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Sammanfattning 

Uppsatstitel:   Vadå kulturstyrning? - En fallstudie om hur ett snabbväxande företag 

inom konsultbranschen hanterar kulturstyrning 

Examinationsdatum:  2014-01-17 

Ämne/Kurs:   Företagsekonomi, avancerad nivå, självständigt arbete 30 hp 

Författare:   Joakim Seling & Daniel Wolf 

Handledare:   Pamela Schultz Nybacka 

Nyckelord:   Kulturstyrning, kultur, snabbväxande företag, tillväxt, 

organisationsstruktur 

Syfte:   Syftet är att identifiera kulturstyrande aspekter hos ett snabbväxande 

företag samt ledningens sätt att arbeta med dessa. Delsyftet är att 

undersöka hur arbetet med kulturstyrningen påverkats av företagets 

kraftiga tillväxt. 

 

Metod:   Uppsatsen metodologiska genomförande bestod av en kvalitativ fallstudie 

på ett konsultföretag inom IT och ITS. Det empiriska materialet är 

insamlat genom intervjuer, observationer samt dokumentation. 

 

Slutsats:  Resultatet från studien har visat att fallföretaget inte haft någon uttalad  

kulturstyrning. På grund av företagets affärsmodell utför ledningen 

däremot handlingar som påverkar kulturen vilket därmed är ett tydligt 

inslag av kulturstyrning. Selektiv rekrytering, ledordens inverkan på 

arbetet, självständigt arbete samt arbetet med att förbättra gemenskapen är 

aspekter vi identifierat. 

  



	  

	  

Abstract 

Title:    How do you mean cultural control? - A case study on how a 

rapidly growing consultancy firm manage cultural control 

Examination date:  2014-01-17 

Course:   Business administration, advanced level, independent work 30 hp 

Authors:   Joakim Seling & Daniel Wolf 

Advisor:   Pamela Schultz Nybacka 

Keywords:   Cultural control, culture, rapid growth firms, growth, organizational 

structure 

Purpose:  The main purpose of the study was to identify aspects of cultural control 

in a rapidly growing firm and analyse how these aspects are handled by 

management. The secondary purpose was to examine how cultural control 

has been affected by the firm’s rapid growth. 

 

Method:   The thesis methodology consisted of a qualitative case study on a 

   consultancy firm operating within the IT and ITS sectors. The 

empirical data was collected through interviews, observations and 

documentation.  

 

Conclusion:  The results have shown that the firm in question did not implement any 

direct cultural control strategy. However, , the business model allows 

management to perform actions that affect the corporate culture within the 

firm and is therefore a clear element of cultural control is present. 

Selective recruitment, the keywords affect on the daily work, independent 

work and the actions taken to improve the fellowship were all aspects 

identified in the study.  
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1. Inledning 
Snabbväxande företag, ett begrepp som klingar positivt i de flesta företagsledares öron och 

väcker uppmärksamhet i dagens konkurrensutsatta samhälle. Drömmen är att se företaget växa, 

ta marknadsandelar, öka omsättning och vinst gärna så snabbt som möjligt. Frågan ställs då, kan 

en organisation växa hur snabbt som helst utan problem? Att fundera över de negativa aspekterna 

som snabb tillväxt kan ha på organisationen kan tyckas vara ett lyxproblem men kan samtidigt 

vara absolut avgörande i en sådan föränderlig situation. Styrning av verksamheten i denna 

föränderliga situation blir därmed central för att nå de uppsatta målen organisationen har. Detta i 

kombination med att företagskulturen ofta uppges som en av de mest utsatta delarna vid en snabb 

expansion gör att kulturstyrning i kontexten av ett snabbväxande företag blir intressant att 

studera.  

 

1.1 Bakgrund 

Företag och forskare letar ständigt efter den nyckel till framgång som skapar stadig tillväxt och 

ökar företagets marknadsandelar, omsättning och vinst. Tillväxt i företag är någonting som anses 

vara relativt vanligt, men vissa företag upplever ovanligt hög tillväxt och benämns då som 

snabbväxande företag. De snabbväxande företagen är ofta mindre än andra bolag. Trots detta är 

det dessa små företag som idag står för en väsentlig del av ett samhälles tillväxt och skapar fler 

arbetstillfällen än större företag (Henrekson & Johansson, 2010). Samtidigt har studier över 

mindre företag och dess utveckling visat att majoriteten av dessa inte har någon tillväxt 

överhuvudtaget utan att tillväxten istället är allokerad till ett fåtal snabbväxande företag (Delmar 

et al, 2003). Förutom ur företagarens och intressenternas intresse finns det även ur en 

samhällssynpunkt intresse att studera snabbväxande företag. En studie av Svenskt Näringsliv 

visar att snabbväxande företag står för 60 procent av alla nya jobb i Sverige och att 

snabbväxande företag därmed utgör en viktig del i näringslivet (Tillväxtanalys, 2011). Det 

faktum att snabbväxande företag har snabbare tillväxt än genomsnittet indikerar att det finns 

någonting som skiljer dessa från sina konkurrenter, vilket gör de än mer intressanta att studera 

(Tillväxtanalys, 2011). Tillväxten är förknippad med en rad organisationsförändringar som gör 

att snabbväxande företag, i de flesta fall, står inför en mer föränderlig period i förhållande till 

andra företag. Organisationen måste anpassas och växa, små företag blir snabbt två eller tre 
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gånger så stora, vilket måste hanteras av ledning och anställda. Hur förändringen hanteras är 

centralt för att förändringen skall bli så lyckad som möjligt. 

 

Vad som definierar ett snabbväxande företag är idag inte helt uttalat i litteraturen. För att kallas 

ett snabbväxande företag (rapidly growing company/firm) innefattar nästan alla definitioner att 

företaget skall ha en ihållande hög tillväxt under flera år. Vid internationella studier har dock 

OECD’s (Organisation for Economic Co-operation and Development) definition oftast använts 

(Tillväxtanalys, 2011). Denna definierar att antalet anställda för ett snabbväxande företag ska ha 

ökat med minst 20 procent per år, minst tre år i följd och att antalet anställda vid mättidens 

början ska varit minst 10 (Tillväxtanalys, 2011). Procentuella tillväxtmått tenderar att gynna små 

företag medan tillväxt i absoluta termer gynnar stora. Detta av den enkla anledningen att en extra 

anställd i ett mindre företag representerar en större andel av den totala personalstyrkan. Vanligast 

är dock att man jämför tillväxt mellan företag i procent. I Sverige listas årligen de snabbast 

växande företagen av tidningen Dagens Industri och företaget Ahrens Rapid Growth i två olika 

listor: Dagens industris Gasellföretag och Ahrens Tillväxtlista. Dessa två använder något olika 

kriterier för framtagandet av snabbväxare men i grund och botten innehåller de OECD:s kriterier 

(di.se/gasell; ahrens.se). Definitionen används i syfte att urskilja snabbväxare från företag med 

“vanlig” tillväxt. Vanlig tillväxt i detta sammanhang innebär tillväxt som inte uppfyller OECD:s 

kriterier. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att organisationen förändras är naturligt, men det är vid snabb förändring, såsom vid snabb 

tillväxt, det blir extra viktigt att strategiskt hantera förändringen (Carnall, 1995). När ett företag 

växer är det inte bara dess omsättning eller antalet anställda som förändras. Snabb tillväxt leder 

nästan oundvikligt till en mängd andra förändringar för företaget. Dessa förändringar kan vara 

allt från smärre rutin- och systemrelaterade förändringar till större förändringar av företagets 

struktur, kultur eller politik (Bidanset, 2012). Att det finns en direkt koppling mellan tillväxt och 

ett företags struktur finns det flera studier som påvisar (Hall, 1972; Child, 1973; Routamaa, 

1980; Barth & Hörte, 1997). Barth (1999) menar att det argumenterats för att det är viktigt att 

utveckla organisationsstrukturen när företaget växer. Även Mintzberg (2009) beskriver att en 
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organisationsstruktur tenderar att omarbetas i takt med att företaget i övrigt förändras. Alvesson 

& Kärreman (2004) menar att en företagsstruktur påverkar ideologier och normer för hur 

medarbetare i företaget förväntas tänka, känna och agera i olika sammanhang. Detta tillsammans 

med Martins & Terblanches (2003) resonemang om att strukturen är en av de viktigaste 

determinanterna i en företagskultur påvisar vikten av att hantera kultur i samband med 

strukturella förändringar.  

 

Flera av de snabbväxande företag som tilldelas Dagens Industris Gasellpris får utmärkelsen flera 

år i rad. Detta visar på att företagen lyckats bibehålla en kraftig tillväxt flera år i följd. Enligt 

Jansson (2012) handlar ihållande tillväxt om förmågan att skapa varaktiga konkurrensfördelar. 

Han utgår i sin studie från det resursbaserade perspektivet för att identifiera framgångsfaktorer 

hos fyra mindre bolag i Sverige. Hos ett av företagen identifieras företagskulturen som en resurs, 

en faktor som företaget använt sig av i syfte att skapa varaktiga konkurrensfördelar (Jansson, 

2012 s. 154). Här har ledningen skapat en kultur som främjar kvalitet och hårt arbete. På ett 

annat av företagen Jansson studerat anses arbetet med företagskulturen ha varit avgörande för att 

företaget överhuvudtaget skulle kunna skaffa sig konkurrensfördelar och ihållande tillväxt. 

Tidigare påverkade kulturen företaget negativt, men efter kulturstyrningen kunde företaget 

framhäva andra konkurrensfördelar och visa en kraftig tillväxt (Jansson, 2012 s. 164-165). 

Empiriska studier visar även på att en företagskultur kan främja tillväxten (Barney, 1986; Kotter 

& Heskett, 1992; Jansson, 2012) medan den i andra fall kan påverka företaget negativt (Jansson, 

2012). Hambrick & Crozier (1985) menar dessutom att företag som inte beaktar företagskulturen 

i samband med snabb tillväxt riskerar att försätta företaget i en riskzon. I deras studie var det 

företagen som aktivt arbetat med att bibehålla eller utveckla den befintliga kulturen som även 

lyckades bibehålla en stark tillväxt. Majoriteten av företagen som lät kulturen förändras och 

utvecklas på egen hand visade sig istället uppleva en avtagande tillväxt och i vissa fall även 

negativ tillväxt.  

