakgrund har stora kunskaper inom virkesindustrin (bilaga 5). 

Per har gett sin syn på såväl kvalitet, priser och prisutveckling inom branschen för att 

hjälpa Anders att välja rätt leverantörer av virke. Det tredje målet är att ha en engagerad 

personal, vilket Anders arbetar med genom en noggrann rekrytering och spridandet av sitt 

egna engagemang (bilaga 2). Per och Birgit (bilaga 5) bekräftar Anders sociala kompetens 

och förmågan att skapa goda relationer med sina anställda. Detta uppnås bland annat 

genom gemensamma aktiviteter även utanför företaget som till exempel resor och 
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idrottsevenemang. De förklarar även hur uppskattat det är att alla äter lunch på samma 

ställe, detta gör att kontorspersonalen och verkstadspersonalen får en chans att träffas och 

diskutera såväl arbetsrelaterade som icke arbetsrelaterade frågor. 

 

Vad gäller kontrollen av måluppfyllnad förklarar Anders att den är lite suddig och icke 

formulerad. Genom att ha god koll på konkurrenterna jämför han själv hur väl företagets 

maskinpark står sig på marknaden och menar att de idag är bland de bästa. 

Personalengagemang och inköp kontrolleras inte genom något system eller rutin, Anders 

går istället mycket på magkänsla (bilaga 4). 

 

För att ha koll på produktiviteten i företaget noterar varje skift hur många pallkragar som 

producerats av varje maskin. Dessa skrivs på en tavla vid varje maskin vilken Anders sedan 

kan kontrollera (bilaga 4). Kostnaderna kontrolleras och analyseras löpande månad för 

månad av Anders. En annan indikator han jämför mellan olika företag är 

lageromsättningshastigheten, vilken han menar bör ligga på 20 gånger per år i den här 

branschen. Om det sker någon avvikelse görs justeringar i efterhand (bilaga 4). 

 

4.4 2008 – 2011 

 
  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Anställda    12 11 11 16 
Nettoomsättning (tkr) 63946 38631 45409 71574 
Lageroms.hast. (ggr/år) 28 15 31 53 
Soliditet (%)   27,6 17 8,6 13,6 
Kassalikviditet (%) 79 43 62 66 
Balanslikviditet (%) 95 56 65 75 
Vinstmarginal (%) 3,6 -5,7 -3,2 0,01 
                                                                      Källa: Årsredovisning AD-Trä, 2008 – 2011 

 
Tabell 4.3 Finansiella nyckeltal för åren 2008 – 2011 

 

 

Tabellen över perioden vittnar om en tillfällig nedgång i tillväxttakt. Efter att företaget har 

lyckats öka nettoomsättningen varje år ser vi för första gången en kraftig nedgång mellan 

2007/08 och 2008/09 med nästan 40 procent. Detta beror på finanskrisen år 2008 förklarar 
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Anders (bilaga 2) då efterfrågan sjönk kraftigt och villkoren från bankerna blev strängare. 

I tuffare tider beskriver Anders att en finansieringsåtgärd för att hantera företagets 

likviditet har varit att hålla inne på leverantörsbetalningar under kortare tidsperioder. 

Anders beskriver att han har varit medveten om vilka leverantörer som inte har tagit lika 

illa vid sig vid senare betalningar och vilka leverantörer som inte tar förseningsränta och 

har baserat på den kunskapen kunnat välja vilka betalningar företaget har råd att vänta 

med. AD-Träs egna betalningsvillkor mot kunder kan också variera något, där villkoren 

för mindre företag är en gemensam standard medans större kunder, såsom Volvo, har 

särskilda överenskommelser etablerats. Anders (bilaga 4) beskriver att exempelvis då 

kundrelationen med Volvo etablerades efterfrågade storkunden ett specifikt mått på 

pallkrage, vilket AD-Trä lyssnade till och anpassade dess tillverkning efter. Anders (bilaga 

2) förklarar dessutom sin vilja att vara en självständig entreprenör. Därför har han aldrig 

sökt några bidrag och varit återhållsam med användning av externt kapital. 

 

Trots en stramare ekonomi på grund av finanskrisen, avrådan och tuffare villkor från 

banker gjorde AD-Trä ändå omfattande investeringar under perioden i bland annat en ny 

“press” till produktionen, vilket gav mer förmånliga marginaler i företagets 

förädlingsprocess då företaget kunde tillverka sina egna beslag (gångjärn till 

pallkragar)  (bilaga 1). Per och Birgit (bilaga 5) framhäver detta som ett viktigt steg för 

företaget då förädlingsprocessen blev större än konkurrenternas som köper in beslag från 

utomstående aktörer. De menar dessutom att företagets logistikkostnader och 

miljöpåverkan gynnades kraftigt. Anders såg återigen investeringen som ett strategiskt 

drag, trots att banken avrådde honom tog han chansen att införskaffa en maskin under 

finanskrisen från ett företag som tvingades sälja till underpris för att snabbt få in likvida 

medel. 2008 förvärvades även det kalmarbaserade företaget Promatek som tillverkat och 

underhållit AD-Träs maskiner. Dessutom förvärvades en del av Skrubo Tekniska AB 

2011, som tillverkar beslag, nitar och springar (AD-Trä, 2016). 

 

I slutet av perioden ser vi att nettoomsättningen har gått upp kraftigt igen, samtidigt som 

företaget gjort flera nyanställningar. Anders (bilaga 2) förklarar att branschen återhämtade 

sig snabbt och att företaget i samband med branschens återhämtning fick kontakt med fler 

kunder. Vad gäller beräkningar av lönsamheten på investeringar i maskiner förklarar 

Anders (bilaga 2) att han aldrig behövt använda sig utav några speciella kalkyler. Han har 

valt att genomföra investeringar av maskiner med en förmånlig återbetalningstid, vilken 
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han snabbt och enkelt har kunnat räkna ut i huvudet. Exempelvis beskrev han, en 

beslagsmaskin med en livslängd på 10 år har en återbetalningstid på två och ett halvt till 

tre år som en självklar investering. Kvalitet har alltid varit och är fortfarande en väldigt 

viktig komponent i Anders val av investeringar, därför köper han främst nya maskiner. 

Nya maskiner innebär ofta mindre krångel och reparationskostnader, vilket i sin tur leder 

till nöjdare personal som kan sköta sitt jobb utan avbrott på grund av dåliga maskiner. Efter 

uppköpet av Promatek AB behöver AD-Trä inte längre ägna sig åt olika val och 

jämförelser eftersom alla maskiner utvecklas och underhålls internt i koncernen (bilaga 4).  

 

Eftersom Anders äger 80 procent av företaget och hans bror 20 procent betyder det att 

investeringsbesluten kan fattas väldigt snabbt, då ett fåtal personer behöver involveras. Det 

enda som kan ta tid i beslutsprocessen är att Anders själv ska skapa sig en uppfattning om 

investeringen genom att söka information från så många källor som möjligt (bilaga 2). Vid 

investeringsbeslut konsulteras alltid Anders bror, Per-Olof, som med sin 

maskiningenijörsbakgrund alltid har viktiga synpunkter (bilaga 5). Den snabba 

beslutsprocessen gör att företaget har varit väldigt flexibelt då viktiga beslut ska tas (bilaga 

2). 

 

4.5 2012 – 2015 

 
  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Anställda   19 15 16 17 
Nettoomsättning (tkr) 67055 71176 69135 75872 
Lageroms.hast. (%) 22 21 31 21 
Soliditet (%)   24 32,6 34,2 28,8 
Kassalikviditet (%) 56 64 48 57 
Balanslikviditet (%) 72 74 54 71 
Vinstmarginal (%) 4,9 6,9 1,4 1,8 
                                                                      Källa: Årsredovisning AD-Trä, 2012 – 2015 

 
Tabell 4.4 Finansiella nyckeltal för åren 2012 – 2015 

 

 

Den senaste perioden visar på en viss stagnation i tillväxten. Nettoomsättningen och antal 

anställda pendlar något upp och ned. Det är enligt Anders möjligt för företaget att växa 
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ytterligare. Däremot tror han inte att industrin i sig kommer att växa, vilket begränsar 

företagets egna tillväxt. Under perioden genomfördes en del uppgraderingar i 

anläggningen såsom ny kontorslokal och fikarum, ny och uppgraderad beslagmaskin, ny 

sprintmaskin och en uppgraderad pallkragslinje (AD-Trä, 2016). Dessutom gjordes även 

en del omstruktureringar på kontorsavdelningen då två heltidsanställda ersattes av en 

heltidsanställd ekonomiansvarig och en assistent på deltid. Ekonomiansvarige Anna 

Åkesson (bilaga 3) vars uppgifter består av bokföring, fakturering, löner samt övriga 

administrativa uppgifter och den löpande ekonomin som Anders inte hinner sköta. 

Ekonomiassistentens uppgifter består av betalningar och leverantörsfakturor.  

 

För att kunna växa ytterligare menar Anders att företaget måste ta marknadsandelar från 

konkurrenter, vilket han tror att de kommer göra tack vare sina låga priser och hållbara 

vinstmarginal. Anders förklarar att produkten är så pass standardiserad på marknaden att 

det inte finns någon anledning att differentiera produktens attribut eller kvalitet gentemot 

sina konkurrenter. Det som snarare skiljer AD-Trä mot andra aktörer på marknaden är 

förädlingsprocessen vilken är betydligt mer omfattande. Medan flera konkurrenter tvingas 

köpa in både sprintar, nitar och beslag har AD-Trä egen tillverkning av beslag i företaget, 

dessutom finns tillverkning av nitar och sprintar inom koncernen. Denna unika 

förädlingsprocess ger företaget en fördel gentemot konkurrenterna vad gäller såväl 

kostnads som kvalitetskontroll. Att hålla låga kostnader har därför alltid varit inom 

företagets strategi och de har lyckats skapa sig ett rykte på marknaden om att vara billiga 

i förhållande till kvalitén tack vare detta, menar Anders (bilaga 2). Givetvis är det något 

som har utvecklats med åren allt eftersom företaget övergått från handarbete till 

automatiserade maskiner och utökat sin förädlingsprocess, framförallt genom skalfördelar.  

 

Priset på produkterna, förklarar Anders (bilaga 2), räknas ut genom att först och främst 

räkna ut de direkta kostnaderna för material. Därefter adderas ett täckningsbidrag på 25 

procent, varav 5 procent går till att täcka löner och 10 procent till externa kostnader. De 

övriga 10 procent är kassaflödet och står även för täckning av de finansiella kostnaderna. 

När täckningsbidraget adderats jämförs priset med konkurrenters priser på marknaden. 

Skulle priset vara högre än konkurrenternas kan täckningsbidraget anpassas och sjunka till 

exempelvis 23 procent, vilket kan kompenseras med högre täckningsbidrag då priset visar 

sig vara lägre än marknadens. Vanligtvis har företaget lägre priser än konkurrenterna tack 

vare sin effektiva produktion och ett bidrag på 25 procent har därmed visat sig hållbart 
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genom tillväxten. Denna modell av kostnadskontroll och prisjakt har använts i över 20 år 

och har visat sig vara svår för konkurrenter att matcha (bilaga 2). 

 

Vad gäller utdelningar förklarar Anders (bilaga 4) att det har varit väldigt sparsamt genom 

åren. Endast två utdelningar har gjorts, varav den ena utfördes 2015. Företaget behöver 

inte locka nya ägare eller belöna nuvarande genom utdelningar eftersom det endast är 

Anders och hans bror som har ägandeskap i företaget. Istället har pengarna återanvänts i 

företaget för att hålla en bra soliditet vilket gynnar villkor från leverantörer och långivare. 

Anders ser det även som en motivationshöjande åtgärd då företaget prioriteras framför 

privata bekvämligheter. 

 

Senaste bokslutet visar också på större utnyttjande av långfristiga lån, som förfaller till 

betalning senare än 5 år. Balansräkningen mellan 2014-2015 visar en ökning från 2.4 

miljoner till 8.2 miljoner (Årsred. AD-Trä, 2015) 

 

4.6 2015 och framåt 

Anders beskriver ytterligare ett år av tillväxt, där omsättningen kommer sluta på omkring 

85 miljoner och 22 anställda (bilaga 1). Tron på tillväxt i framtiden finns där, men i mindre 

omfattning än tidigare på grund av en stagnerande industri. På frågan om tillväxt genom 

internationalisering svarar Anders att de redan säljer en del på export och har möjlighet att 

öka exporten ytterligare. Vad som talar för denna form av tillväxt är att företaget har 

råvaran på hemmaplan, dessutom skapar de stora internationella kunderna som till exempel 

Volvo, vilka AD-Trä levererar till i dagsläget, ringar på vattnet. Volvos underleverantörer 

är också i behov av emballage- produkter vilket gör att AD-Trä kommer i kontakt med 

internationella kunder utan att behöva lägga resurser på marknadsföring (bilaga 2). AD-

Trä är även delägare i ett bolag i Australien som inriktar sig mot mindre kunder vilket även 

inkluderar privatpersoner som använder pallkragar till exempelvis odling. Detta är en 

möjlig framtidsmarknad som Anders har ögonen på, men än så länge är företaget 

fortfarande inriktat på industrier och Anders beskriver att hans strategi har alltid varit att 

vara så stark inom sin egen nisch istället för att bredda företagets verksamhet (bilaga 2). 
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Anna, den nuvarande ekonomiansvarige på AD-Trä, förklarar att Anders har väldigt god 

koll på företaget och förtroendet för Anders är högt (bilaga 3). Företaget har således aldrig 

varit i behov av någon budget eller formella styrmedel i övrigt då Anders och hans 

entreprenörsanda drivit företaget på egen hand. Istället för budget har målsättningar och 

justeringar i företagets ekonomisystem motiverats genom jämförelse med såväl 

konkurrenters som egna tidigare prestationer. Företaget har enda sedan starten arbetat med 

månadsvisa målsättningar kring omsättning och resultat samt jämförelser vid bokslut både 

med tidigare år och konkurrenter. Uppföljning sker kontinuerligt och då oönskade 

avvikelser noteras görs även förändringar (bilaga 2). 

 

Anders förklarar att han har funderat på att införa budget som rutin i företaget om företaget 

fortsätter växa. Anna (bilaga 3) beskriver dessutom bristen på formella styrmedel, såsom 

budgetering, och formaliserade rutiner som ett möjligt hot för framtida tillväxt. Dagens 

situation ställer stora krav på Anders som själv har allt det här i huvudet, alla delar av 

företagets styrning har han helt eget ansvar för. Trots att det fungerat väldigt bra fram tills 

idag är Annas känsla att företaget vuxit sig tillräckligt stort och omfattande att det skulle 

gynnas av formella styrmedel. Anna upplever också bristen på formaliserade rutiner och 

ansvarsområden som ett hot med så starka nyckelpersoner på företaget. De som har åtagit 

sig specifika ansvarsområden är därför svåra att byta ut då deras rutiner inte finns noterade 

(bilaga 3). Anders föräldrar, Per och Birgit (bilaga 5), uttrycker också utmaningarna för 

företagets framtid den dagen grundaren behöver bytas ut. De menar att Anders idag fyller 

flera positioner själv på företaget, såsom inköpare, säljare, produktionsansvarig, VD och 

så vidare (bilaga 5).  

 

Tidigare i rapporten presenterades den så kallade innovationsradarn (Sawhney, Walcott & 

Arroniz, 2006), där företaget presenteras utifrån en rad olika dimensioner. I diskussion 

med Anders (bilaga 2) så skapades en bild av hur företaget såg ut i tidigt skede, samt hur 

de ser ut idag, enligt denna modell. Den inre, gråa linjen representerar det tidigare stadiet 

och den yttre, svarta linjen representerar hur Anders anser att företaget står idag. Utifrån 

denna modell kan vi se att AD-Trä presterar väl inom kundupplevelse, värdekedjan, 

plattform, varumärke samt för processerna som helhet. Däremot befinner sig företaget 

längre ner på nätverkande samt närvaro på marknaden i förhållande till konkurrenter.  
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Figur 4.1 Innovationsradarn: AD-Trä 

 

 

Anders förklarar att företaget anpassat sig genom år av tillväxt, till exempel till nya 

produktionsprocesser, material och ansvarsfördelning. Anna förklarar anpassningen som 

utveckling av nya administrativa rutiner över till exempel inköp och så vidare (bilaga 3). 

Genom att bibehålla en optimistisk inställning och reda ut vad företaget tar på sig menar 

Anders att företaget kan nå en långsiktighet. Anders avslutar även med att förklara att 

styrningen som den ser ut idag fungerar bra. I jämförelse med konkurrenter i samma 

storleksklass vad gäller omsättning har han fortfarande bättre vinstmarginal, vilket enligt 

honom själv tyder på bättre resursutnyttjande och effektivare processer inom AD-Trä 

(bilaga 4). 
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5. Analys 
en analytiska delen av rapporten väver samman det empiriska och det teoretiska 

materialet, där vi som författare kommer med egna reflektioner baserat på det 

insamlade materialet. Avsnittet är uppdelat enligt studiens huvudsakliga ämnesområden 

med tillväxt samt företagets styrning.  

 

 
 

5.1 Tillväxtprocessen 

Davidsson (1986) menar att det finns tre huvudvägar att gå för att nå tillväxt, antingen 

växer företaget tack vare efterfrågetryck, lönsamhetsproblem eller tillväxtvilja. Enligt 

Anders (bilaga 2) har det funnits en kombination av alla dessa tre huvudvägar. Han menar 

att företaget under perioder utsatts för stora efterfrågetryck och att det har legat till grund 

för företagets tillväxt. Detta exemplifieras genom företagets internationalisering och i 

lägen då företaget etablerat avtal med storkunder såsom Volvo som sedan spridits till deras 

underleverantörer. Lönsamhetsproblemet kan däremot inte ses som en bakomliggande 

orsak till företagets tillväxt eftersom de alltid varit lönsamma. Anders (ibid) menar däremot 

att marknaden har pressat AD-trä till att växa. Företag inom branschen som inte lyckas 

etablera skalfördelar har större svårigheter att konkurrera effektivt. Anders beskrivs som 

en driven person som gärna vill prestera väl samt har en optimistisk inställning till nya 

utmaningar (Per & Birgit, bilaga 5). Exempelvis visas Anders drivkraft i en intervju med 

smålandsposten då han visade på en vilja av att företaget skulle vara dubbelt så stort inom 

en 10-års ram (Axelsson, 2014). Enligt Scott och Bruce (1987) karaktäriseras 

uppstartsfasens i stor utsträckning av grundarens egenskaper. Anders Danielsson utbildade 

sig till maskiningenjör innan han startade företaget (Per & Birgit, bilaga 5). Denna 

personliga bakgrund kan därmed ligga till grund för Anders intresse för automatiserad 

tillverkning och utformningen av AD-Träs verksamhet samt affärsidé. Därmed ligger 

troligtvis Anders karaktärsdrag till stor del till grund för företagets tillväxtvilja och 

inriktning.  

 

För att uppnå tillväxt finns två huvudvägar företag kan välja att vidta, organisk tillväxt och 

förvärvad tillväxt men att många företag använder en kombination av tillväxtstrategierna 

(Svenius, 2003; Nilsson, Isaksson & Martikainen. 2002). Samanställningen av AD-Träs 

D 



 

 66 

nyckeltal visar att företaget genom åren vuxit i såväl omsättning som antal anställda. 

Anders (bilaga 2) förklarar att denna tillväxt såväl som en växande produktionskapacitet 

har uppnåtts via både organisk och förvärvad tillväxt. Exempelvis förvärvades Promatek 

av AD-Trä år 2009 för att stärka företagets konkurrenskraft genom att etablera egen 

tillverkning av produktionsmaskiner vilket uppnåddes via förvärvad tillväxt. Sedan 

uppköpet har Promatek bidragit till en kostnadseffektiv produktion och därmed en 

långsiktig organisk tillväxt i verksamheten. En långsiktig och optimistisk inställning till 

företagets tillväxtprocess samt stor kunskap om branschen har varit tydliga 

framgångsfaktorer under företagets utveckling. 

 
 

5.2 Företagsstyrning 

Anthony et. al. (2014) definierar styrning som en metod för företagsledningen att 

implementera företagets strategier i organisationen. Författaren menar att ett företags 

styrning ska förtydliga ledningens förväntningar på den anställde och hur den anställde 

kan uppnå dessa förväntningar. Anders (bilaga 2) menar att det har varit möjlig att 

kommunicera strategier utan formaliserad styrning och därmed uppfyllt styrningens syfte 

ändå. Anders (bilaga 4)  beskriver att han ser vissa fördelar med att implementera tydligare 

styrmedel i företaget. Davila, Foster och Jia (2010) förklarar att snabbväxande företag 

riskerar att gå i konkurs ifall företaget expanderar fortare än ledningen lyckas konsolidera 

kontroll. Likväl menar Scott och Bruce (1987) att snabb tillväxt innebär stor risk då företag 

ska ta sig mellan överlevnadsfasen och tillväxtfasen. Anders (bilaga 4) menar dock att det 

finns en risk att ledningen bygger upp processer som är tidsödande och inte bidrar effektivt 

till företagets helhet. Detta menar Anders är en ytterligare anledning till varför han inte har 

formaliserat företagets styrning tydligare.  

 

Anthony et. al. (2014) menar att styrningens relevans är i stort beroende av företagets 

storlek och grad av centralisering. Bruce och Scott (1987) menar att tydligare styrmedel 

blir allt viktigare då företaget växer särskilt under ett mindre företags två sista faser 

(expansionsfasen och mognadsfasen). Då Anders (bilaga 2) ej uttryckt ett behov av 

tydligare styrmedel kan det enligt Bruce och Scott (1987) tolkas som en indikation av att 

AD-Trä inom detta område ännu inte nått de slutliga faserna av tillväxtprocessen 

(expansionsfasen och mognadsfasen).  
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Kaplan och Johnson (1987)  hävdar att klassisk styrningen  ofta används felaktigt och att 

informationen som framställs därur inte alltid är relevant för företagets beslutsfattare. 