 

En studie av Kotter och Hesketts (1992) bekräftar det resonemang Hambrick & Crozier (1985) 

fört i sin studie, att företag som lyckats förändra sin företagskultur i samband med tillväxt 

upplevt en mer ihållande tillväxt. Dessutom menar Kotter & Heskett (1992) att tillväxt i sig kan 

leda till förändringar av kulturen. En företagskultur som i företagets tidigare skede födde 
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framgång kan, när företaget vuxit kraftigt, snarare stjälpa det än bidra till ytterligare tillväxt. De 

belyser därmed ett tydligt samband mellan tillväxt och kulturförändring där det ena påverkar det 

andra. Detta kan leda till ett behov att företaget aktivt arbetar med att forma och förändra 

kulturen vid snabb tillväxt. För att påverka kulturen krävs styrning av den. En avsiktlig 

förändring av beteenden som, i de fall företagets ledning avsiktligen försöker förändra eller 

bibehålla den rådande företagskulturen, benämns kulturstyrning (Alvesson, 2009). De flesta 

företag förnekar inte vikten av att ha en fungerande företagskultur för att nå större framgång och 

ha tillfredsställda medarbetare. Vad många företag däremot inte inser är deras förmåga att 

faktiskt kunna påverka den (Kane-Urrabazo, 2006).  

 

Ett uttryck för kulturell styrning är enligt Malmi & Brown (2008) den värdebaserade styrningen 

av Simons (1995). Den går ut på att företagets ledning besitter en samling grundläggande 

värderingar, ändamål och riktning som de försöker kommunicera till resterande verksamheten. 

Simons (1995) menar att det finns tre olika sätt för ledningen att uppnå och bibehålla en enhetlig 

företagskultur. Företaget kan välja att rekrytera individer som redan besitter de önskvärda 

värderingarna företaget vill ha eller försöka förändra de anställdas värderingar så de 

överensstämmer med vad företaget anser är önskvärt. Den tredje metoden är istället då de 

anställda väljer att följa de uppsatta värderingarna trots att de själva inte identifierar sig med dem. 

Däremot framhävs ingen distinktion över vilken av dessa metoder som är att föredra för att 

uppnå en enhetligare företagskultur. Malmi & Brown (2008) diskuterar även symbolstyrning 

(Schein, 1997) och klanstyrning (Ouchi, 1979). Symbolstyrning går ut på att visuellt uttrycka ett 

budskap för att påverka kulturen. Klanstyrning bygger på att upprätthålla önskvärda beteende i 

olika klaner, det vill säga grupperingar, inom företaget.  

 

Alvesson & Kärreman (2004) presenterar en empirisk studie där ett konsultföretags kulturella 

styrning skapat ett klimat där hårt arbete värderas högt bland personalen. Bland annat genom att 

det läggs stor vikt vid meriter, vilket resulterar i en stark betoning på prestation och karriär. 

Dessutom menar Alvesson & Kärreman (2004) att det kan diskuteras om huruvida den kulturella 

styrningen påverkas och uppfattas annorlunda beroende på den rådande kontexten företaget är 

verksam inom. Detta då kulturstyrning kan ge olika uttryck i olika företag och situationer eller 
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sammanhang. Alvesson (2009) menar dessutom att styrningen försvåras i företag som domineras 

av professioner såsom advokat eller revisionsbyråer, där ledningen ofta har svag ställning.  

 

Är kulturstyrning så livsavgörande vid snabb tillväxt som det i teorin låter sig utgöras? 

Argumenten kring kulturens viktiga roll i samband med tillväxt skapar även intressanta argument 

för kulturstyrningens roll. För att motverka förändringen av kulturen i samband med tillväxt 

krävs en medveten handling riktad mot att påverka kulturen, vilken benämns kulturstyrning. 

Kulturstyrningens givna plats i ledningens vardag råder det delade meningar om. Brown (1995) 

är övertygad om att kulturell styrning är något som alla företag kan använda sig av i syfte att 

maximera företagets framgång. Brown låter heller inte tona ner effekterna av en medveten 

handling. Alvesson (2009) för en något mer kritisk diskussion kring kulturstyrningens överdrivna 

självklarhet och enkelhet och menar att antaganden om att organisationen har distinkta kulturer 

och att ledningen är den främsta arkitekterna bakom dessa ofta är felaktiga. Han menar att 

ledningens förmedlande av önskvärda värderingar och föreställningar inte alltid skapar den 

starka riktning som kulturstyrning ofta syftar till. Brown (1995) beskriver i resultaten från sin 

studie på ett antal stora multinationella företag att kulturstyrningens effekter genomsyrar hela 

organisationen. Detta är något som Alvesson (2009) ställer sig kritisk till då han menar att 

kulturstyrning endast går att applicera på individer i direkt kontakt med chef eller ledning som 

arbetar aktivt med detta.  

 

Schein (2010) betonar vikten av grundarens påverkan på företagskulturen. I ett litet företag är det 

ofta grundarens egna normer och värderingar som utgör hela företagskulturen. När ett sådant 

företag växer och de anställda går från att vara 10 till 100 på några år blir antalet “nya” anställda 

fler än antalet “gamla”, fler mellanchefer anställs och verksamheten sprids oftast över ett större 

geografiskt område. Vilken påverkan detta får på grundarens ursprungliga företagskultur och vad 

som görs för att försöka bibehålla den blir intressant att studera samt hur ledningen arbetat med 

att påverka, bibehålla eller utveckla, företagskulturen. 
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1.3 Syfte med studien 

Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera eventuella kulturstyrande aspekter hos 

ett snabbväxande företag inom konsultbranschen samt ledningens sätt att arbeta med dessa. 

Delsyftet är att undersöka huruvida arbetet med kulturstyrningen påverkats av företagets snabba 

tillväxt. 

 

1.4 Problemformulering 

Ovanstående problemdiskussion och syfte har mynnat ut i följande två problemformuleringar:  

 

❏ Hur arbetar ledningen på ett snabbväxande företag med kulturstyrning? 

 

❏ Hur har kulturstyrningen förändrats i samband med företagets snabba tillväxt? 

 

1.5 Bidrag 

Det teoretiska bidraget avser att komplettera existerande teori kring kulturstyrning och 

snabbväxande företag. Främst utgörs detta av alternativa inslag över hur kulturstyrning kan ge 

sig till känna och praktiskt hanteras av ledningen i ett företag. Detta då tidigare forskning till stor 

del saknar praktiska exempel på hur kulturstyrning kan hanteras. Uppsatsen bidrar även med att 

tydliggöra vad kulturstyrning innebär samt vad det får för betydelse i samband med företagets 

snabba tillväxt. Studien ger även uttryck för kulturstyrningens roll i ett snabbväxande företag.  

 

Uppsatsens praktiska bidrag består i att förse, i första hand, ledningen i företag med en 

beskrivning av hur ett snabbväxande företag inom konsultbranschen hanterar kulturstyrning.  

 

1.6 Presentation av fallföretag 

Fallföretaget i denna studie är ett tydligt exempel på ett snabbväxande företag inom 

konsultbranschen och har kvalificerat sig till Dagens Industris Gasellutmärkelse tre år i rad. Viati 

grundades för 10 år sedan i syfte att sysselsätta grundaren fram till pensionen. Några större 

förväntningar på orderingång fanns inte, men tack vare sina tidigare kontakter med myndigheten 
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strömmade uppdragen in. Detta ledde till att fler konsulter anställdes och en satsning på att växa 

startades på allvar. Företaget har mellan åren 2005-2013 gått från att vara en anställd, utöver 

grundaren, till dagens 92 (viati.se).  

 
Figur 1. Källa: Viati.se, egen grafik 

 

Företaget har verksamhet inom två områden; IT samt ITS (Intelligenta Transport System) och 

GIS (Geografiska Informations System). Grundaren, tillika företagets VD, hade goda kunskaper 

över vilka lösningar som var essentiella för denna typ av verksamhet. Sedan satsningen på 

tillväxt startade, 2005, har företaget vuxit med 2 250 %, mätt i antalet anställda. Idag har 

företaget 92 anställda och en omsättning på ca 150 miljoner kronor. Verksamheten har också 

breddats geografiskt och täcker idag hela Mellansverige och Sundsvall. Efter det brutna 

räkenskapsåret 2012/2013 kvalificerar företaget sig till, som tidigare nämnt, Dagens Industris 

Gasellutmärkelse för tredje året i rad. Utöver detta har företaget, både 2012 och 2013 blivit 

belönat med utmärkelsen “Superföretag” (kan liknas med Gasellutmärkelsen fast även med vikt 

på lönsamhet i företagen) av affärstidningen Veckans Affärer.  
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Figur 2. Antalet anställda har stadigt ökat sedan 2006 med i genomsnitt 70 % per år. Källa: Viati.se, egen grafik 

 

 
Figur 3. Omsättningen har stadigt ökat från att ha omsatt ca 1 miljon per anställd mellan åren 2006-2010 till att 

omsätta ca 1,6 miljoner per anställd 2013. Källa: Viati.se, egen grafik 
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2.  Uppsatsens referensram 

Detta kapitel innefattar de teoretiska utgångspunkter studien tar stöd av för att 

besvara de övergripande forskningsfrågorna. Kapitlet innefattar teori kring 

tillväxt, struktur, kultur och kulturstyrning. Modellen till höger visar vart i 

kapitlet du befinner dig, där det aktuella avsnittet är markerat i grått. Cirkelns 

storlek avser att illustrera avsnittets vikt och omfattning. Cirklarna överlappar 

varandra i syfte att påvisa de olika avsnittens koppling till varandra. 

 

2.1 Tillväxt 

Snabb tillväxt utgör grunden för vårt urval till studien och för att förstå 

begreppet ”snabb tillväxt” behandlar vi först rambegreppet ”tillväxt” mer 

ingående.  

 

Ett företag kan i regel växa på två sätt; antingen genom förvärv/fusion eller 

organiskt. Ett förvärv (uppköp) eller fusion (sammanslagning) innebär i korthet 

att två organisationer slås ihop till en. Vid ett förvärv växer företaget genom att 

köpa upp ett annat företag och integrerar dess organisation i sin egen, vilket resulterar i att 

företaget växer. Vid organisk tillväxt växer företaget inifrån, av sig självt. Detta sker genom att 

försäljningen ökar eller att företaget anställer fler medarbetare. Med begreppet “snabbväxande 

företag” menas i denna studie företag som växt organiskt och i teorisökningen har vi därmed 

uteslutande fokuserat på organisk tillväxt. Även om många av utmaningarna med att växa snabbt 

går att applicera på både förvärvstillväxt och organisk tillväxt, så kvarstår det faktum att tillväxt 

på 20-30 procent genom förvärv inte framstår som lika unikt som vid organisk tillväxt.  

 

Det finns många olika sätt att definiera hur stort ett företag är och hur mycket det växt (Barth, 

1999). Thorén (2004) belyser vikten av att skilja mellan organisatorisk tillväxt (organizational 

growth) och företagstillväxt (business growth), där det förstnämnda avser antalet anställda och 

det sistnämnda tillväxt i försäljning eller vinst. Detta blir inte minst viktigt att beakta vid en 

undersökning där urvalet av företag att studera baseras på mått av det ena eller andra slaget. Den 

ofta använda indikatorn är att mäta antalet anställda i företaget (Hall, 1972). Detta 
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tillvägagångssätt stöds även av senare gjorda studier från exempelvis Kimberly (1976) som 

bekräftar att även det empiriska resultatet från hans studie visar att antalet anställda är det 

vanligaste sättet att mäta ett företags storlek. Samtidigt visar samma studie att få forskare 

motiverar det valet, vilket gör att läsaren lämnas att spekulera kring syftet med måttet (Thorén, 

2004). Vilket mått som är bäst att använda får avgöras av det studerade objektet och syftet med 

studien. I denna studie ligger strukturella och kulturella förändringar i fokus och eftersom tillväxt 

i form av antalet anställda bidrar till strukturförändringar (Barth, 1999), ter det sig naturligt att 

använda antalet anställda som mått på tillväxt. 

 

2.1.1 Vilka företag är snabbväxare? 

Snabbväxande företag i Sverige tenderar att vara både mindre och yngre än andra företag 

(Henrekson & Johansson, 2010), något som Daunfeldt et al (2010) även bekräftar. Ahrens (2005) 

har jobbat länge som konsult åt, och forskat kring, snabbväxande företag. I en av hans böcker 

beskriver han framgångsfaktorer som återfinns i snabbväxande företag. Ahrens menar att de 

flesta snabbväxande företagen befinner sig i tjänstesektorn. Detta då tjänster ofta utvecklas där 

produkters kapacitet tar slut, såsom IT-säkerhet - en tjänst uppkommen på grund av datorn och 

Internets uppfinnande. Ahrens (2005) slår även hål på flera myter om snabbväxare, bland annat 

att de skulle vara “first movers”, vilket innebär att den som är först ut inom området kan dra 

nytta av en oexploaterad marknad. Snarare är snabbväxarna “second movers”, företag som dragit 

lärdom från “first movers” och har hunnit utveckla det som saknas. 

 

Några av de karakteristiska dragen för snabbväxande företag är att hela organisationen 

genomsyras av tillväxt och att ledningen har ett starkare åtagande till tillväxt (Ahrens, 2005; 

Barringer et al., 2005). När ett företag upplever tillväxt, speciellt när den är mätt i antalet 

anställda, förändras företagets struktur (Barth, 1999). Strukturella förändringar fokuserar i 

huvudsak på arbetsfördelning, specialisering, samordning, styrning och belöningssystem, medan 

en kulturell förändring handlar om att förändra personers attityder, åsikter och uppfattningar. 
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2.2  Strukturell förändring 

Att det finns en direkt koppling mellan tillväxt och ett företags struktur finns det 

flera studier som påvisar (Hall, 1972; Child, 1973; Routamaa, 1980; Barth & 

Hörte, 1997). Barth (1999) har sammanfattat en stor del av hans forskning i 

Barriers to Growth in Small Firms där han behandlar hur företag förändras vid 

tillväxt. Barth menar att det har argumenterats för att det är viktigt att utveckla 

organisationsstrukturen när företaget växer. När uppgifternas omfattning ökar, i 

och med tillväxt, blir det naturligt att skapa avdelningar och tjänster som 

specialiserar eller differentierar sig på ett visst område. När företagets omsättning ökar, ökar 

även behovet av att snabbt och effektivt kunna hantera ekonomin i företaget. Det kommer en 

tidpunkt då Vd:n inte kan sköta allt själv och en ekonomiansvarig anställs. På samma sätt, i takt 

med att antalet anställda ökar, ökar även behovet av en avdelning eller tjänst som hanterar 

personalfrågor. Mintzberg (2009) menar att företagets strukturdesign i allmänhet beror på vilken 

del av verksamheten som ligger i fokus. En av de fem strukturtyper han beskriver i sin studie är 

den professionella byråkratin där det är de anställdas kompetens som ligger i fokus. Denna typ av 

struktur rekryterar då välutbildade, indoktrinerade specialister som får stort inflytande och 

kontroll över sitt dagliga arbete. I dessa företag tillämpas vertikal och horisontell decentralisering 

för att dra nytta av de anställdas unika kompetens. En empirisk studie gjord av Routamaa (1980) 

på finska företag och en av Barth & Hörte (1997) på svenska menar att det främst är den 

horisontella differentieringen (antalet funktioner) som förändras i takt med att företaget växer. 

Det har även visats att företag som inte utvecklar strukturen i takt med att företaget växer 

presterar mindre effektivt (Barth & Hörte, 1997; Hambrick & Crozier, 1985). 

 

För att öka förståelsen om sambandet mellan tillväxt och struktur och hur det i slutändan kan 

komma att påverka företagskulturen väljer vi att titta närmre på tillväxtens dimensionella effekt 

på strukturen. Mintzberg (2009) identifierar fem olika typer av strukturer som karaktäriseras 

utifrån tre aspekter, nämligen; vilken huvudsaklig samordningsmekanism påvisar strukturen, 

vilken specifik del av verksamheten ligger i fokus samt till sist vilken grad av 

centralisering/decentralisering använder sig strukturen av. Hage (1965) identifierar tre 

beståndsdelar i en organisationsstruktur, komplexitet, formalisering samt centralisering. Dessa 

beståndsdelar refereras ofta som de underliggande hierarkiska dimensionerna (Barth, 1999). 
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Dessa har sedan utvecklats av Hall (1972, 1996) och beskriver då på vilka olika sätt och i vilka 

olika led organisationsstrukturen har utvecklats. Komplexitet avser graden av differentiering, 

även refererad som specialisering, inom organisationen och är indelad i horisontell, vertikal eller 

spatial differentiering (Barth, 1999). Horisontell differentiering avser antalet underenheter eller 

avdelningar såsom ekonomi, HR, marknadsföring eller försäljning. Vertikal differentiering avser 

organisationens djup i form av antalet hierarkiska led (antalet mellanchefer). Spatial 

differentiering uppger hur strukturen och jobb är fördelade geografiskt där bland annat arbetets 

geografiska fördelning avses. Formalisering avser användandet av regler och formella 

förfaranden. Detta mäts bland annat genom förekomsten av skriftliga regler. Den sista 

dimensionen, centralisering, avser hur maktförhållanden ser ut i organisationen. Hög grad av 

centralisering medför hög grad av maktkoncentration, oftast till den högsta toppen av hierarkin, 

med decentralisering kategoriseras av att makten är fördelad på alla led i organisationen och 

beslut kan tas längre ner i hierarkin. Studier har visat att de strukturella dimensionerna; 

komplexitet (Child, 1973) och formalisering (Hall, 1972) är positivt korrelerade med 

organisationens storlek, medan centralisering är negativt korrelerat (Child, 1973). När 

organisationen växer blir alltså underenheterna och avdelningarna fler, precis som vi beskrev 

ingående i detta avsnitt, och reglerna mer omfattande. Fler anställda och större verksamhet 

kräver specialisering inom områden såsom HR och ekonomi. Däremot minskar centraliseringen 

med storleken, det vill säga att organisationer blir mer decentraliserade i takt med att de växer. 

Beslut fattas därmed längre ner i organisationerna. Dock är kopplingen mellan storlek och 

decentralisering och storlek och formalisering inte lika tydlig i mindre bolag (Barth, 1999).  

 

2.2.1 Strukturförändringens påverkan på företagskulturen 

Hur en organisations företagsstruktur ser ut påverkar ideologier och normer för hur medarbetare i 

företaget förväntas tänka, känna och handla i olika sammanhang (Alvesson & Kärreman, 2004). 

Strukturen är också en av de viktigaste determinanterna i en företagskultur (Martins & 

Terblanche, 2003). Utifrån detta skapas funderingar kring hur företagskulturen påverkas av de 

strukturförändringar ett företag upplever i samband med snabb tillväxt. När antalet anställda 

snabbt ökar, ökar även risken för att kulturen i företaget rubbas. Ett av de mest återkommande 

problem Hambrick & Crozier (1985) stöter på i sin studie är att medarbetarna tappar känslan av 
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samhörighet och gemenskap när ett företag växer snabbt. Att känslan av att vara delaktig i ett 

mindre “team”, ha en familjekänsla och en stark sammanhållning ofta riskerar att försvinna. 

Företagskulturen riskerar även att splittras i två läger, där den ena sidan består av personer som 

varit inom företaget sedan länge och det andra lägret är de nytillkomna personerna som 

anställdes i och med företagets snabba tillväxt. Det finns risk att de anställda som funnits inom 

företaget länge känner att de nytillkomna medarbetarna inte förtjänat sin plats i företaget eller 

inte jobbat sig dit, på grund av att denna inte varit med under de tuffare perioderna i företaget, 

utan tillkom senare när det går bra. Det finns även risk att de äldre anställda tappar förtroende 

och anknytning till ägaren eller tidigare chefen, då de förmodligen ser och samtalar mer sällan 

med denne och kan till och med komma att förakta dennes framgång (Hambrick & Crozier, 

1985). Att bevara en organisations företagskultur innebär ofta att aktivt försöka motverka en 

gradvis förändring. Ledaren spelar i detta en stor roll och det krävs tydliga riktlinjer och 

gemensam satsning för att påverka kulturen. 

 

2.2.1.1 Ledning och beslutsfattande 

Ledarskap, vision och inspiration är essentiella ingredienser för att hantera alla typer av 

förändring (Carnall, 1995). Dessa fungerar som en tydlig riktlinje för vart företaget är på väg. 

Det är en sak att veta vad som ska ändras, en annan hur det ska ändras. Vid snabb förändring kan 

företagens ledning själva bli “blinda” för vad som behöver förändras. För mindre företag är en 

informell ledningsstruktur ofta en tillgång och många företag är ovilliga att ge upp detta när 

företaget växer, men för att ett företags tillväxt ska lyckas menar Bidanset (2012) att det är det 

otroligt viktigt med formella regler och rutiner. Samtidigt menar Hambrick & Crozier (1985) att 

deras studie visar att det är minst lika riskabelt att försöka bibehålla den befintliga, informella 

ledningsstrukturen till fullo som att radikalt gå över till en mer formell struktur. Deras studie 

visar att det är kombinationen av dessa som visat sig vara det vinnande konceptet, där både den 

gamla och nya strukturen tas i beaktande. Kunskap från den befintliga strukturen sammanförs då 

med förhoppningar över det framtida konceptet och bildar någonting Hambrick & Crozier 

benämner som ett två-vägs perspektiv. 

 

Bidanset (2012) menar att många företag tror sig ha all behövd kunskap inom företaget, men att 

det i själva verket ofta behövs ny personal utifrån företaget till nya positioner, ofta 
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ledningspositioner, där erfarenhet från större företag är kritiskt. Även Hambrick & Crozier 

(1985) identifierar detta som ett vanligt förekommande problem i snabbt växande företag. 