Författarna menar därför att felaktiga prioriteringar i ett företags ekonomistyrning riskerar 

att leda till ineffektiv resursallokering inom organisationen. Det blir därmed mer relevant 

för mindre företag att enbart införa separata delar av styrningen istället för fullständiga 

system (Collis & Jarvis, 2002; Alattar, Kouhy & Innes, 2009). Andersson (2001) menar 

att växande mindre företag hellre bör satsa dess resurser på att motivera dess personal och 

skapa en tillväxtvilja snarare än att fokusera på formella styrmedlen. Den avskalade 

strategiska, ekonomiska och organisatoriska styrning i AD-Trä bör därmed ses som en av 

företagets framgångsfaktorer, då företagets styrning hittills kan anses ha varit väl anpassad 

efter organisationens behov.  

 

 

5.3 Strategistyrning 

AD-Träs grundare och VD, Anders, uppgav inledningsvis i vår intervju att företaget aldrig 

arbetat utefter en formell strategisk styrning (bilaga 2). Däremot visade det sig efter vidare 

dialog att Anders under företagets utveckling använt underliggande eller informella 

strategier för att styra företaget. Mintzberg (1994) menar att företagsstrategi är ett 

konsekvent beteende över tid vars syfte är att tydliggöra företagets riktning och utveckling. 

Utifrån denna definition påträffas olika strategier genom AD-Träs tillväxt trots Anders 

inledande kommentar. 

 
5.3.1 Lågkostnadsfokus, en påtvingad strategistyrning 
Enligt Porter (1980) kan ett företag anta ett av fyra olika strategiska marknadspositioner 

vilka antingen är differentieringsfokuserade, lågkostnadsfokuserade, en kombination av 

båda eller ingendera. På grund av den industri AD-Trä är verksamma inom tvingas 

företaget använda sig av en lågkostnadsfokuserad strategi. Produkten som företagets 

affärsidé kretsar kring är i stor utsträckning standardiserad, med en marknad som inte 

uppmuntrar produktdifferentiering Anders (Bilaga 2). Per och Birgit (bilaga 5) menar dock 

att företaget har lyckats effektivt innovera dess produktionsprocess. Exempelvis var 

“beslagmaskinen” som köptes in år 2009 en viktig del i att skapa ett högre förädlingsvärde 

i förhållande till företagets konkurrenter. Sawhney, Walcott och Arroniz (2006) menar att 
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processinnovation är ett effektivt medel för att uppnå konkurrenskraft, tillväxt och värde 

för såväl företaget som dess kunder.  

 

Den lågkostnadsfokuserade strategin kan kopplas till Miles et. al. (1987) som via sin 

Adaptionscirkelsmodell påstår att företagets val av strategi till stor del handlar om 

anpassning till omgivningen. Denna strategi har därför varit påtvingad av industrin redan 

från uppstarten av företaget och genom hela dess tillväxt. Lågkostnadsfokuserad 

positioneringsstrategi klassificeras enligt Anthony et. al. (2014) som en övervägd strategi 

vilken planeras i förväg och sedan implementeras, till skillnad från en framväxande strategi 

som växer fram efter hand.  

 

5.3.2 Framväxande strategier 
AD-Trä har, om inte formellt så informellt, planerat en lågskostnadsstrategi och sedan 

byggt på med andra framväxande strategier för att implementera och uppfylla 

lågskostnadsstrategin. I enlighet med Mintzberg (1994), används framväxande strategier 

nästan oundvikligt av företag parallellt med övervägda strategier. AD-trä drar således 

fördel av flexibiliteten i de framväxande strategierna samtidigt som de sätter 

huvudriktningen på företagets strategi genom en övervägd lågskostnadsstrategi (Anthony 

et. al. 2014). Både Anders (Bilaga 2) och Anna (Bilaga 3) styrker användandet av 

framväxande strategier då de förklarar att “problem löses efter hand då de uppstår”. Dessa 

framväxande strategier kan vi se tydliga förändringar då företaget vuxit. I uppstartsfasen 

var Anders (bilaga 2) enda målsättning att nå positiva kassaflöden vilket uppfylldes genom 

att köpa in och sälja begagnade produkter i syfte att utöka företagets kapacitet. Scott och 

Bruce (1987) hävdar att företag i uppstartfasen etablerar ett behov av att stabilisera en 

marknadsposition och ackumulera resurserna som krävs för att uppnå detta. Vilket 

tydliggör att AD-Trä upplevde behov som låg i linje med uppstartsfasen under dess första 

år. 

 

Då AD-Trä började tillverka dess egna produkter med egna maskiner och i egna lokaler 

kunde företaget successivt etablera nya konsekventa beteenden över tid, återigen 

Mintzbergs (1994) definition av strategi. AD-Träs strategi övergick mer till att skapa en 

hållbarhet i dess produktion genom mer kostnadseffektiva processer. Scott och Bruce 

(1987) menar att företag under överlevnadsfasen har ett behov av att göra dess etablerade 
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produktion ekonomiskt hållbar. Vilket förtydligar att AD-Träs upplevd behov låg i linje 

med överlevnadsfasen efter att den egna produktionen etablerats. Anders (bilaga 2) 

upptäckte tidigt att en bruttomarginal på 25 procent är en effektiv målsättning för att 

utmärka företaget mot dess konkurrenter genom att pressa kostnaderna och skapa 

lönsamhet i verksamheten. Överlevnadsfasen ligger således till grund för ännu ett av 

företagets framväxande strategiska mål, att etablera marknadens mest effektiva 

maskinpark. I AD-Träs fall har denna målsättning inneburit att företaget etablerat en av 

marknadens bredaste förädlingsprocesser och lägsta produktionskostnader. Anders (Bilaga 

2) berättar hur företagets produkter uppfattas på marknaden som billiga i förhållande till 

dess erbjudna kvalité. Denna strategiska målsättning bör noteras som en av AD-Träs 

framgångsfaktorer under tillväxtprocessen då den är väl anpassad efter marknadens behov.  

 

AD-Träs långsiktiga strategi innebär en lösning på det entreprenöriella problem Miles. et. 

al. (1978) beskriver genom att anta en förädlingsbred och kostnadseffektiv image på 

marknaden, det tekniska problemet löses samtidigt genom investeringar i nya maskiner. 

AD-Träs olika strategierna har haft stort inflytande på hur styrningen har utvecklats genom 

åren i de strategiska ekonomiska och organisatoriska styrsystemen. Miles et. al. (ibid) 

förklarar till exempel hur både informationskontroll och administration måste anpassas i 

och med teknikmässig utveckling. Dessutom har lågkostnadspositioneringen och 

bruttomarginalen inneburit anpassning för såväl kostnadskontroll, prisstrategi, 

måluppfyllnad och investeringar, vilket utvecklas vidare i nästkommande avsnitt om 

ekonomistyrning. 

 

 
5.3.3 Prissättning 
Scott och Bruce (1978) beskriver att ett företags prisstrategi blir betydligt viktigare i en 

konkurrensutsatt marknad. Anders (bilaga 2) förklarar att prisstrategi har varit betydande 

i den övergripande strategin för företaget genom åren, där han belyser bruttomarginalen 

som ett betydande verktyg. Genom att ha ett genomsnittligt mål på 25 procent, men 

samtidigt kunna använda det flexibelt gör att företaget kan lägga sig under konkurrenternas 

pris genom att sänka marginalen i vissa lägen (bilaga 2). Bretcu (2014) beskriver den 

optimala prisstrategin strävar efter att sätta press på marknaden och samtidigt bära hem 

godtagbara vinster till företaget. AD-Träs flexibla bruttomarginal är således svaret på dessa 

utmaningar då den kan justeras efter marknadspris och krav från kunder. Bruce och Scott 
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(1978) förklarar att skalfördelar har en viktig roll i tillämpningen av en 

lågskostnadsstrategi. AD-Trä har efterhand utvecklat strategier för att nå dessa skalfördelar 

samt bättre produktivitet och effektivitet.  

 

5.3.4 Internationalisering 
AD-Trä började handla internationellt redan på mitten av 90- talet (bilaga 2) och då genom 

samarbete med ett ryskt företag som levererade mellanlock. Därefter har deras 

internationalisering skett allt eftersom internationella kunder efterfrågat deras produkter. 

Love och Ganotakis (2013) menar att export i SME- företag är en process som inträffar då 

tillfälle tillges företaget. Anders (bilaga 2) stärker denna teori 

då  internationaliseringsprocessen i AD-Trä har skett sporadiskt genom åren och har aldrig 

riktigt varit en del av företagets långsiktiga strategi. Internationaliseringen i AD-Trä har 

även skett enligt vad Johanssons och Vahlnes (1977) antydande, att internationalisering i 

små företag snarare beror på efterfrågan från utländska företag än företagets egna initiativ. 

Anders (bilaga 2) förklarar att internationella kunder kommer i kontakt med AD- trä genom 

ryktesspridning från de stora svenska företag vilka de samarbetar med. Han exemplifierar 

bland annat att Volvo Cars internationella underleverantörer, i exempelvis England 

efterfrågar AD-Träs produkter. Internationaliseringen kan därmed hänföras till företagets 

strategi att fokusera på att tillfredsställa de kunder verksamheten har, snarare än att söka 

nya. AD-Träs fokus vid produktionseffektivitet över externa processer som 

marknadsföring och internationell etablering, har gett verksamheten konkurrensfördelar på 

hemmaplan vilket har lett till att företaget fått ett gott rykte som sedan har spridits utanför 

Sveriges gränser. Detta interna fokus bör därmed ses som en framgångsfaktor i det växande 

tillverkningsföretaget. 

 

Scott och Bruce (1987) förklarar ett av de karaktäriserande utmaningarna i mognadsfasen 

är att hitta tillväxtmöjligheter. Anders uttrycker en viss svårighet för framtida tillväxt då 

industrin företaget riktar sig mot är relativt stagnerad (bilaga2), vilket ger en föraning om 

att företaget kan närma sig denna fas inom en snar framtid. Davidsson et. al. (2006) 

förklarar att internationalisering är en avgörande faktor då den ursprungliga marknaden 

riskerar att mättas. Detta har AD-Träs VD uppmärksammat och fortsätter därmed att bygga 

internationella broar genom samarbete med svenska storföretag. För nå vidare tillväxt och 

påskynda processen kan AD-Trä behöva etablera fler externa processer för att nå ut till nya 

marknader. 
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5.3.5 Produktutveckling 
Bruce och Scott (1987) förklarar att företag i uppstartsfasen huvudsakligen fokuserar på 

att etablera en accepterad produkt och att hitta en plats för den på marknaden. Detta 

påverkas i stor utsträckning av marknadens livscykel och hur väletablerad produkten är. 

AD-Trä etablerades på en redan existerande marknad med en äldre livscykel och produkten 

hade alltså redan vid uppstart fått en tydlig plats på marknaden. Därför kunde Anders 

använda distributionskanaler som funnits på marknaden under längre tid och sedan bygga 

vidare på dessa. 