Personer som varit med tidigt inom företaget befordras oftast och blir ansvarig för större projekt 

eller fler anställda. Denna befordran innebär ett ökat ansvar som dessa personer sällan har 

erfarenhet, kunskap eller är förberedda för. Rätt person på rätt ställe försummas ofta och lojalitet 

och erfarenhet inom företaget kan istället motivera en befordran mer än faktiska kvalifikationer 

eller hur lämplig denne egentligen är för uppgiften. Skulle företaget istället rekrytera utifrån 

skulle de kunna anställa någon med mer erfarenhet av större företag. Företaget riskerar dock att 

den befintliga personalen tappar förtroende och lojalitet för sin chef, vilket skapar oroligheter 

och riskerar bildandet av olika “läger” inom företaget (Hambrick & Crozier 1985).  

 

2.3  Företagskultur 

För att skapa en förståelse för kulturstyrning samt vad det fokuserar på behöver 

vi först diskutera kring begreppet företagskultur. Det existerar två huvudsakliga 

motiv till att vilja hantera kultur inom ett företag. Enligt Bate (1995) handlar det 

om att ledningen antingen vill upprätthålla ordning och kontinuitet i kulturen 

eller att syftet är att transformera den, förändra och bryta existerande mönster. 

Innan vi går in på hur organisationer aktivt försöker påverka företagskulturen 

vill vi förklara vad begreppet kan innebära och hur det använts i tidigare studier.  

 

2.3.1 Definition av företagskultur 

I vissa tidigare studier har termerna organisationskultur och företagskultur använts med olika 

innebörd. I andra studier används termerna överlappande med varandra. I de fall termerna skiljer 

sig åt har företagskultur använts till att beskriva de ideal och värderingar som högre chefer 

uppfattar som riktiga och som andra medlemmar får anpassa sig efter. Organisationskultur 

beskrivs då istället som den verkliga bilden över hur organisationens kulturmönster i själva 

verket ser ut. (Alvesson, 2009) Utifrån denna diskussion skulle kulturstyrning innefatta 

företagskultur snarare än organisationskultur. Vår uppfattning är dock att begreppen överlag 

används i synonymt med varandra. Därmed kommer vi inte att dra någon skiljelinje mellan dessa 

i vår studie. 
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Företagskultur är ett begrepp vars definition kraftigt varierat i tidigare studier och kan därmed 

tolkas på en mängd olika sätt. I generella termer kan det beskrivas som en samling gemensamma 

normer, antaganden och värderingar som gör att en grupp agerar tillsammans på ett visst sätt och 

ger en organisation dess egen karaktär (Brown, 1995). Kortfattat skulle man kunna säga att det är 

“the way we do things around here” (Lundy & Cowling, 1996). En mer detaljerad definition 

som av många anses vara en klassisk referens för att precisera begreppet kultur inom ett företag 

är den från Schein (genom Alvesson, 2009): 

 

“Organisationskultur är ett mönster av delade grundläggande antaganden - uppfunnet, upptäckt 

eller utvecklat av en viss grupp som löst sina problem med extern anpassning och intern 

integration. En produkt av gemensamt lärande. En produkt som fungerat tillräckligt bra för att 

bli betraktad som giltig, och som därmed lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att 

uppfatta, tänka och känna om dessa problem”. 

 

När vi bryter ner ovanstående definitionen kan vi uttyda att Schein menar att en kultur är en 

samling av åsikter och erfarenheter från kulturens medlemmar, väl inarbetade till 

“grundläggande antaganden” och en produkt av gemensamt lärande. Det är någonting som 

framkommit som ett resultat av hur en grupp löst sina problem, både internt och externt. Tidigare 

lösningar ligger då till grund för hur en grupp fortsätter att hantera liknande problem i framtiden. 

Slutligen beskriver Schein att kultur är en produkt som fungerat tillräckligt bra för att anses som 

giltig och därmed lärs ut till nya medlemmar. Vi kan därmed tolka att kulturen berättar hur de 

anställda ska agera i sin problemlösning och ett sätt för företaget att försäkra sig om att 

personalen agerar på ett sätt som ledningen önskar. Kulturen blir därmed väldigt viktig i det 

dagliga arbetet, där avsaknaden av en stark kultur kan leda till att det dagliga arbetet inte 

fungerar.  

 

Alvesson (2009) menar dock att definitionen inte är allt. Han menar att det genom åren 

fokuserats mer på att försöka hitta endast en “riktig” definition på begreppet kultur snarare än att 

försöka förstå sig på fenomenet och lära sig hur det kan hanteras. När en nyanställd tillträder en 

arbetsplats för första gången introduceras denne för företagets interna rutiner och regler. 
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Huruvida dessa regler och rutiner sedan följs strikt eller löst beror på den rådande kulturen. Den 

nyanställda kanske inledningsvis följer dessa rutiner och regler till punkt och pricka, men 

upptäcker i ett senare skede att den rådande kulturen i företaget ställer sig annorlunda till dess 

innebörd (Alvesson 2009). Även om det är viktigt att försöka finna en definition på det abstrakta 

fenomenet kultur så förklarar det inte riktigt hur kulturen påverkar den dagliga verksamheten.  

 

För att exemplifiera hur en företagskultur kan se ut använder vi oss Tarnovskaya & de 

Chernatonyavs (2011) studie om IKEA. IKEA är ett företag som är känt för att ha en tydlig och 

välgrundad företagskultur. På IKEA genomsyrar “den småländska snålheten” företaget bland 

annat genom att personal uppmuntras att flyga ekonomiklass och spara pengar på hotell, använda 

pennstumpar istället för att köpa “dyra” kulspetspennor (Tarnovskaya & de Chernatony, 2011). 

Klädseln är enkel och fungerar som en kulturförstärkare, samtidigt som den representerar 

enkelheten, en av IKEAs hörnpelare. Ingvar Kamprad själv har haft stor påverkan på 

företagskulturen och det sägs att personalen tänker “vad skulle Ingvar ha gjort?”, när de stöter på 

problem. Detta är ett bra exempel på hur företagskultur kan genomsyra även de största 

organisationerna och ha en stor påverkan på det dagliga arbetet.  

 

2.3.2 Scheins tre nivåer av kultur 

Schein (2010) beskriver att en organisationskultur kan analyseras på tre nivåer. Dessa nivåer 

varierar från att beakta synliga och påtagliga faktorer till mer djupgående och undermedvetna 

faktorer. De tre övergripande nivåerna som används för att analysera en kultur är: artefakter, 

gemensamma värderingar och åsikter samt grundläggande antaganden. 

Artefakter 

Den övergripande nivån, artefakter, inkluderar de delar av en kultur som kan urskiljas i ett 

inledande stadie vid en studie av en organisationskultur. Artefakter innefattar därmed de 

fenomen som kan ses, höras eller tas på. Denna beskrivning gör att artefakter även innefattar den 

fysiska miljön företag arbetar i, språket som används samt vilken stil företaget uttrycker genom 

klädkoder, arbetsklimat och etik och moral.  
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Gemensamma värderingar och åsikter 

När ett problem dyker upp för första gången försöker ett företag komma fram till en lösning som 

bäst löser problemet. Lyckas företaget lösa problemet på ett framgångsrikt sätt och lösningen 

framstår som gemensamt accepterad av de inblandade kommer den skapa gemensamma 

värderingar och åsikter inför liknande problem i framtiden. Gemensamma värderingar och 

åsikter kan över tid förändras och utvecklas. De kan utvecklas till att bli en gemensam social 

erfarenhet snarare än en tydlig och rätt lösning på problemet. Denna grupp människor kan då inte 

bevisa att deras gemensamma värderingar och åsikter är de rätta, men fortsätter tro på och 

använda dessa.  

Grundläggande antaganden 

När en grupp individer väljer att lösa ett problem på samma sätt varje gång problemet uppstår 

börjar en lösning till slut tas för givet. Detta sätt att agera, tänka eller känna tas så pass mycket 

för givet att det oftast är liten variation inom den sociala enheten. Dessa grundläggande 

antaganden anses som den svåraste nivån att förstå sig på men samtidigt den mest inflytelserika. 

 

2.3.1 Företagskultur som tillgång 

Det finns idag en relativt entydig bild om att företagskulturen är en tillgång i företaget värd att 

uppmärksamma. Det har bland annat visats att företagskulturen har en stark påverkan på 

anställdas prestation och produktivitet (Uddin et al., 2013; Lee & Yu, 2004) samt att 

företagskultur har stark påverkan på anställdas arbetsglädje (Lund, 2003), både åt det positiva 

och negativa hållet. Dessa resultat bekräftar Barneys (1986; 1991) argument om att 

företagskultur är att betrakta som en tillgång och resurs för företaget. 

 

Det resursbaserade perspektivet utgår ifrån att analysera företagets användande av resurser för att 

bibehålla konkurrensmässiga fördelar (Barth, 1999). Genom att utgå från det resursbaserade 

perspektivet får vi möjlighet att se värdet av kulturen ur en företagsekonomisk utgångspunkt. 

Varför detta blir intressant i denna studie är för att konkurrensfördelar och bibehållandet av det 

torde vara en direkt orsak till tillväxt. I Barnys artikel (1991) finns det ingen egentlig 
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begränsning för vad en resurs kan vara, så länge de uppfyller kraven för en resurs. Vad som är en 

resurs definieras i Barnys artikel som någonting som är; värdefullt, ovanligt, icke imiterbart samt 

varaktigt. Barney (1991) beskriver i sin artikel att en anledning till att en resurs kan vara 

imperfekt imiterbar är att det kan vara ett mycket komplext socialt fenomen. Exempel på detta 

kan vara interpersonella relationer mellan chefer, företagets kultur eller dess rykte. Dessa sociala 

och icke materiella resurser spelar större roll när det kommer till konkurrensfördelar. Detta för 

att fysiska teknikaliteter i sig inte är icke imiterbara, dvs. om ett företag har köpt de kan troligen 

ett annat göra det också. 

 

Om vi tar och jämför företagskultur som resurs med de fyra kraven för en resurs förstår vi varför 

Barney anser att företagskultur är att betrakta som en resurs.  

❏ Värdefullt - En resurs måste vara värdefull för att skapa konkurrensfördelar och 

värdefulla är de när de skapar inre effektivitet (Barney, 1991). Många hävdar att 

en väl fungerande företagskultur ökar motivationen (Merchant & Van der Stede, 

2007; Lund, 2003) och därmed har ett ekonomiskt värde för företaget då den ökar 

lönsamheten (Barney, 1986). Deal & Kennedy (1982) menar att företag, genom 

kulturen, agerar och är på ett visst sätt mot kunder, anställda och leverantörer, 

som inte hade kunnat bli lika bra utan kulturen. Barney (1986) menar dock att 

bara för att kulturen kan medföra visa ekonomiska fördelar, innebär det inte att 

den kan framkalla ihållande konkurrensfördelar. 

❏ Ovanligt - Även om en resurs är värdefull kan den inte betraktas som en 

konkurrensfördel om den är vanlig bland konkurrenterna. Därför behöver den 

även vara förhållandevis ovanlig för att kunna bistå med tillväxt. Om kulturen är 

en produkt av lärande, som Schein (1985) hävdar, och samtidigt grundas i ägarnas 

och de anställdas egna värderingar (Barney, 1986) borde det leda till en 

ovanlighet som kan gör att kulturen uppfyller detta krav.  

❏ Icke imiterbara - Forskning visar på att om en företagskultur uppfyller de två 

första kraven, värdefull och ovanlig, så är den också mycket svår att imitera 

(Barney, 1991). Även om huvudstrukturen och de stora dragen skulle gå att ta 

efter så skulle det vara med andra människor och krävas det många att etablera på 

likanande sett inom företaget. Barney (1991) menar att komplexa sociala samspel 
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är mycket svåra för andra företag att kopiera. Till att börja med kan det vara nära 

på omöjligt att observera företagskultur och veta vad med den som är 

värdeskapande. 

❏ Varaktig - Då företagskultur är ett djupt rotat socialt samspel om normer, 

värderingar och idéer (Alvesson, 2009) torde det sig naturligt att den också är 

varaktig. Åtminstone så länge ledningen kan lyckas introducera företagskulturen 

för nyanställda och få dem att anpassa sig till den. Det är bland annat här som 

intresset för denna studie kommer in. Om företagskulturen kan anses vara en 

resurs för företag och företaget har vuxit med flera hundra procent på några år, är 

företagskulturen då den samma? 

 

I kontexten strategi kan företagskultur spela stor roll (Klein, 2011). Företag som Google och 

Apple lever i en värld präglad av innovation och nya idéer och tjänar därför på att utveckla en 

företagskultur där innovation uppmuntras. På samma sätt kan en kultur som predikar “frihet 

under ansvar” ge fördelar till ett företag där snabba beslut måste fattas längre ner i 

organisationen. Först när ett företag aktivt arbetar med att påverka den rådande kulturen, för att 

exempelvis belysa eller förstärka vissa önskvärda egenskaper eller värderingar hos 

medlemmarna i kulturen, talar vi om att företaget använder sig av kulturstyrning. (Klein, 2011) 

 

2.4 Kulturstyrning 

Kulturstyrning är var denna uppsats fokus ligger vid och under detta avsnitt 

presenteras en ingående redogörelse för dess begrepp och användningsområde 

med utgångspunkt i tidigare forskares resultat.  

 

2.4.1 Definition och begreppsförklaring 

Styrning som inriktar sig på sinnet genom normer, värderingar, känslor och 

åsikter har för avsikt att indirekt påverka beteendet (Alvesson & Kärreman, 

2004). De två vanligaste benämningarna på detta styrsätt är normativ styrning och kulturstyrning. 

Enligt Bate (1995) är företagskultur ofta betraktad som ett objekt eller en “sak”, någonting som 

ett företag har snarare än en komponent i organisationen likvärdig med struktur, strategi eller 
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system. Därmed kan även kulturen styras och påverkas. Alvesson (2009) benämner denna 

avsiktliga förändring av beteenden som kulturstyrning, där företagets ledning avsiktligen 

försöker förändra eller bibehålla den rådande företagskulturen. 

 

För att få en ytterligare förståelse över vad kulturell styrning faktiskt kan vara har vi valt nedan 

att använda oss av Browns (1992) jämförelse av kulturell styrning och traditionell styrning.  

 

 

 
Tabell 1. Källa: Brown (1992), egen översättning 

 

Denna uppställning gör det något klarare i urskiljandet av det kulturella styrsystemet. I kontrast 

till den traditionella styrningen framstår kulturstyrning som ett mer informellt styrsystem. Istället 

för att reglera beteende handlar kulturstyrning om att påverka beteende. En reglering av 

beteende utförs i form av upprättande av regler och rutiner (traditionell styrning). Genom att 

istället påverka de grundläggande antagandena, åsikter och värderingar kan ledningen säkerställa 

att personalen agerar önskvärt i situationer där de själva måste fatta beslut. 

 

Alvesson & Kärreman (2004) benämner denna företeelse som socioideologisk kontroll bestående 

av tre byggstenar: sociala relationer, identitetsskapande och ideologier.  

❏ Sociala relationer utgår från hur individen agerar i kontakt med andra människor, 

medarbetare såväl som kunder.  
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❏ Identitetsskapandet i företag handlar till stor del om individens roll i organisationen. 

Identiteten grundar sig i grupptillhörighet och utvecklingen av självbilder genom denna 

för att sammanfalla med ledningens mål (Alvesson & Willmott, 2002). 

❏ Ideologier avser gemensamma värderingar och betraktelsesätt om den sociala 

verkligheten vilket rättfärdigar vissa handlingar.  

 

Socioideologisk kontroll kan definieras som försök av ledning att få arbetstagare att anpassa sig 

till värderingar och normer som anses vara viktiga för organisationen, i syfte att agera på ett visst 

sätt och motverka mindre gynnsamma värderingar (Alvesson & Kärreman, 2004, s. 425-426). 

Förändring av företagskulturen utifrån Alvesson & Kärreman och Browns perspektiv handlar om 

aktiva handlingar från ledningen. Detta kan ställas mot Schein som till stor del fokuserar på 

förändring utifrån ett organiskt perspektiv, det vill säga självutvecklande, där organisationens 

medlemmar är med och påverkar. Båda dessa sammankopplas när vi talar om kulturförändring i 

samband med tillväxt. Som vi tidigare diskuterat leder ofta tillväxt till en rad förändringar helt 

enkelt av orsaken att det kommer in nya människor i organisationen, Scheins synsätt. Att försöka 

motverka dessa förändringar eller få den gamla kulturen att anpassa sig till det nya rådande 

klimatet skulle därmed beskriva Alvesson & Kärreman och Browns perspektiv. All förändring av 

kulturen är därmed inte likaställd med kulturstyrning, utan det är orsaken till den som är 

avgörande. 

 

2.4.2 Att påverka kulturen, går det? 

Dalmau & Dick (1991) menar att struktur och strategi, som ofta får mycket uppmärksamhet av 

ledningen, är en del av samma paket som kulturen och kräver parallella åtaganden. Enligt Deal & 

Kennedy (2000) karaktäriseras en stark kultur av en samling informella regler och värderingar 

som tydligt beskriver hur individer skall bete sig och handskas i olika situationer. En svag kultur 

består istället av en mängd individer som ödslar tid på att inte veta vad de skall göra och/eller hur 

de skall göra det. Deal & Kennedy menar även att starka kulturer oftast har en ledning som aktivt 

arbetar med att forma och stötta den medan en svag inte har det. Schein (2010) presenterar fyra 

fall där ledare från olika företag beskriver hur stort inflytande en ledare har när det kommer till 

skapandet och formandet av en företagskultur. Han beskriver att organisationer börjar skapa 

kulturer genom grundarens agerande och ursprungliga värderingar och åsikter. Schein menar 
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vidare att det ligger i de flesta entreprenörers natur att ha starka antaganden om vad som skall 

göras och hur det skall göras. Dessa antaganden testas tidigt i en ung organisation och det är 

huruvida dessa idéer anses vara korrekta eller inte som bestämmer om organisationen fallerar 

tidigt eller bygger upp en framgångsrik organisation med en stark kultur (Schein, 2010).  

 

Browns (1992) artikel beskriver kulturstyrning mer praktiskt än flera andra studier, där många 

bra exempel på kulturstyrning, eller behov av kulturstyrning, tas upp. Brown visar på en 

övertygelse om att kulturell styrning är något som alla företag kan använda sig av i syfte att 

maximera företagets framgång. I artikeln utgår Brown ifrån Scheins nivåer av kultur i 

beskrivningen av hur kulturell styrning kan appliceras, eller syns i organisationer. 

Grundläggande antaganden kan handla om de anställdas inställning till företaget och dess 

överlevnadsförmåga. Brown diskuterar kring hur GMs anställdas grundläggande antaganden om 

att företaget var odödligt öppnade upp för de japanska företagens frammarsch på 70-talet. 

Värderingar och åsikter visar sig i ett exempelföretag genom att anställda förutsätter att lojala 

arbetare inte kan bli sparkade och att tekniska prestationer gällande produkterna är viktigare än 

att leverera produkten i tid eller att sälja den med vinst. Detta gör det svårt att implementera 

effektiva marknadsförings- och kundrelationsprogram. Artefakter är den nivå Brown tydligast 

belyser exempel med. Arbetsplatsen beskrivs som en av de tydligaste artefakterna. En stökig och 

smutsig arbetsplats signalerar brist på stolthet medan en strukturerad och ren arbetsplats tyder på 

hög grad av engagemang, enligt Brown. Han beskriver historier om företags grundare som 

fungerar som ambassadörer för exceptionell arbetsmoral, såsom historien om hur en VD på ett 

större tjänsteföretag själv arbetade i företagets reception en halvtimme varje måndag, för att 

signalera till anställda såväl som till omvärlden att service var av högsta vikt och genomsyrade 

hela organisationen.  

 

Enligt Alvesson & Kärreman (2004) har den kulturella styrningen, som en kontrast till strukturell 

styrning, fått allt större plats i ledning av företag under senare tid. Resultatet från Alvesson & 

Kärreman (2004) visar att detta styrsätt kan vara integrerat med andra styrsätt inom 

organisationen. De uppger bland annat att organisationens mål kan vara uppsatta med hänsyn till 

de kulturella aspekterna, alternativt tvärtom, att mål sätts upp i syfte att uppfylla även den 

kulturella styrningens mål. Nivåer på ekonomiska mål och vilka typer av mål, monetära eller 
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icke-monetära, kan säga mycket om den kulturella styrningen. Till skillnad från andra styrsätt 

kan därför den kulturella styrningen vara gömd eller omedveten. I Alvesson & Kärremans (2004) 

empiriska studie på ett konsultföretag har den kulturella styrningen påverkat de anställda att 

arbeta hårt. Bland annat genom att lägga stor vikt vid meriter, vilket resulterar i en stark betoning 

på prestation och karriär. Titlar och takten av befordran värderas högt, vilket bidrar till att de 

anställda gärna tillämpar långa arbetstider för att snabbare uppnå de uppsatta målen. Detta kan 

grunda sig i värderingarna hos de anställda som präglas av externa tecken på framgång och status 

såsom pengar, formell hierarki och företagsnamnets värde. I detta fall har kulturen bidragit till en 

hårt presterande och disciplinerad arbetskraft som levererar resultat till företagets ägare. För 

ledningen medför detta dock ett problem då det blir missvisande siffror för hur lång tid projekt 

tar.  