 

Bruce och Scott (1987) beskriver att då mindre företag går in i expansions- och 

mognadsfasen växer dess behov av  utvidgat produktsortiment, differentierade produkter 

med större fokus på kundbehov för att behålla dess konkurrenskraft. Detta innebär att då 

verksamheten växer etablerar företaget alltfler produkter på alltfler marknader. Anders 

(bilaga 4) beskriver att företagets produktutbud har utvecklats i takt med företagets tillväxt, 

exempelvis sålde företaget under dess uppstartsfas enbart pallkragar och halvpallar. Enligt 

(Ad-Trä, 2016) har produktutbudet under företagets tillväxt utvecklats till att inkludera en 

variation av pallar och pallkragar i olika storlekar samt trädgårdskragar, lock, mellanlägg, 

beslag, lådor, spån, ved och kapning av virke. Enligt Anders (bilaga 2) har kundernas 

efterfrågan varit  den bakomliggande drivkraften till det utökade produktsortimentet. Han 

förklarar att erbjuda helhetslösningar som efterfrågats av kunder har stärkt företagets 

konkurrenskraft och därmed gynnat dess tillväxt. Exempelvis då Volvo efterfrågade ett 

särskilt mått på pallkragarna, anpassade AD-Trä dess tillverkning efter kundens behov 

(bilaga 2). AD-Träs inlyssnande inställning till kundernas behov samt dess 

sortimentsflexibilitet bör därmed ses som ett par av företagets framgångsfaktorer då det 

lett till långsiktiga kundrelationer, ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft. 
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5.3.6 Innovationscirkeln, utfallet av de införda strategierna 
Sawhney, Walcott och Arroniz (2006) redogör för innovationsradarn vilken i denna studie 

har applicerats till AD-Trä. Varpå linjerna i modellen är motiverade genom en jämförelse 

mellan AD-trä och dess konkurrenter från företagets uppstart till dagens läge. Linjerna kan 

således hänföras till företagets positioneringsutveckling och svarar på vad AD-Trä 

utmärker sig inom och vilka områden verksamheten kan förbättras. Radarn pekar på hur 

företagets tillväxt medfört förändringar i alla dessa innovationssteg, men på grund av bland 

annat branschens och produktens egenskaper har de förändrats i olika utsträckning. 

Strategierna har därmed varit gynnsamma för företagets image, processer, tillverkning, 

kundupplevelser, värdeskapande och försörjningskedja. Sammanfattningsvis har företaget, 

i förhållande till marknaden, fokuserat starkt på de interna processerna för att utveckla en 

effektiv produktion. Scott och Bruce (1987) kopplar återigen detta till företagsledarens 

egenskaper, vilket stämmer överens med AD-Träs situation. Företaget har därmed haft ett 

omfattande fokus på de interna processerna genom att skapa värde för kunden i form av 

ett lågt pris hellre än ett fokus på externa processer såsom exempelvis marknadsföring. 

Anders (bilaga 4) menar att externa processer är ofta dyra att etablera och därmed medför 

en stor risk. Scott och Bruce (1987) hävdar att då mindre företag växer fort riskerar dessa 

att göra sig ansvariga till större kostnader än de har kapacitet att betala. Därmed har Anders 

försiktiga tillväxtstrategi lett till en mindre riskfylld tillväxtprocess än ifall företaget hade 

haft ett större fokus på externa processer. Dock är det även möjligt att Anders strategi även 

lett till långsammare tillväxttakt för verksamheten.   
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5.4 Ekonomistyrning 

Scott och Bruce (1987) visar att mindre företag  sällan använder avancerade ekonomiska 

kontrollsystem i dess tidiga faser, utan detta är något som utvecklas alltefter företaget 

växer. Anders (bilaga 2) berättar att företaget för första gången anställde en 

bokföringsekonom runt år 1995, innan dess hade han fått hjälp av sin mamma. Samtidigt 

behövdes ingen produktionskontroll då produktionen sköttes av honom själv. Därefter har 

ekonomiska kontrollsystem vuxit till att bli alltmer omfattande och mer formaliserad, 

vilket följer Scotts och Bruces (1987) teori. Idag har AD-Trä exempelvis en heltidsanställd 

ekonom som ansvarar för den löpande ekonomin samt en deltidsanställd som ansvarar för 

kundreskontran (bilaga 3). Anders (bilaga 2) beskriver att från företagets uppstart år 1992 

till dess att tillverkning automatiserades runt år 2005, var produktionsrapporterna inriktade 

på varje anställd i produktionen då tillverkningen skedde för hand. Detta styrks av Porter 

(1980) som menar att ett flertal företag med en lågskostnadsstrategi väljer att frekvent 

utvärdera företagets produktion, kostnader och omsättning i kontrollrapporter. Scott och 

Bruce (1987) menar att för företag i tillväxtfasen och expansionsfasen växer 

verksamhetens informationsbehov därmed blir ekonomiska kontrollsystemen alltmer 

betydelsefulla och avancerade i syfte att skapa en bättre översikt av verksamheten. Anders 

(bilaga 2) berättar att då företaget växte och dess produktion automatiserades alltmer 

övergick kontrollrapporterna mot att utvärdera varje maskins produktivitet istället för varje 

anställds. Detta bör ses som en indikation på att företagets informationsbehov runt år 2005 

förändrades och att denna förändring därför ledde till övergång från överlevnadsfasen till 

tillväxtfasen. Idag har AD-Trä helt andra informationsbehov i förhållande till då företaget 

startades år 1992, då produktionsvolymerna har vuxit har det blivit allt viktigare med en 

tydligare bild över företagets omsättning, kassaflöden och produktion. Därmed har 

företaget genom åren behövt utveckla mer avancerade ekonomiska kontrollsystem för att 

täcka dessa informationsbehov.  
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5.4.1 Finansiering 
Andersson (2001) menar att finansieringsprocessen är av stor vikt i ett växande företags 

interna processer då expansion är kapitalintensivt. Anders (bilaga 2) beskriver att företaget 

genomfört en rad större uppköp och investeringar vilka har krävt omfattande kapital. 

Därmed har AD-trä behövt söka kapital genom olika kanaler för att finansiera dess tillväxt. 

Dock har Anders inte använt formaliserade finansieringverktyg. Winborg och Landström 

(2001) menar att företag utan behov av formaliserade finansieringverktyg i stor 

utsträckning är dominerande aktörer på lokala marknader med hög vinstmarginal och låg 

tillväxttakt. Denna beskrivning stämmer delvis in på AD-Trä då Anders (bilaga 2) 

beskriver att företaget är idag och har varit en ledande aktör, som under vissa faser haft 

relativt låg tillväxttakt på grund av otillräcklig kapitalstyrka. Därmed har 

finansieringsverktygen varit mindre framträdande under AD-Träs uppstartsfas och 

överlevnadsfas i förhållande till verksamhetens senare tillväxtfaser.  

 

5.4.1.1 Finansieringskällor 
Scott och Bruce (1987) menar att unga företags finansiering i stor utsträckning tillgodoses 

av ägaren, dennes vänner och familj. Andersson (2001) beskriver att denna företeelse beror 

på att banker och investerare ofta ser stora risker i att överlåta kapital till nystartade företag, 

därmed har småföretagare svårt att hitta finansiärer utanför sin umgängeskrets. Anders 

(bilaga 2) berättar att under AD-Träs första år investerade han själv inte mycket kapital, 

han startade upp företaget med 1500 kr vilket han anskaffade genom att pantsätta sin 

kassettspelare.  Winborg och Landström (2001) hävdar att lån under marknadspris från 

släkt och vänner är en frekvent förekommande finansieringverktyg bland nyetablerade 

mindre företag i Sverige. Anders (bilaga 2) beskriver att hans bror, Per-Olof Danielsson, 

var en viktig del i att tidigt ge företaget kapital under åren 1992 till 1995. Genom att låna 

kapital av Per-Olof undvek Anders bankernas höga räntekostnader och övriga krav. År 

1995 omvandlades Per-Olofs fordran till ett delägarskap på 20 procent.  

 

Scott och Bruce (1987) menar att då ett företag växer in i överlevnadsfasen blir kortfristiga 

banklån ett viktigt inslag i organisationens finansiering. Anders (bilaga 2) beskriver att 

företaget redan sent i uppstartsfasen, runt 1994, började ta kortfristiga banklån i syfte att 

öka verksamhetens kapitalstyrka och finansiera tillväxt. Användningen av kortfristiga 

banklån bör därmed ses som en indikation på att AD-Trä runt år 1994 började förflytta sig 
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från uppstartsfasen till överlevnadsfasen. Kortfristiga banklån har även varit ett vanligt 

inslag under verksamhetens senare utveckling. Under åren 1999/2000 till 2004/2005 kan 

en trend av förbättrad soliditet iakttas i företaget, från 19 procent år 1999/2000 till 40.1 

procent år 2004/2005 (AD-Trä, 99/00;04/05), under perioden fördubblas även företagets 

omsättning. Detta kan därmed tolkas som en utveckling där företaget stabiliseras, blir mer 

självförsörjande och växer ut ur överlevnadsfasen. År 2005 kan däremot en tydlig nedgång 

i soliditeten från 40.1 procent år 2004 till 27.4 procent år 2005 (AD-Trä, 2005). Detta kan 

därmed ses som en brytpunkt i företagets utveckling där företagets prioriteringar skiftar 

från överlevnad till ytterligare ett steg i den entreprenöriella krisen (Miles et. al. 1978) för 

att nå tillväxtfasen (Scott & Bruce, 1987).  

 

I nystartade mindre företag har offentliga finansieringskällor blivit en allt vanligare 

finansieringslösning. (Andersson, 2001;Winborg & Landström, 2001). Andersson (2001) 

hävdar dessutom att alltfler nystartade svenska företag väljer att söka finansiering via 

riskkapitalister.  Anders (bilaga 2) beskriver att han inte har sökt någon finansiering via 

offentliga finansieringskällor eller via riskkapital då han haft en stark vilja av att få 

företaget att växa på egen hand. Enligt Anders (ibid) gav det honom möjlighet att ha sikte 

på sina egna målsättningar och undvika felaktiga tips från rådgivare.  

 

Scott och Bruce (1987) förklarar att företag i tillväxtfasen bör vara lönsamma, men att 

vinstmedel återinvesteras för att hjälpa till att finansiera krav på rörelsekapital. Anders 

(bilaga 2) berättar att endast två ägaruttag har gjorts genom företagets tillväxt, varav det 

ena skedde 2015. Detta betyder således att vinstmedel genom åren har spelat en stor roll 

för företaget eftersom det alltid varit lönsamt, inte bara i tillväxtfasen. Detta visar på 

Anders tilltro och engagemang i företaget vilket har varit ett fundament i AD-Träs 

tillväxtprocess.  

 

Winborg och Landström (2001) visar att bland mindre svenska företag är långfristiga 

banklån den näst mest använda kapitalförsörjningsmetoden. Vid granskning av AD-Träs 

balansomslutning är det möjligt att notera en utveckling i dess tillväxtprocess där företaget 

tilldelats ett mer omfattande förtroende från långivare i form av större långfristiga skulder. 

Exempelvis gick verksamhetens långfristiga skulder från 2.4 miljoner SEK. år 2014 till 8.2 

miljoner SEK. år 2015 (Årsred. AD-Trä, 2015). Detta är en indikation på att företagets 
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finansieringsprocess ligger i tillväxtfasen eller rör sig mot expansionsfasen (Scott & Bruce. 

1987). 