 

Alvesson (2009) för en något kritisk diskussion kring kulturstyrningens överdrivna självklarhet 

och enkelhet. Han menar att antaganden om att organisationen har distinkta kulturer och att 

ledningen är den främsta arkitekterna bakom dessa ofta är felaktiga. Ledningens förmedling av 

värderingar, frågeställningar och föreställningar skapar inte alltid den starka riktning som 

kulturstyrning ofta syftar till. I stora organisationer finns en kulturell mångfald som grundar sig i 

hierarkisk nivå, kön, ålder och aspekter ur vardagslivet. För att kulturstyrning ska fungera krävs 

en redan stark gemensam kultur inom organisationen. För att låta sig styras bör de anställda 

därmed vara relativt likartade. En företagskultur som är starkt influerad från yttre faktorer såsom 

familjer, regioner och samhällen kommer försvaga ledningens inflytande och bidrar till en 

konkurrerande bild av vad som är korrekt och bra. Detta är extra tydligt i organisationer som 

domineras av professioner såsom sjukhus, advokat- och revisionsfirmor, där ledningen ofta har 

svag ställning. Alvesson kritiserar Brown (1995) och egentligen managementlitteraturen i sin 

helhet där, enligt Alvesson, alltför stort fokus läggs på ledningens agerande i syfte att påverka en 

hel organisation, utan hänsyn till att organisationskulturen sällan är en enhet. Kritiken riktas 

främst mot studier om kulturstyrning utförda på multinationella företag med tiotusentals 

anställda, där Alvesson menar att ett sådant företag uppenbart är för stort för att den högsta 

ledningen ska kunna kulturpåverka de anställda längst ner i organisationen.  
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Som grund till kritiken beskriven ovan nämner Alvesson att kulturstyrning ofta likställs med 

kulturförändring och ledningens förmåga att styra eller förändra kulturen är ofta begränsad till de 

personer som ledaren har direkt kontakt med i vardagen (Alvesson, 2009 s. 241, 244). Dessutom 

kan en kulturförändring ge sitt uttryck på olika sätt i olika delar av organisationen. Alvesson 

beskriver det som att ett stort företag har olika homogena grupper (FoU avdelning, produktion 

etc.) med olika föreställningar, normer och värderingar, vilket gör det svårt för översta ledningen 

att påverka alla. Det blir därmed upp till varje chef att påverka de som denne har kontakt med i 

vardagen. Alvesson belyser närhet och vardaglighet i arbetet med kulturstyrning och därmed bör 

det vara mindre komplicerat att applicera och utvärdera i mindre organisationer bestående av 

endast en eller ett par homogena grupper. I mindre företag, där chefen har en närmare kontakt 

med de anställda, föreligger möjlighet att arbeta med kulturstyrningen på ett mer dynamiskt sätt. 

Närheten gör det möjligt att tolka hur åtgärderna faktiskt tas emot och vilka effekter de får. För 

att lyckas med uppdraget att påverka eller behålla kulturen måste argument ”säljas” till de 

anställda, vilket kan ses som en form av intern marknadsföring. Detta är ett uppdrag som är 

enklare i mindre företag.  

 

2.4.3 Malmi & Browns tre aspekter av kulturell styrning 

Malmi & Brown (2008, s. 294) menar att kultur först blir ett styrsystem när det används för att 

reglera anställdas beteende. I deras studie betraktas tre perspektiv av kulturell styrning; 

värdebaserad styrning, symbolbaserad styrning samt klanstyrning.  

❏ Simons (1995) beskriver värdebaserad styrning som en samling organisatoriska 

definitioner som högre chefer kommunicerar och systematiskt försöker förstärka för att 

förse organisationen med grundläggande värden, ändamål och riktning. Dessa 

definitioner är de värderingar och den riktning en chef vill att de underordnade skall anta. 

Dessa värderingar kan exempelvis förmedlas genom företagets mål och vision, uttalanden 

om företagets framtidsutsikt eller dess affärsidé (Simons, 1994). Vidare finns det även 

olika nivåer ett företag kan arbeta på för att försöka få underordnade att anamma de 

önskvärda värderingarna företaget har. På den första nivån rekryterar företaget 

medarbetare som redan besitter värderingarna som passar in på det företaget anser som 

önskvärda. På den andra nivån försöker företaget att förändra individers värderingar för 
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att passa in med företagets värderingar. På den tredje och sista nivån anpassar individen i 

ett företag sitt beteende efter de värderingar som företaget anser som önskvärt även om 

individen personligen inte delar detta synsätt (Simons, 1995). Även Alvesson & 

Kärreman (2004) belyser vikten av selektiv rekrytering, vilket kan likställas med det 

första steget, för att skapa en specifik gemenskap som står för en samling värderingar och 

ideal. Schein (2010) menar att få organisationer formas av spontant eller av misstag utan 

genom att aktivt välja ut gruppens medlemmar påverkar ledningen hur gruppen kommer 

att se ut, hur medlemmarna kommer att agera samt hur dessa förväntas interagera med 

varandra.  

 

❏ Symbolbaserad styrning är någonting Schein (1997) beskriver som ett sätt för företag att 

visuellt uttrycka ett budskap och därmed påverka företagskulturen. Det kan handla om att 

skapa klädkoder för de anställa för att förmedla en viss professionalitet i kulturen, eller 

att tillämpa en öppen arbetsmiljö för att stimulera kommunikation och samarbete. Detta 

kan likställas med det Schein (2010) också benämner som artefakter, eller styrning 

genom artefakter.  

 

❏ Klanstyrning bygger enligt Ouchi (1979) på en idé om att individer genomgår en 

socialiseringsprocess som formar individer till att ha utveckla en uppsättning färdigheter 

och värderingar. Denna socialiseringsprocess kan relatera till grupper inom en 

organisation som bildas genom exempelvis olika avdelningar, yrken eller geografiska 

platser gruppen är verksam på. Klanstyrningen bygger på att bestämma och upprätthålla 

de färdigheter och värderingar företaget anser är önskvärda för de olika klanerna. Även 

Dent (1991) och Clegg et al. (2005) identifierar förekomsten av olika mikrokulturer inom 

organisationer. Dessa kulturella grupper, subkulturer eller mikrokulturer kan alla 

benämnas som klaner. 
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2.5 Sammanfattning  

Som vi tidigare har nämnt kan ett företag i regel växa på två sätt, antingen genom förvärv/fusion 

eller organiskt. Vid organisk tillväxt växer företaget inifrån, av företag självt, genom att 

försäljningen ökar eller att företaget anställer fler medarbetare. Begreppet “snabbväxande företag” 

används i denna studie för att beskriva företag som växt organiskt. Den indikator som ofta 

används för tillväxt är att mäta antalet anställda i företaget (Hall 1972; Kimberly 1976; Thoren 

2004). Henrekson & Johansson (2010) och Daunfeldt et al (2010) beskriver båda att 

snabbväxande företag i Sverige oftast tenderar att vara både mindre och yngre än andra företag. 

Ahrens (2005) tillägger att det ofta rör sig om företag som befinner sig i tjänstesektorn.  

 

Att det finns en direkt koppling mellan tillväxt och ett företags struktur finns det flera studier 

som påvisar (Hall, 1972; Child, 1973; Routamaa, 1980; Barth & Hörte, 1997). Mintzberg (2009) 

menar att ett företags strukturdesign beror på vilken del av verksamheten som ligger i fokus. 

Studier har visat att de strukturella dimensionerna; komplexitet (Child, 1973) och formalisering 

(Hall, 1972) är positivt korrelerade med organisationens storlek, medan centralisering är negativt 

korrelerat (Child, 1973). När organisationen växer blir alltså underenheterna, avdelningarna och 

reglerna flera. Fler anställda och större verksamhet kräver dessutom större specialisering inom 

områden såsom HR och ekonomi. Däremot minskar centraliseringen med storleken, det vill säga 

organisationer blir mer decentraliserade i takt med att de växer. Hur en struktur bör hanteras i 

samband med tillväxt är någonting Hambrick & Crozier (1985) beskriver i sin studie. De menar 

att det är minst lika riskabelt att försöka bibehålla den befintliga, informella ledningsstrukturen, 

till fullo som att radikalt gå över till en mer formell struktur i och med tillväxten. Deras studie 

visar att det är kombinationen av dessa som visat sig vara det vinnande konceptet, där både den 

gamla och nya strukturen tas i beaktande. 

 

När det kommer till begreppen kultur och kulturell styrning har vi valt att presentera de tidigare 

studierna i tabellen på nästkommande sida. 
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Tabell 2, sammanställning av tidigare studier, egen utformning. 

 

I tabellen ovan illustreras hur de olika författarna använder olika uttryck för att beskriva 

begreppen kultur och kulturstyrning. Sammanställningen används för att skapa en mer 

överskådlig bild över vilka likheter och skillnader som finns för begreppen. 

 
 
 
 

Författare Uttryck	  för	  kultur Uttryck	  för	  kulturell	  styrning 

	  Brown	  (1992) 

Utgår	  ifrån	  Scheins	  (1997)	  tre	  

aspekter: 
Artefakter,	  gemensamma	  värderingar 
och	  grundläggande	  antaganden 

”Påverka	  beteende” 
Intern	  kontroll	  via	  gemensamma	  värderingar	  och	  

grundläggande	  antaganden. 
Informell	  kommunikation	  via	  symboler	  och	  artefakter. 

Deal	  &	  

Kennedy	  

(2000) 
Informella	  regler	  och	  värderingar 

Ledningen	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  forma	  och	  stötta	  kulturen	  

genom	  informella	  regler	  och	  värderingar. 

	   
Alvesson	  &	  

Kärreman	  

(2004) 

Sociala	  relationer 
Identitetsskapande 
Gemensamma	  värderingar 

Ledningen	  försöker	  få	  arbetstagarna	  att	  anpassa	  sig	  till	  

önskvärda	  värderingar	  och	  normer. 
Socioideologisk	  kontroll	  –	  Sociala	  relationer,	  

identitetsskapande	  och	  gemensamma	  värderingar. 

Malmi	  &	  

Brown	  (2008) 

Grundläggande	  värderingar	  

(värdebaserad	  styrning) 
Artefakter	  (symbolstyrning) 
Färdigheter	  och	  värderingar	  för	  olika	  

grupper(klanstyrning) 

”Kultur	  blir	  först	  ett	  styrsystem	  när	  det	  används	  till	  att	  

påverka	  anställdas	  beteende”.	  Skiljer	  på	  tre	  aspekter	  av	  

kulturell	  styrning:	  värdebaserad	  styrning	  (Simons,	  1994),	  

symbolbaserad	  styrning	  (Schein,	  1997)	  och	  klanstyrning	  

(Ouchi,	  1979) 

	  Alvesson	  

(2009) 

Kritisk	  mot	  en	  specifik	  definition,	  

men	  uttrycker	  kultur	  som	  ett	  samspel	  

av	  normer,	  värderingar	  och	  idéer. 

”Avsiktlig	  förändring	  av	  beteende”	  Ledaren	  måste	  ha	  direkt	  

kontakt	  med	  de	  individerna	  i	  kulturen	  och	  dessa	  måste	  vara	  

homogena	  för	  att	  styrningen	  skall	  ha	  någon	  effekt. 

	  Schein	  (1997,	  

2010) 

Artefakter 
Gemensamma	  värderingar 
Grundläggande	  antaganden 

Fokus	  ligger	  på	  den	  organiska	  förändringen	  av	  en	  kultur	  och	  

påverkan	  på	  organisationskulturen	  snarare	  än	  ledningens	  

aktiva	  arbete. 
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3.  Fallstudie som metod 

Detta kapitel behandlar det metodologiska förhållningssätt som valts i denna uppsats. Det 

innehåller beskrivningar, alternativa val samt argumentation av den forskningsmetod samt det 

tillvägagångssätt som tillämpats. Kapitlet avslutas med en fördjupning kring metoden för analys 

av det empiriska materialet.  

 

3.1 Forskningsmetod 

För att besvara frågan om hur ett snabbväxande företag använder kulturstyrning och om denna 

har påverkats av den snabba tillväxten ställdes krav på en djupgående undersökning. Därför har 

empiriinsamlingen för denna uppsats grundat sig i en kvalitativ fallstudie. Med en kvalitativ 

fallstudie ökade vi möjligheterna till att få ett djup i studien och det studerade objektet, att 

studera och tolka kulturstyrningen. 

 

3.1.1  Kvalitativ forskning 

Beskrivningar som används för att förklara begreppet kvalitativ forskning skiljer sig åt. I 

litteraturen återfinns ingen entydig förklaring till vad kvalitativ forskning innebär (Barth, 1999). 

Ofta förklaras det utifrån vad det inte är (Bryman & Bell, 2005), oftast då i förhållande till 

kvantitativ forskning. Generellt kan man säga att kvalitativ forskning handlar om en förståelse 

över ett viss studerat fenomen beskrivet med ord, medan kvantitativ förklarar samband mellan 

orsak verkan utifrån siffror (Bryman & Bell, 2005). Mason (1996, genom Jansson, 2012) har 

sammanfattat beskrivningen av kvalitativ metod i tre punkter. Hon menar att kvalitativ forskning 

är: 

❏ Fokuserad på hur den sociala verkligheten tolkas, upplevs och skapas och är 

därmed baserad på en tolkande filosofi. 

❏ Baserad på flexibla metoder som tar hänsyn till den kontext där den empiriska 

data samlas in. 

❏ Baserad på analysmetoder som framhäver komplexitet, detaljrikedom och kontext. 
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Vi närmar oss i denna studie frågeställningen på ett tolkande sätt snarare än att försöka bevisa 

existensen av kulturstyrning. Vår utgångspunkt ligger i att förstå hur snarare än varför eller om 

kulturstyrning förekommer i organisationen. Genom att tolka och sätta oss in i den verklighet 

respondenterna upplever kan vi presentera och därefter analysera hur kulturstyrning uttrycker sig 

på olika sätt i fallföretaget. Detta anser vi hade varit svårare, om ens möjligt, att ta reda på 

genom en kvantitativ studie där det sociala avståndet till respondenterna och 

undersökningsobjektet hade varit större. Då kulturell styrning handlar om att påverka människor 

var det av yttersta vikt att vi kunde skapa möjlighet att förstå de underliggande sociala samspelen 

i organisationen, vilket en kvalitativ studie kunde medföra. 

 

3.1.2 Fallstudie 

Denna studie kommer att utföras på ett företag i form av en fallstudie. Yin (2003) beskriver 

fallstudie som en empirisk förfråga som undersöker ett fenomen i realtid inom sin verkliga 

kontext, där gränsen mellan studieobjekt och kontext inte är uppenbar. Yin (2009) beskriver även 

att en fallstudie lämpar sig väl när syftet är att studera hur sociala fenomen fungerar. I och med 

att kulturstyrning syftar till att utgöra ett socialt samspel och påverka beteenden ansåg vi att en 

fallstudie därmed utgjorde ett naturligt val för att se hur det studerade företaget tillämpar detta. 

 

Vi har valt att använda oss av flera datainsamlingsmetoder i syfte att kartlägga 

forskningsproblemet på bästa sätt och söka stöd från flera olika håll och på så sätt skapa bättre 

grund för våra tolkningar.  

 

I denna studie har det empiriska materialet samlats in genom: 

● Intervjuer 

● Observationer 

● Dokumentation/hemsida 

 

Intervjuerna utgjorde den viktigaste datainsamlingen i vår fallstudie. Intervjuerna var löst 

strukturerade i syfte att låta respondenterna fokusera på de aspekter de ansåg som viktiga. Yin 

(2009) beskriver denna typ av löst strukturerade intervjuer för en “guidad konversation” istället 

för att följa ett formulär. För att skapa en mer översiktlig bild på hur företaget väljer att profilera 
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sig gentemot omvärlden gjorde vi en observation av företagets hemsida. Detta för att tolka de 

språkliga uttrycken på hemsidan och undersöka kulturstyrande uttryck genom en bredare front. 

Utöver hemsidan gjordes även en deltagande observation i samband med intervjuerna i företagets 

kontorsmiljö. Detta för att tolka hur artefakter och symboler gett uttryck på fallföretaget samt hur 

de kan ha påverkat eller påverkats av kulturstyrning. Yin (2009) menar att artefakter är en 

mycket användbar metod för att få insikt i kulturella aspekter. Arbetsplatsen utgör en form av 

artefakt, varför observation av denna var motiverad i detta fall.  

 

3.1.3 Kritik mot kvalitativ forskning och fallstudier 

I litteraturen riktas ofta relativt hård kritik mot kvalitativ forskning, framförallt av dem som 

förespråkar kvantitativ metod. Anledningen är enligt Bryman och Bell (2005) att det är betydligt 

svårare att beskriva och förklara handlingsförloppet vid kvalitativ forskning, i jämförelse med 

kvantitativ, då den kvalitativa forskningen är mindre regelstyrd. Detta gör det extra viktigt för 

oss författare att på en tydligt och strukturerat sätt förklara och beskriva de steg och beslut som 

fattats under vägens gång. Andra svårigheter är att resultatet av kvalitativa forskningsmetoder 

ofta inte blir lika tydliga och definitiva som de från kvantitativa. Detta har dels att göra med att 

kvalitativa studier försöker skapa en förståelse av fenomenet som enbart är tolkad av forskaren 

utan statistiskt säkerställda samband. Detta behöver dock inte göra resultaten mindre tydliga eller 

riktiga. Tvärtom anser vi att den kvalitativa metoden varit nödvändig för att uppfylla studiens 

syfte. I analysen och diskussionen av denna studie beskrivs hur resultaten tolkats fram, vad som 

ligger till grund för dem samt hur tydligt det visade sig i fallföretaget. 

 

När det kommer till intervjuer, som ofta utgör grunden i kvalitativ forskning, har de flera 

svårigheter i sig. Mer om detta beskrivs under kommande delar.  

 

3.1.4 Bedömning av kvalitativa studier 

Inom kvantitativ forskning talas det ofta om graden av reliabilitet och validitet utifrån ett internt 

och externt förhållningssätt. Denna information är viktig för att avgöra hur tillförlitlig och 

trovärdig studien är. Detta blir inte lika aktuellt vid kvalitativ forskning då den ofta är så unik i 

situation och utförande att det är svårt att bedöma den utifrån dessa kriterier. Guba & Lincoln 
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(1994) menar dessutom att det inte nödvändigtvis endast existerar en möjlig beskrivning på den 

sociala verklighet som studeras vid kvalitativ forskning. Istället kan det finnas flera hållbara 

beskrivningar av denna verklighet. Ryan et al. (2002) menar att frågor kring huruvida studien är 

utförd på ett lämpligt och strukturerat sätt istället bör ligga i fokus vid bedömning av studien. 

3.1.4.1 Trovärdighet 

Trovärdighet innehåller egentligen ett antal parametrar (Guba & Lincoln, 1994). Begreppet 

innefattar bland annat tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. I de fall där det finns flera 

möjliga förklaringar till ett fenomen bedöms tillförlitligheten i studien av hur pass acceptabel 

beskrivningen är i andra personers ögon (Bryman & Bell, 2005). Ryan et al. (2002) beskriver att 

tillförlitlighet handlar om att läsaren på ett enkelt och tydligt sätt ska kunna förstå hur studien 

genomförts. Även om denna studie utförs i form av en fallstudie, där förutsättningarna och 

egenskaperna hos det studerade fenomenet kan vara mycket specifikt, finns det en förhoppning 

om att en viss överförbarhet kan uppfyllas. Dock inte i den mening som kvantitativa studier 

avser, utan snarare kan vi bidra med det som Geertz (1973) benämer som “thick descriptions”, 

det vill säga fylliga redogörelser över vilka grunder studien är uppbyggd på i syfte att förse 

framtida forskare med alternativa förklaringar på fenomenet. Det ligger därför i vårt största 

intresse att så utförligt som möjligt beskriva våra tankegångar och tillvägagångssätt i studien i 

syfte att uppfylla högre trovärdighet. Pålitlighet påminner om tillförlitlighet och handlar i stort 

om huruvida vi som forskare är att lita på. Begreppet trovärdighet har funnits med oss under hela 

forskningsprocessen i allt från insamling av tidigare teori, genom empiriinsamlingen till analys 

och resultat av uppsatsen. Bara genom att bejaka detta samt gjort en tydlig redogörelse över 

tillvägagångssättet vill vi tro att vi har skapat en mer trovärdig uppsats. 

 

3.2 Tillvägagångssätt i studien 

Under denna rubrik avser vi beskriva studiens tillvägagångssätt och tankarna bakom den. Det 

huvudsakliga syftet med avsnittet är att ge inblick i de metodologiska överväganden som kan ha 

blivit avgörande för studiens utkomst.  
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3.2.1 Teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen, vilken presenterades i föregående kapitel, består av teoretiska 

utgångspunkter inom en rad företagsekonomiska forskningsområden i syfte att hjälpa oss besvara 

våra övergripande problemformuleringar. Vårt mål med den teoretiska referensramen är att 

förbereda läsaren med väsentlig information inför de kommande delarna som utförligt analyserar 

det empiriska materialet. Tanken med presentationen av teorin är att föra läsaren genom vår resa 

av insamling, från vår utgångspunkt i tillväxt till det slutgiltiga målet kulturstyrning och dess 

koppling till varandra.  