Scott och Bruce (1987) hävdar att då småföretaget fortsätter sin tillväxtprocess in i 

expansionsfasen och mognadsfasen blir behovet av kontroll över verksamhetens 

kortsiktiga fordringar och skulder allt viktigare. Winborg och Landström (2001) hävdar att 

en finansieringsåtgärd i små företag är medveten senareläggning av betalningar. Anders 

(bilaga 2) berättar att senareläggning av betalningar har varit en kortsiktig 

finansieringslösning i många lägen under företagets resa. Han beskriver att han är 

medveten om vilka leverantörer som är hårdare gällande betalningstiderna, vilka som tar 

ränta och vilka som inte gör det. Anders beskriver att han samtidigt är noggrann med att 

informera sina leverantörer ifall betalningen kommer in senare för att uppehålla en god 

relation (Anders, bilaga 2).  

 

Winborg och Landström (2001) menar att reducering av uteblivna fordringar är ett verktyg 

många etablerade mindre företag väljer, ett av de ekonomiska styrmedlen som syftar till 

detta är användning av ränta vid försenade inbetalningar. Anders (bilaga 2) beskriver att 

han infört ränta på sina fordringar i syfte att sätta press på företagets kunder och skapa 

större stabilitet i företagets likviditet. Dessa ekonomiska verktyg var inte lika framträdande 

under företagets tidiga tillväxtfaser. Winborg och Landström (2001) menar att många 

etablerade mindre företag väljer att avveckla relationen med sent betalande kunder i syfte 

att reducera utstående fordringar. Anders (bilaga 2)  berättar att han inte har haft några 

större problem med sena inbetalningar och att de flesta av dessa konflikter har kunnat lösas. 

Anders menar att han har försökt hålla en långsiktighet gällande företagets kunder.  

 

Winborg och Landström (2001) hävdar att ett annat verktyg för att reducera utstående 

fodringar är genom att ha en etablerad standard för betalningsvillkor till alla kunder. 

Anders (bilaga 2)  beskriver att han erbjuder samma betalningsvillkor till alla mindre 

kunder men att speciella överensstämmelser gäller för större kunder som Scania och 

Volvo. Winborg och Landström (2001) menar att många etablerade småföretag väljer att 

effektivisera betalningsprocessen genom användning av faktureringsföretag. Anders 

(bilaga 2) beskriver att han ser större fördelar med att han en ekonom som arbetar på plats 

i företaget då det skapar tydligare kommunikation samtidigt som han får djupare insyn. 

Detta går hand i hand med Anders centraliserade ledarstil. Flexibilitet i företagets 

kortsiktiga finaniseringsprocesser samt hård kontroll över den kortsiktiga likviditeten i 
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AD-Trä kan därmed sammanfattas som viktiga medel för att underhålla företagets 

operativa verksamhet. 

 

5.4.1.1 Besparingsåtgärder 
Under företagets första faser vidtog Anders (bilaga 2) en rad besparingsåtgärder såsom 

utnyttjande av begagnad utrustning,  samarbete med andra företag och låga ägarlöner. 

Dessa åtgärder bekräftas som vanligt förekommande bland svenska SME- företag av 

Winborg och Landström (2001). Författarna visar att 78 procent av mindre svenska företag 

väljer att köpa begagnad utrustning som en form av besparingsåtgärd. Anders (bilaga 2) 

berättar att då företagets första maskinpark köptes in bestod denna av äldre maskiner. 

Dessa maskiner byttes dock ut i senare faser då företaget lyckades samla tillräckliga 

finansiella resurser. Han menar att företaget tjänar på det i längden tack vare lägre 

reparationskostnader och högre trivsel för de anställda.   

 

Winborg och Landström (2001) visar att små företag även kan uppnå besparingar genom 

samarbete med andra företag  och att hyra utrustning. Anders (bilaga 2) beskriver att han 

under uppstartsfasen i Moheda hyrde maskiner och utrustning av ett annat företag nattetid 

för att starta upp sin tillverkning och etablera en produktion. Vid senare tillväxtfaser har 

samarbeten med leverantörer, kunder och partnerföretag också varit en viktig del i 

verksamhetens tillväxtprocess (ibid). Nära relation och samarbete med såväl leverantörer 

som kunder innebär enligt Anders (bilaga 2) långsiktig stabilitet. Partnerskap som 

exempelvis med Promatek har resulterat i förhöjd innovationskraft, förlängd 

förädlingskedja och effektiv produktion. Därmed har samarbete med andra företag inte 

bara inneburit besparingar utan även stärkt konkurrenskraft och därigenom höjd 

tillväxttakt.  

 

Winborg och Landström (2001) menar att lägre ägarlöner är ett annat vanligt 

förekommande besparingssverktyg bland svenska SME- företag. Anders (bilaga 2) berättar 

att under företagets första år återinvesterade i stort sett all vinst företaget genererade och 

han tog i princip inte ut någon lön under denna tid. Vilket visar att besparingar genom lägre 

ägarlöner var ett viktigt finanseringsverktyg för AD-Trä under dess uppstart. Winborg och 

Landström (2001) hävdar att delad tjänst för företagsledaren mellan företaget och en annan 

arbetsplats är ett ytterligare besparingssverktyg bland svenska SME-företag. Anders 

(bilaga 2) beskriver att han aldrig arbetat på ett annat företag under tiden han har drivit 
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AD-Trä. All tid, energi och pengar gick i uppstarten åt till att få företaget att växa. Enligt 

Winborg och Landström (2001) är löner under marknadspris till släkt och vänner ett vanligt 

finansieringverktyg bland nyetablerade småföretag i Sverige. Under företagets etablering 

skötte Anders mamma, Birgit, företagets bokföring till ersättning under marknadspris 

(Anders, bilaga 4; Per & Birgit, bilaga 5). Anders sparsamma inställning och stödet från 

hans familj bör därmed utifrån en rent finansiell synvinkel också anses vara en av AD-Träs 

framgångsfaktorer under dess uppstart- och överlevnadsfas. 

 

Under företagets senare faser vidtog Anders (bilaga 2) andra besparingsåtgärder såsom 

reduceringsåtgärder av verksamhetens utgående lagersaldo.  Enligt Winborg och 

Landström (2001) är reducering av utgående lagersaldo ett förekommande 

finansieringverktyg bland växande mogna småföretag. Anders (bilaga 2) menar att han har 

sökt ha en lageromsättning på 20 gånger per år, i syfte att inte binda upp för mycket kapital. 

Denna medvetenhet kring företagets uppbundna kapital har varit en viktig del i företagets 

senare tillväxtfaser då produktionsvolymerna blivit allt större. Anders flexibilitet i att finna 

besparingsåtgärder för skapa finansiell stabilitet i såväl verksamhetens tidiga som dess 

senare faser kan därmed anses vara en framgångsfaktor för företaget.  

 

5.4.2 Investeringar 
Olsson (2005) beskriver investeringsprocessen som ett av företagets ekonomiska 

styrmedel  vilket svarar på hur företaget maximerar sin framtida lönsamhet genom 

prioriteringar av företagets befintliga resurser. Anders (bilaga 2) beskriver att då företaget 

är ett tillverkande företag, har företagets investeringsbeslut varit en viktig del av företagets 

långsiktiga planering gällande företagsförvärv och produktionsinvesteringar. Han förklarar 

att investeringsprocessens främst består av insamling av underlag om marknadens 

förhållanden såsom konkurrenternas kapaciteter. Exempelvis vid förvärvet av 

maskinutvecklingsföretaget Promatek valde Anders att genomföra uppköpet för att hindra 

hans konkurrenter från att anskaffa marknadens mest effektiva tillverkningsmaskiner och 

därmed möta AD-Träs konkurrenskraft. Per och Birgit (bilaga 5) beskriver att Anders vid 

investeringsbeslut förlitar sig i stor utsträckning på sin bror Per-Olof, med bakgrund som 

maskiningenjör, och på sin pappa Per på grund av hans erfarenhet inom virkesindutrustin. 

Anders och hans familjs omfattande kunskaper om marknadens förhållanden har därmed 
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varit en grundpelare för investeringsprocessen och avgörande för framgången av 

verksamhetens investeringar.  

 

Andersson (2008) menar att balansgången mellan exakthet och enkelhet är en svår 

avvägning i utformningen av investeringsprocessen. Anders (bilaga 2) beskriver att vid 

nya investeringar gör han vanligtvis endast en enkel beräkning av återbetalningstiden för 

att avgöra ifall investeringen är värd att genomföra. Andersson (2008) beskriver 

återbetalningsmetoden som den enklaste formen av investeringskalkyl. Därmed riskerar 

AD-Trä att gå miste om exaktheten i dess investeringsprocess. Enligt Block (1997) är 

återbetalningsmetoden dessutom den vanligaste investeringskalkylenen bland SME- 

företag tack vare dess enkelhet. Anders (bilaga 2) motiverar valet av 

återbetalningsmetoden genom att han anser sig få en god uppfattning av investeringen. 

Han förklarar att investeringar i maskiner varit relativt enkla beslut då återbetalningstiden 

varit kort samtidigt som de uppnått hans övriga krav på exempelvis kvalitet. Även då AD-

Trä i viss utsträckning gått miste om investeringarnas exakthet har det visat sig att 

återbetalningsmetoden täckt företagets behov vilket lett till besparingar i tid och resurser.  

 

Scott och Bruce (1987) menar att ett nystartat företag i uppstartsfasen genomför sina första 

investeringar i maskiner och utrustning. I överlevnadsfasen lägger författarna däremot 

större betoning på behovet av rörelsekapital, upprättandet av finansiell stabilitet och 

därmed mindre tonvikt vid nya investeringar. Anders (bilaga 2) beskriver att maskiner 

köptes in under företagets uppstartsår i syfte att skapa större förädlingsvärde och att det 

var ett viktigt första steg för att etablera AD-Trä på marknaden. Anders (bilaga 2) berättar 

att få nya investeringar genomfördes under perioden 1995 till år 2005 i förhållande till 

företagets andra perioder. Utifrån fåtalet nya investeringar bör AD-träs investeringsprocess 

ha legat i överlevandsfasen under perioden 1995 till 2005. Tillväxten i den här fasen 

berodde istället på en växande kundbas och marknad.  

 

Scott och Bruce (1987) beskriver att då företaget stabiliserats kan dess resurser allokeras 

till expansion av tillverkningen (tillväxtfasen och expansionsfasen). Anders (bilaga 2) 

beskriver att företaget gick in i en intensiv investeringsfas under perioden 2005 till 2011, 

då AD-Trä både förvärvade företag och investerade i nya maskiner. Detta motiverar därför 

övergången till tillväxtfasen. Här finns en stor risk att företaget tar på sig för mycket 

skulder och expanderar för fort (Scott & Bruce. 1987). Enligt Olsson (2005) existerar det 
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en pågående konflikt mellan ett företags två grundläggande mål; att uppnå hög lönsamhet 

på kort sikt och att överleva på lång sikt. Anders (bilaga 2) hävdar att han har fokuserat 

företagets mål mot en långsiktighet. Detta visas bland annat genom den intensiva 

investeringsperioden mellan överlevnad och tillväxtfasen då AD-Trä förvärvade företaget 

Promatek och investerade i en ny beslagmaskin. Anders var medveten om att dessa 

investeringar inte skulle betala tillbaka sig på kort tid utan de var långsiktiga satsningar 

(AD-Trä, 2016). Sevenius (2003) menar att företagsförvärv är en riskfylld väg att gå för 

att uppnå tillväxt. Anders (bilaga 1) berättar att då företaget planerade uppköpen avrådde 

banken tydligt. Dock valde Anders att gå emot bankens avrådan och förlita sig på sin egen 

kunskap om branschen, ett beslut som i längden visade ge verksamheten en starkare 

marknadsposition. Återigen är grundarens långsiktighet, tillväxtvilja och kunskap om 

branschen viktiga faktorer i företagets stabila tillväxtprocess. 

 

Scott och Bruce (1987) hävdar att då organisationen mognar (mognadsfasen) fokuseras 

företagets resurser mer mot underhåll och uppgradering av företagets anläggning. Efter 

den intensiva investeringsperioden i tillväxtfasen noteras att företaget börjat lägga resurser 

på uppgraderingar i anläggningen. Exempelvis, utbyggnad av fabrikslokal, kontor och 

fikarum, uppgraderad beslagmaskin och pallkragslinje (AD-Trä. 2016). Därmed har AD-

Träs investeringsprocess skiftat fokus runt 2012- 2013 vilket står i linje med mognadsfasen 

enligt Scott och Bruce (1987). 

 

5.4.3 Budgetering 
Anders (bilaga 2) berättar att företaget aldrig tillämpat budget varken i uppstarten eller i 

de senare faserna i företagets tillväxt. Han har inte ansett det vara nödvändigt samtidigt 

som bristen på budgetering lett till besparingar i både tid och pengar. Anthony et. al. (2014) 

beskriver dock budgeten som ett viktigt medel för företag att implementera dess strategi. 

Flera författare beskriver dessutom betydelsefulla syften med budget och budgetering 

såsom kostnadsjakt, planering, resursfördelning, samordning/koordination, 

ansvarsfördelning och kontroll (Anthony et. al. 2014; Scott & Bruce 1987; Frencker 1986). 

Författarna menar dessutom att budgeten är tydligt kopplad till strategin, som en kortsiktig 

måluppdelning. Eftersom AD-Trä aldrig arbetat utefter en formell strategi har det här syftet 

dock inte behövt uppfyllas, åtminstone inte formellt. Övriga syften har däremot uppfyllts 

genom andra metoder under verksamhetens tillväxt. Andersson (2001) menar att i växande 
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företag såsom AD-Trä är budgetering svår att använda på grund av ständiga interna 

förändringar. Anders (bilaga 2) förklarar att han istället använder en teknik, som närmast 

kan liknas med en rullande prognos enligt Thomsett och Anthony et. al. (1988;2014). 

Utifrån dessa prognoser utvärderar Anders en rad olika nyckeltal månadsvis och årsvis. 

Anthony et. al. (2014) kallar nyckeltalen för KPI vilka kan identifieras i AD-Trä som 

resultat, omsättning, antal producerade enheter och lageromsättningshastighet. Dessa 

indikatorer jämförs med såväl konkurrenter som tidigare prestationer inom företaget. Att 

använda rullande prognoser har inneburit insamling av information som endast är relevant 

för dess verksamhet och därmed inte lika omfattande. Här har företaget därmed kunnat 

göra besparingar i tid och resurser. Liknande andra styrverktyg har inte nyttan av en budget 

överskridit dess kostnad i AD-Träs fall. 

 

Den rullande prognosen sätter mål för företaget både på års och månadsbasis vilket därmed 

ersätter målsyftet med budgetering. Anders förklarar att han är noga med uppföljningen 

för att göra korrigeringar och uppnå företagets långsiktiga mål. Kontrollsyftet med en 

budget uppfylls således. Anders (bilaga 2) uppger att företaget snabbt tar an nya 

affärsmöjligheter när de dyker upp, tack vare den rullande prognosen behöver företaget 

inte revidera sin budget vid varje ny möjlighet. Detta gör företaget mer flexibelt och 

reagerar således snabbare på förändringar. Den rullande prognosen blir därmed ett 

kraftfullt verktyg i kombination med Anders framväxande strategi då det skapar flexibilitet 

men ändå ger en tydlig bild av företagets kapaciteter.  

 

Anders rullande prognos är även i stor utsträckning baserad på benchmarking. 

Benchmarking beskrivs som ett verktyg för prestationsmätning, processtyrning och att lära 

känna marknaden av Elaswad et. al. och Riksrevisionsverket (2015; 1996). Genom åren 

har Anders varit noggrann i dessa jämförelser för att anamma marknadens mest effektiva 

processer.  Kunskaper vilka använts som informationsunderlag för att uppfylla AD-Träs 

målsättning om att inneha marknadens mest effektiva maskinpark. Anders (bilaga 2) 

beskriver att benchmarkingprocessen på senare tid även använts till att jämföra företagets 

finansiella ställning med dess konkurrenter i exempelvis omsättning, resultat och 

lageromsättningshastighet. Benchmarkingprocessen har gett AD-Trä möjligheten att ta 

efter andra företags effektiva processer samt skapa en bild av hur väl företaget förhåller 

sig till dess konkurrenter. Exempelvis ifall företaget har en lägre omsättningshastighet eller 

vinstmarginal än dess konkurrenter bör tillverkningen effektiviseras ytterligare för att 
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behålla AD-Träs konkurrenskraft. Därmed användes benchmarkingsprocessen under 

företagets tidiga tillväxtfaser i syfte att nå samma standard som dess konkurrenter, då 

företaget växte in i de senare tillväxtfaserna övergick processen till att riktas mot att 

överträffa konkurrenterna.  

 

5.5 Organisatorisk styrning 

Vad gäller förändringen i den organisatoriska styrningen på AD-Trä utgår studien från ett 

antal specifika grundbegrepp; organisationsstruktur, ledarroll och ansvarsfördelning.  

 

5.5.1 Organisationsstruktur 
Anna (bilaga 3) beskriver att företaget har en centraliserad organisationsstruktur där i 

princip allt ansvar utgår från verksamhetens grundare. Denna bild går i linje med 

Andersson och Wiklund (2001;1998) vilka lyfter entreprenörens betydelse i växande 

småföretag. Eftersom Anders (bilaga 2) vill ha kontroll av företagets strategiska, 

ekonomiska och organisatoriska processer, har organisationsstrukturen genom tillväxten 

hållits kompakt. Nilsson och Olve (2013) förklarar att den organisatoriska styrningen 

förändras på grund av kraftig tillväxt eller företagsförvärv. Under tillväxtfasen köpte AD-

Trä upp Steda Emballage AB i Hillestorp i syfte att ta över dess kunder (bilaga 2). Anders 

(bilaga 2) förklarar dock hur han följt verksamhetens centraliserade organisationsstruktur 

genom att flytta produktionen i Hillestorp till lokalerna i Växjö, varifrån administrationen 

också sköts. Detta medför förutom mer ingående kontroll för Anders, även skalfördelar 

och mindre lokalkostnader. 

 

På grund av organisationens storlek med få anställda har Anders haft möjlighet att 

kommunicera företagets strategier tack vare nära kontakt med de anställda. Birgit och Per 

(bilaga 5) beskriver att kontakten upprättas genom informell kommunikation. Exempelvis 

genom att vara ute mycket på verkstadsgolvet, äta lunch med de anställda och anordna 

aktiviteter efter arbetstid. Vossen (1998) understryker att mindre företag har lättare att 

kommunicera strategier på grund av dess flexibilitet och informella processer. Den 

centraliserade organisationsstrukturen har därmed satt lägre krav på ett formaliserat 

informationsflöde och möjliggjort snabb beslutsförmåga samt större flexibilitet i 

verksamheten.  
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Den centraliserade organisationen i AD-Trä går emot Anthony et. al., Nilsson och Olve 

(2014;2013) teorier vilka menar att decentralisering är ett effektivt medel för att fördela 

ansvar i syfte att uppnå målkongruens. Scott och Bruce (1987) utvecklar denna teori och 

menar att det ställs allt högre krav på decentralisering samt formalisering av 

organisationsstrukturen då företaget växer. Grundarens centrala roll i AD-Trä, vilken 

genomsyrat företagets alla styrprocesser, har dock hittills varit en effektiv struktur i 

förhållande till verksamhetens behov. Företaget gynnas snarare av att inte behöva tillämpa 

resurskrävande styrmedel för att upprätthålla en decentraliserad organisation. Detta 

uppmärksammas dels av Anders (bilaga 4) och Anthony. et. al. (2014) som menar att 

nyttan av decentralisering måste vara större än dess kostnad. Organisationsstrukturen är 

därför fortfarande densamma under AD-Träs senare tillväxtfaser som den var vid 

verksamhetens uppstart. Birgit, Per och Anna (bilaga 5; bilaga 3) uttrycker ett framtida 

problem med att Anders centraliserat alla av företagets styrprocesser runt honom själv då 

företaget skulle ha svårt att ersätta honom. Därmed är det möjligt att decentralisering inte 

ligger långt borta i företagets tillväxtprocess.   

 

5.5.2 Ledarroll 
Både Andersson och Wiklund (2001;1998) menar att entreprenören och individen har en 

central roll i tillväxtprocessen för ett växande småföretag. Vilket betyder att den ledarroll 

AD-Träs grundare tagit i de olika tillväxtfaserna har varit betydelsefull. I uppstartsfasen 

drev Anders företaget helt själv och behövde därför inte tänka på att anta en ledarroll 

(bilaga 2). Med tiden har företaget successivt vuxit i antal anställda, i överlevnadsfasen 

(1995 - 2005) ser vi att företaget växte från två anställda (bilaga 2) till tio, vilket 

naturligtvis sätter större krav på Anders ledarstil. Han förklarar dessutom att han genom 

tillväxtprocessen försökt hålla en kompislik relation med sina anställda för att skapa en 

öppen kultur inom organisationen. Anders har försökt involvera hans familj i företaget 

vilket har varit ett ytterligare sätt att stärka hans personliga ledarstil och familjära relation 

med anställda. Exempelvis har Anders föräldrar skött städningen på företaget genom dess 

tillväxt (Per & Birgit, bilaga 5). Denna form av ledarstil kan liknas med den spontana och 

personliga ledarstil vilken är vanlig bland mindre företag enligt Scott och Bruce (1987). 

Anders personliga ledarstil innebär enligt Scott och Bruce (ibid) att ledarstilen än idag är 

kvar i uppstartfasen. Då företaget börjar kräva decentralisering kommer det bli allt svårare 

för Anders att uppehålla en personlig ledarstil.  
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5.5.3 Ansvarsfördelning 
Anders uppgifter och funktion har förändrats i de olika faserna, precis som Scott och Bruce 

(1987) förklarar. I uppstarten skötte han produktionen helt själv och hade även tid till att 

befinna sig i produktionen i överlevnadsfasen till stor del. Då företaget växer i olika 

avseenden har det däremot inneburit att Anders tvingats lägga mer energi på de 

administrativa uppgifterna och således tvingats lämna produktionen.  

 

AD-Trä använder en öppen företagskultur och löser problem efterhand då de uppstår 

(bilaga 3). Detta påverkar hur ansvarsfördelningen utvecklats. Scott och Bruce (1987) 

förklarar hur ansvarsfördelningen successivt förändras genom företags tillväxtfaser från 

att vara ostrukturerat och centraliserad till att bli alltmer strukturerad och decentraliserad. 

Författarnas tolkning följer till viss del händelseförloppet i AD-Trä, trots att Anders inte 

planerat eller formaliserat en ansvarsstruktur. Under företagets tillväxt har 

arbetsuppgifterna blivit fler och mer omfattande i såväl produktionen som i 

administrationen. Under tillväxtprocessen har detta inneburit att Anders tvingats lämna 

över visst ansvar i produktionen. Detta kan anses ligga bakom den växande 

ansvarsfördelningen genom åren. Vilken enligt Anders och Anna (bilaga 2; bilaga 3) har 

skett sporadiskt och på grund av de anställdas egna initiativ snarare än delegering av 

företagets ledning. Nilsson och Olve (2013) menar att bristande ansvarsfördelning kan leda 

till förvirring och suboptimering.  

 

Ekonomiansvarige Anna (bilaga 3) bekräftar till viss del detta problem då det inom AD-

Trä är svårt att ta reda på vilken anställd som tagit på sig ett specifikt ansvar och har därför 

svårt för att konkretisera rutiner för till exempel vissa inköpsrutiner. Anders (bilaga 4) 

menar att tack vare företagets täta informella kommunikation uppstår få problem trots 

informell ansvarsfördelning. Nilsson och Olve (2013) menar att organisationens flexibilitet 

sätts på prov under företagets tillväxt. Till följd av AD-Träs informella ansvarsfördelning 

har företaget skapat ytterligare flexibilitet vilket har gynnat dess tillväxt, vid exempelvis 

skiftande produktionskvantiteter och nyanställningar. Anders uppmuntrar därmed de 

anställa att ta eget ansvar vad gäller till exempel inköp, och lösa problem i produktionen 

på egen hand (bilaga 3).  
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5.6 Sammanfattning: Analys 

Nedan följer en sammanfattande modell över AD-Träs tillväxtprocess.  
 
• Grundarens, Anders, egenskaper (maskiningenjör) 
speglar verksamhetens affärsidé med fokus mot 
produktion.  

• Finansiering genom grundaren, samt hans familj. 

Överlever kris: Anders lägger all sin vakna tid på, 

pengar och energi företaget. 
 

• Växande betydelse för rörelsekapital.  
• AD-Trä kräver kapital för att finansiera inventarier, 
maskiner och nya lokaler i Växjö.  
• AD-Trä tar lån för att underlätta finansieringen av 
investeringarna. 

Överlever kris: Tack vare få tidigare lån och gott 

rörelsekapital riskeras ingen “overtrading”- cykel då 

företag växer för snabbt och tar för stora lån. AD-Trä 

kommer närmre logistikföretag som sköter distribution. Flera nyanställningar och 

investeringar i maskiner ökar produktivitet och effektiviteten i företaget samt leder till 

skalfördelar. Överlever trots mindre omfattande informationssystem 

 

• AD-Trä är lönsamt men vinster återinvesteras 
fortfarande.  

• Finanskrisen gör dock sitt intrång vilket påverkar 
resultatrapporten.  

• Ingen R&D avdelning på grund av standardiserad 
produkt.  

• Ingen formell organisationsstruktur, men ökat eget 
ansvarstagande bland anställda i verkstaden. 

Överlever kris:  AD-Trä är en av de stora aktörerna på marknaden och utnyttjar sin 

utvecklade maskinpark för att pressa priserna och ta marknadsandelar med låga priser. 

Ingen formell strategi för att nå nya marknader, men tendens åt att etableras internationellt 

tack vare affärer med större internationella bolag. 
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• Bristande eller ingen budget, ledningsrapporter, 
decentralisering eller systematiserade och formella 
administrativa funktioner.  
• Återinvesterat kapital är fortfarande viktigt.  
• Utdelning till ägare 2014, dock inte i syfte att locka 
nya investerare.  
• Balansbudgeten visar på en kraftig ökning i 
långfristiga lån mellan 2014-2015. 
• AD-Trä ser problemet med en snart mättad marknad 

och letar nya tillväxtmöjligheter, exempelvis internationellt. 
• Företagets investeringsfokus ligger i att kostnadspressa, uppgradera och underhålla 

maskiner- exempelvis genom lättare beslag. 
Väntande kris: Fortsatt tillväxt innebär att företagets grundare glider längre och längre 

ifrån företagets kärnverksamhet, produktionen, för att ta på sig fler administrativa och 

styrande uppgifter. Utan ekonomiska styrverktyg blir det svårt att decentralisera det 

växande företaget och byta ut nyckelpersoner. För att kunna nå en långsiktig tillväxt 

behöver företaget hitta nya marknader och således lägga större fokus på externa processer, 

såsom marknadsföring. 
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6. Slutdiskussion 
 rapportens avslutande avsnitt sker en återkoppling till uppsatsens huvudsakliga 

problemformulering och syfte, där en slutsats dras utifrån dessa. Eventuella 

implikationer presenteras även i detta avsnitt. Avslutningsvis presenteras även förslag på 

fortsatta studier inom ämnesområdet. 

 

 
6.1 Slutsats  

Studien inleddes med en diskussion som visade vikten av att skapa djupare förståelse av 

sambandet mellan företagsstyrning och mindre företags tillväxtprocess. Efter att ha 

kartlagt tillväxtprocessen, brytpunkter, framgångsfaktorer och utvecklingen av 

företagsstyrningen i tillväxt besvarar detta avslutande avsnitt den inledande 

frågeställningen:  

 

Hur och varför förändras strategi-, ekonomi- och 

organisationstyrningen i små tillverkande företag under tillväxt? 

 

Studien lyfter tre former av styrning vilka utformas utifrån verksamhetens strategier 

genom ett småföretags fem tillväxtfaser. Ett företags omgivningen har stor inverkan på 

dess strategi särskilt under dess uppstart men även kontinuerligt under tillväxten och 

tvingar företaget till fortlöpande anpassning. Marknaden väljer den övergripande strategi 

åt företaget, företagsledaren implementerar sedan olika strategiska styrmedel för att nå den 

övergripande strategin. I fallet med AD-Trä valde Anders vilken marknad han ville 

etablera företaget inom, därefter valde marknaden en lågkostandsstrategi åt företaget, 

vilket ledde till att Anders valde ut vilka strategiska, ekonomiska och organisatoriska 

styrmedel han skulle använda för att konkurrera med en lågskostnadsstrategi. 

 

Det undersökta fallet visar därför att alla former av styrning i småföretaget är beroende av 

grundarens förmågor, begräsningar och karaktärsdrag. Då denne väljer företagets riktning 

i form av affärsidé och har en avgörande roll i styrningen genom företagets tillväxtfaser. 

Strategistyrningen drivs framåt av ägarens tillväxtvilja och denne väljer strategiska 

I 
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styrmedel för att uppnå de strategiska målen. I AD-Träs fall har detta utgått från en 

drivkraft att skapa en effektiv produktion genom automatisering, vilket kan kopplas till 

grundarens maskiningenjörsutbildning och teknikintresse. Organisationstyrningen 

utvecklas då ägarens arbetsuppgifter växt till att bli alltför omfattande. I fallet med AD-

Trä har ansvarsfördelningen utvecklats via en personlig ledarstil och en företagskultur som 

förespråkar eget ansvarstagande. Genom företagets tillväxt utvecklas ekonomistyrningen 

då ägaren skapar ett behov av att utvärdera det denne inte hinner med själv. I fallet med 

AD-Trä noteras en utveckling av kontrollrapporter vilka förändrats då företaget 

automatiserats och skapat allt större produktionskapaciteter.  

 

På grund av grundarens centrala roll i SME-företaget blir behovet av formella 

informationsflöden litet. Så länge företaget är av hanterbar storlek för ägaren kan 

besparingar uppnås genom att hålla kvar styrmedel och informationsflöden på informella 

nivåer. Dock finns en risk att bristande formalitet kan leda till att företaget går miste om 

rutiner och strukturer då dessa ska överföras till ny personal, vilket kan leda till att företaget 

behöver skapa nya rutiner och strukturer för varje ny anställning.  

 

Genom studien visas att i ett tillverkande företag blir ett internt fokus med en centraliserad 

styrning naturlig då verksamhetens huvudmål är att skapa konkurrenskraft genom 

kostnadseffektiv tillverkning. I fallet med AD-Trä har dess interna fokus lett till lägre 

riskexponering och möjliggjort konsolidering av kontroll. Anders exkluderande inställning 

till externa processer som exempelvis marknadsföring och säljstrategier har även begränsat 

verksamhetens tillväxt och hållit tillväxttakten på en hanterbar nivå. Då markanden mättas 

alltmer kommer externa processer bli allt viktigare för att uppnå effektiv konkurrens.  

 

Då studien utgår från tre dimensioner av styrning noteras att ett företags olika 

styrinstrument kan ligga i skilda tillväxtfaser vid samma tidpunkt. I fallet med AD-Trä har 

dess marknad på senare tid börjat mättats vilket inneburit begränsningar i verksamhetens 

tillväxttakt, därmed har företaget tvingats anta en mer avancerad produkt-, process- och 

marknadsutveckling. Detta har resulterat i att den strategiska styrningen blivit mer 

välutvecklad än den ekonomiska och organisatoriska styrningen. Från flera håll i företaget 

uttrycks en framtidsoro om bristen på formell ekonomisk och organisatorisk styrning 

såsom samordning, kontroll och planering. För att träda in i mognadsfasen ur alla tre 
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perspektiv kommer företaget därför behöva formalisera dess ekonomiska och 

organisatoriska styrning för att lätta på bördan för företagets grundare.  

 
 

6.2 Teoretiska implikationer 

Scott och Bruce (1987) teori om de fem stegen i tillväxtprocessen delar tydligt in de olika 

karaktärsdragen för ett företags styrning under olika faser, det blir dock problematiskt när 

företagets karaktärsdrag eller processer inte riktigt passar in under en tillväxtfas, eller att 

olika delar av processen är i en fas och andra är i en annan. Det finns alltså en viss 

problematik i indelningen av de olika tillväxtfaserna. Detsamma Anthony, Govindarajan, 

Hartmann, Kraus och Nilsson (2014) vars förklaringar av olika styrmedlen lägger vikt vid 

olika aspekter, medan AD-Trä valt att inte använda dessa processer under verksamhetens 

tillväxt. Exempelvis har AD-Trä inte använt budgetering i någon högre utsträckning, även 

om denna process både av Scott och Bruce samt Anthony et. al. (ibid) beskrivs som viktig. 

Samtidigt är företaget väl utvecklat inom andra områden, där verksamheten befinner sig 

på en avancerad utvecklingsnivå utifrån presenterad teori. Teorins presenterande 

tillvägagångssätten endast är dessutom endast rekommendationer. Styrningen behöver 

därmed stämma överens med företagets behov, snarare än att utgå från en allmängiltig 

uppbyggnad. I teorin presenteras en rad källor baserad på en amerikansk kontext, ifall 

denna kontextuella inneburit teoretiska implikationer för denna studie är svårt att svara på. 

Dock då det insamlade materialet i stor utsträckning följt den empiriska 

utvecklingsprocessen, bör den kontextuella skillnaden haft begränsad påverkan.  
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6.3 Studiens bidrag 

Studien bidrar med en ny vinkel på styrning och tillväxt gnom att dela upp styrningen i tre 

dimensioner som sedan jämförts med ett fall i en svensk kontext. Detta nya perspektiv ökar 

kunskapsbasen på styrning och tillväxt. Undersökningen har till stor del utgått från de olika 

tillväxtfaserna enligt Scott och Bruce (1987) för att förklara tillväxten i ett tillverkande 

företag. Då studien pekar på viss avvikelse från teorin, exempelvis att ett företag kan ligga 

i flera faser samtidigt beroende dimensionen av styrning, bidrar detta till ett ifrågasättande 

av tidigare teori som därmed möjligtvis behöver vidareutvecklas. Eftersom studien utgår 

från ett tillverkande företag i en svensk kontext innebär det ett nytt kunskapsområde. Detta 

innebär dessutom en mall och förutsägelser för liknande företag i liknande situationer. 

Studien presenterar utmaningar och framgångsfaktorer genom tillväxten vilket kan vara 

användbar karta för företag i framtida SME- företag. Studien resulterar även i praktisk 

relevans för det studerade fallföretaget då den beskriver styrkor, svagheter, 

framgångsfaktorer och framtida utmaningar de står inför. Inledningsvis förklarades den 

samhällsekonomiska relevansen i studien då SME- företag bland annat står för nära 70 

procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Därav stärks relevansen av studiens 

bidrag. 

 
 
 

6.4 Förslag till fortsatta studier  

Ett relevant område att genomföra fortsätta studierna inom är att utveckla denna fallstudie 

till en tvärsnittsstudie och jämföra resultaten från AD-Trä med liknande företag. Denna 

jämförelse skulle vara intressant att studera för att lokalisera unika lösningar på 

styrprocesser samt visa på vilka processer som lett till ökad tillväxt och vilka som skapat 

begränsningar. En tvärsnittsstudie hade även skapat en större pålitlighet och 

generaliseringsbarhet. Det hade även varit intressant att fördjupa fallstudien genom att 

återkomma till AD-Trä. Detta då det troligen kommer ske stora förändringar inom dess 

ekonomiska och organisatoriska styrning inom en snar framtid. Därmed hade en mer 

fullständig bild av tillväxtprocessen sammanställts. Då denna studie använt ett brett 

angreppsgrepp på utvecklingen av styrning i mindre företag hade det även varit intressant 

att göra fördjupningar inom utvecklingen av specifika styrprocesser, exempelvis 

budgetering eller företagets internationalisering. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Intervju med Anders Danielsson,  

2016-04-08 

Intervjuperson: Anders Danielsson, VD/Grundare 

Intervjuformat: Semi-strukturerad 

Tid: 45 minuter 

Plats: AD-Trä, Systratorpsvägen 14, Växjö 

Tema: Övergripande information om företaget  

 

Intervjufrågor: 

• Vad anser du att ditt företags framgång huvudsakligen beror på? 

• Vilka är era huvudkonkurrenter och hur stora är dem på marknaden? 

• Är dessa konkurrenter också etablerade internationellt? 

• Antalet anställda på företaget idag? Hur många arbetar administrativt? 

• Finns det skillnader i deras tillverkning och er? 

• Har ni några lokala kunder och hur stor del av omsättningen tillför de? 

• Vilka är era största kunder totalt sett? 

• Finns det anställda som varit med på hela AD-Trä AB:s resa och hur länge har 

dessa arbetat på företaget? 
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Bilaga 2. Intervju med Anders Danielsson,  
2016-05-03 

Intervjuperson: Anders Danielsson, VD/Grundare 

Intervjuformat: Semi-strukturerad. 

Tid: 180 minuter  

Plats: AD-Trä, Systratorpsvägen 14, Växjö 

Tema: Tillväxt, strategisk, organisatorisk samt ekonomisk styrning 

Intervjufrågor: 

Tillväxtavsnitt: 

• Beskriv tillväxten i företaget från start till nu.  

• Tillverkade ni produkterna själva från början? 

• Hur var det att samla in kunder i uppstartsfasen? Hur gick ni tillväga? 

• Bolagsform i uppstartsfasen? 

• Varför Växjö? Hur motiverades de geografiska omlokaliseringarna? 

• Ser ni några negativa effekter av att växa för fort?  

• Tog ni några banklån i uppstartsfasen? 

• Hur många anställda hade ni när ni flyttade in till Växjö? 

• Fick företaget några bidrag från staten eller liknande? 

• Hur ser framtiden ut för företaget anser du? 

 

• Hur ser du på er internationella etablering? Och hur kan den förstärkas framöver?  

• Hur värvar ni kunder utomlands? Hur ser processen ut?  

 

• Hur ser ni på alternativa marknader, exempelvis privatkunder?  

• Letar företaget aktivt efter kunder eller kommer dem till företaget?  

• Har produktutbudet förändrats över åren? Vilka leverantörer är det som 

tillgodoser företaget med material till produkterna?  

 

• Vad har hans personliga relationer haft för påverkan på hans företagande? 

• Vad hade han för erfarenhet av företagande innan han startade företaget? 
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Strategiavsnitt: 

• Hur ser er långsiktiga målsättning ut? 

• Har målsättningen varit densamma genom alla år eller har den vuxit fram? 

• Hur agerar ni när ni inte når era målsättningar? 

• Hur analyserar ni er egen marknad? Hur bra koll har ni på era konkurrenter?  

• Hur ska de gå tillväga för att kunna ha en bättre maskinpark än sina konkurrenter?  

• Har deras konkurrenter samma lösning med ett bolag som gör maskinerna åt dem, 

eller är man unik med den lösningen?  

 

• Hur ska man göra för att slå sina konkurrenter på fingrarna? Hur ska personalen 

kunna hjälpa till?  

• Har deras målsättningar förändrats över tid?  

• Hur ser du på din personal och dess egenskaper för företaget? 

• Har ni många lokala kunder och leverantörer?  

 

• Har företagsförvärv blivit en strategi för företaget? 

• Hur ser styrningen ut av företaget i Kalmar? Har Anders själv inflytande där? 

• Jobbar de mot speciella nyckeltal? Jämför man mot sina konkurrenter? 

Benchmarking, hur utvecklad är den inom företaget?  

• Hur ser internprissättningen ut mellan företagen?  

• Hur utbildar man ny personal? Vidareutveckling av befintlig personal? 

• Har de några målsättningar för sina anställda? Belöningssystem?  

 

Organisationsavsnitt: 

• Hur ser din roll ut i företaget? Har den förändrats genom åren? 

• Hur ser din relation ut till de övriga anställda? 

• Ser du decentraliseringen inom företaget som ett problem? 

• Hur fattar du beslut? Tar du in input från övriga eller fattar du dem själv?  

• Hur ser man själva om en produkt/order/kund är lönsam eller ej? Hur agerar man 

ifall en produkt/order/kund inte är lönsam?  
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Ekonomistyrningsavsnitt:  

• Hur ser företagets finansiering ut?  

• När började ni använda er av finansiell planering, såsom budgetering? Har ni några 

försäljningsprognoser?  

 

• Hur ser era utvärderingar ut? Vad gör ni ifall ni inte når era målsättningar? 

• Lönsamhetsanalyser av produkter/kunder? Kostnad för att värva nya kunder? 

• Hur ser er kundflexibilitet ut? Hur ser ni på er mix av kunder och leverantörer i 

dagsläget? 

• Vill ni ha fler små kunder eller få stora? Varför, varför inte? 

• Har ni märkt av att er position gentemot era kunder och leverantörer har förändrats 

genom åren? Om ja, hur då? 

 

• Hur ser ni på er produktutveckling? Hur arbetar ni med den på daglig basis? 

• Testningsprocesser? Speciella genombrott? Hur ser ni på er produktportfolio? 

 

• Hur tillämpas kalkylering vid produktion, investeringar och företagsförvärv? 

• Fördelning av indirekta kostnader? Investeringar på kort och lång sikt? 

• Hur ser er internprissättning ut?  

 

• Hur har finansieringen sett ut under tillväxten? Kapitalstruktur, finansiärer och 

återinvesterat kapital? 

• Använder man budgetar? Om ja, hur då? Hur följer man upp resultaten i efterhand? 

Hur kopplar man dessa till strategin? 

• Hur säkerställs kvaliteten på inköp och producerade produkter? Hur hanterar man 

skadade produkter?  

 

• Avslutning: Gå igenom innovationscirkeln 
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Bilaga 3. Intervju med Anna Åkesson, 
2016-05-04 

Intervjuperson: Anna Åkesson, Ekonomi 

Intervjuformat: Semi-strukturerad. 

Tid: 25 minuter 

Plats: AD-Trä, Systratorpsvägen 14, Växjö 

Tema: Övergripande om hennes roll på företaget samt företagets rutiner 

Intervjufrågor: 

• Hur ser din roll ut på ditt företag? Vad har du för ansvarsområden?  

• Hur ser på att Anders inte har någon formell budget han arbetar utefter? 

• Hur har företagets rutiner förändrats under din tid på företaget? 

• Kan det bli svårt att byta ut personalen när man inte har några fasta rutiner? Kan det 

bli svårt för de som anställs att börja när man inte har rutiner att utgå ifrån? Har man 

nyckelpersoner som har för stort ansvar i processerna?  
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Bilaga 4. Intervju med Anders Danielsson,  
2016-05-19 

 

Intervjuperson: Anders Danielsson, VD/Grundare 

Intervjuformat: Semi-strukturerad 

Tid: 30 minuter 

Plats: Linnéuniversitetet (telefonintervju) 

Tema: Övergripande om eventuella frågetecken från tidigare intervjuer 

Intervjufrågor: 

• Hur följer Anders upp på dessa målsättningar i efterhand?  

• Fick Anders föräldrar betalt då de hjälpte till i företaget tidigt? 

• När anställdes första personen på kontoret? 

• Produktutbudets utveckling, varför? 

• Anledning till varför de vill växa? 

• Utdelningar. När börja plocka ut vinster? Varför? 

• Payback, några prioriteringar? 

• Externa kostnader? 

• Inköpsansvar? Problem? 

• Produktionsrapporter maskin/anställd? 

• Måndagsmöten? 

• Kostnadsanalysrapporter? 
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Bilaga 5. Intervju med Per & Birgit Danielsson,  
2016-05-24 

 

Intervjuperson: Per Danielsson & Birgit Danielsson 

Intervjuformat: Semi-strukturerad 

Tid: 120 minuter 

Plats: AD-Trä, Systratorpsvägen 14, Växjö 

Tema: Samtal om deras roll på företaget och för Anders 

Intervjufrågor: 

• Kan ni ge ert perspektiv på AD-Trä i stort samt dess tillväxt?   

• Vilken roll har familjen spelat för företagets tillväxt?  
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Bilaga 6. Finansiell information för AD-Trä AB 

Nyckeltalsdefinitioner: 

Soliditet: Hämtad ifrån Anders Danielsson Trä-ABs årsredovisning.  
 
Lageromsättningshastighet: Beräknad genom att dividera kostnad för sålda varor med 

det genomsnittliga varulagret.  

 
Kassalikviditet: Beräknad genom att ta omsättningstillgångarna, exklusive varulagret, 

och dividerar dessa med deras kortfristiga skulder. De icke räntebärande skulderna har 

antagits vara de kortfristiga, och vice versa.  

 
Balanslikviditet: Beräknad genom att dividera omsättningstillgångarna med de 

kortfristiga skulderna.  

 
Vinstmarginal: Årets resultat dividerat med årets nettoomsättning.  

 

 