 

I vår sökning av tidigare teorier och studier inom de olika områdena har vi varit selektiva och 

tagit hänsyn till var den publicerats samt forskarens trovärdighet och pålitlighet. Genom att läsa 

ett stort antal artiklar och böcker har vi skaffat oss en bild över vilka forskare och författare som 

är återkommande inom områdena. Exempel på sådana är Barth (1999) inom strukturforskning, 

Schein (1997; 2010) och Alvesson (2009) inom kultur, Barney (1986; 1991) inom resursteori och 

Alvesson (2009), Brown (1992) samt Alvesson och Kärreman (2004) inom kulturstyrning. 

Resultat från dessa forskares tidigare studier utgör grunden för den teoretiska referensramen, 

uppdelat efter de olika områdena.  

 

3.2.2 Val av fallföretag 

I förstadiet av studien, innan beslutet fattades om att urvalsföretaget skulle blivit utnämnd till 

Gasellföretag, diskuterade vi möjligheterna att undersöka något större känt företag som upplevt 

snabb tillväxt, men som inte nödvändigtvis blivit Gasellföretag. Några av dem som kom på tal 

var Biltema, Jula och ÖoB. För att få en djup inblick i dessa företag skulle både blivit 

tidskrävande och kräva egna kontakter, båda delarna vilka vi inte hade speciellt gott om. Detta 

förde oss mot mindre företag och idén om att de skulle vara kategoriserade som snabbväxande 

företag. För att studera effekter av tillväxten på snabbväxande företag gällde det för oss att 

identifiera och kontakta ett företag som kan kategoriseras som snabbväxande. Som vi redan i 

inledningen har beskrivit så listas årligen snabbväxande företag i Sverige i två olika listor. Vi 

bestämde oss därför att Dagens Industris lista över Gasellföretag skulle ligga till grund för vårt 

urval i denna studie, då den säkerställde att företaget haft en kraftig tillväxt. Genom att besluta 

om att fallföretaget skulle fått utmärkelsen Gasellföretag skapade vi möjlighet för framtida 



	  

	   	  33	  

studier att jämföra resultaten i denna utifrån detta kriterium. Utöver att företaget i studien skulle 

upplevt snabb tillväxt och blivit utsedd till gasellföretag det senaste året ville vi även att det 

skulle ha minst 50 anställda idag och vara minst 5 år gammalt. Detta för att undvika de allra 

minsta och nystartade företagen. Föreställning om en förändrad kulturstyrning i samband med 

tillväxt ansåg vi skulle vara mer tydlig i ett mer moget företag med fler antal anställda. 

Anledningen till att vi ville att urvalsföretaget skulle blivit utsett till Gasellföretag under 2012 

var för att säkerställa att företaget befinner sig i ett tillväxtstadie, eller precis avslutat ett, när 

studien genomfördes. Att bli utsedd till Gasellföretag har blivit en prestigefylld utmärkelse och 

det är inte ovanligt att företag som varit med på listan marknadsför detta på deras hemsidor. 

Detta gjorde det enklare att identifiera snabbväxande företag genom att helt enkelt söka på “DI 

Gasell Örebro” genom sökmotorn Google. En av de första träffarna var fallföretagets hemsida. 

Hemsidan är ganska detaljerad vilket gav oss en övergripande bild av företaget och vi insåg 

relativt snabbt att det skulle vara intressant att studera. 

 

Den första kontakten med fallföretaget skedde över telefon med företagets verkställande direktör, 

vars telefonnummer var utannonserat på företagets hemsida. Det första telefonsamtalet följdes 

sedan upp med ett mejl med mer ingående information om vår studie. Därefter följde ytterligare 

mejlkontakt där datum för intervjuer bokades in. Att studera snabbväxande företag har sina 

nackdelar. Förståeligt nog har snabbväxande företag, likväl konsulter som debiteras på timme, 

mycket att göra och begränsad tid för att medverka i en studie som denna. Med detta i åtanke 

förväntade vi oss inte att det första företaget vi kontaktade skulle vilja vara med i studien. I den 

löpande kontakten med företaget upplevde vi en viss tidsbrist hos de respondenter som var 

planerade att medverka. Det var främst den sista omgången intervjuer som var svåra att planera 

in och drog ut på tiden. Genom att vara flexibla i vår planering samt med viss hjälp från 

grundaren lyckades vi ändå planera in två intervjuer med kort varsel.  

3.2.3  Intervjuer 

Samtliga intervjuer har varit löst strukturerade, vilket innebär att vi hade övergripande ämnen 

förutbestämda när vi startade intervjuerna men att riktningen på intervjuns innehåll inte var 

förbestämt. Den främsta anledningen till att vi valde löst strukturerade intervjuer var för att vi 

som intervjuare ville ha en flexibilitet under intervjun och att intervjuarpersonen skulle känna 
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frihet med svaren. På detta sätt kunde vi låta intervjuerna röra sig i olika riktningar beroende på 

vad respondenten ansåg vara viktigt. Det var viktigt för oss att inte ge oss in i intervjun med 

förutfattade meningar eller leda samtalet. Därmed hade vi endast beslutat om att ställa frågor från 

intervjuguiden i de fall samtalet inte naturligt ledde in på dessa. Inom de undersökningar vi 

studerat inom kulturstyrning är intervjuer en återkommande insamlingsmetod. I exempelvis 

Alvesson & Kärreman (2004) målas en tydlig bild upp för hur intervjuerna hjälpt forskarna att 

skapa bilder av vad som upplevs som viktigt genom att respondenten med egna ord beskriver 

situationer och åsikter. Fortsättningsvis ville vi täcka de övergripande områdena men ville 

samtidigt ha möjlighet att utveckla följdfrågor på sådant som vi tolkade att respondenten ansåg 

som viktigt. På detta sätt kunde vi föra mer av en dialog med respondenterna snarare än att 

“förhöra” dem. 

 

Totalt har fem djupintervjuer genomförts på två olika orter. Respondenterna består av företagets 

grundare och tillika koncernchef, två personer med ledande befattningar på två olika kontor samt 

två konsulter. Vi hade uttryckt önskemål om att få intervjua åtminstone två av cheferna vid två 

olika kontor. Utöver dessa meddelade vi att det inte spelade så stor roll vad de övriga 

respondenterna hade för befattning, men att det helst skulle vara någon som varit inom företaget 

en tid. Eftersom flera av konsulterna arbetar ute hos kund eller hemifrån var det svårt att få tid 

till en intervju med dessa. På så sätt begränsades vårt urval i praktiken till de som var 

stationerade på företagets kontor. Dock gav detta oss även möjlighet att observera kontor och 

arbetsplatserna, något som kan vara en tydlig del av kultur och kulturstyrning.  

 

Kritik mot intervjuer som insamlingsmetod rör ofta intervjuarens påverkan på respondenten, 

både indirekt och direkt (Bryman & Bell, 2005). En av de mest återkommande är att 

respondenterna inte känner trygghet i situationen, vilket kan skapa förvrängda svar. Detta gäller 

inte minst när intervjuerna blir inspelade och respondenten känner en vilja av att säga rätt saker. 

Själva medvetenheten om detta fokuserade vi på att få respondenterna trygga i situationen som 

intervjun innebar. Vi lät även respondenten tala fritt för att minska den direkta påverkan på 

svaren. Vårt intryck var att respondenterna var avslappnade i situationen och att frågorna och 

samtalen under intervjun inte begränsades av inspelning eller faktumet att vi var två och 

respondenten ensam.  
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3.2.4 Observationer 

Observationerna i studien utgjorde ett viktigt komplement till djupintervjuerna. Genom dessa 

fick vi ytterligare en dimension av de anställdas vardag och arbetsklimatet. Eftersom 

arbetsplatsen ofta benämns som en aspekt inom företagskultur och kulturstyrning utgjorde detta 

en bra plats för observationer.  

 

3.2.5 Företagets hemsida 

Vi har även gjort en granskning av företagets hemsida för att se hur Viati väljer att marknadsföra 

sig samt om och i så fall vilka uttryck för kulturstyrning som visar sig genom den. Företagets 

hemsida är innehållsrik på information vilket utgjorde en viktig utgångspunkt före intervjuerna. 

Den gjorde att vi kunde fokusera på respondenternas åsikter och uppfattningar och lämna ute 

allmän bakgrundsinformation. Informationen från hemsidan ligger även i stor utsträckning till 

grund till presentationen av företaget. 

 

3.3  Analys av empiriskt material 

Efter att intervjuer genomförts transkriberade vi dessa för att förbättra möjligheten att gå tillbaka 

och att hitta den information vi sökte samt bättre kunna återge viktiga citat. Utifrån dessa 

transkriberingar identifierade vi kluster av information från de enskilda intervjuerna som kunde 

kopplas till gemensamma områden för hela gruppen. Dessa områden innefattade struktur, 

affärsmodellen, självständighet, beslutsfattande, intern marknadsföring, rekrytering och 

gemenskap. Information som rörde dessa områden färgkodades i transkriberingarna för att 

separera olika samtalsämnen och underlätta presentationen av informationen genom resultatet. 

 

Informationen från intervjuerna har noggrant studerats med avsikt att hitta gemensamma eller 

motstridiga uttryck. Genom att koda uttryck och intryck har vi fått information från 

respondenterna som stärkte eller motsätter varandra. Ett förenklat exempel på hur arbetet 

fungerat visas nedan. 
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Figur 4. Exempel på kodning, egen design. 

 

I exemplet ovan har vi tagit uttryck från respondenterna, olika uttryck från olika respondenter, 

och tolkat fram den gemensamma innebörden. I kodningen av uttrycken har vi gjort noga 

överväganden för att skapa rimliga tolkningar och för att inte skada trovärdigheten i studien. I 

detta fall rörde det hur respondenterna planerar sin tid och hur de rapporterar. Trots att uttrycken 

kommer från olika respondenter fann vi en viss systematik i svaren. På detta sätt har vi tolkat att 

arbetet är oerhört självständigt från företaget de är anställda vid. Tolkningen kan även ha en 

motsatt sida som i detta avseende tyder på att konsulten har en nära relation till kunden. På så 

sätt kan en tolkning alltid ha två delar. Detta utgör naturligtvis bara en del av tolkningsarbetet 

kring begreppet “självständighet”. I linje med dessa uttryck fann vi flera andra som tydde på 

samma sak, vilket förstärkte bilden av de anställdas självständiga vardag. Detta kan anses vara en 

variant av grundad teori, där analysprocessen ser ut på liknande sätt, men i fler steg.  

 

Då denna studie är utförd i form av fallstudie ligger vårt huvudfokus på resultatet samt studiens 

kvalitativa karaktär gjorde det svårt att helt och hållet presentera empirin utan analytiska inslag. 

Därför har vi i denna studie presenterat empiri och analys under samma kapitel. På detta sätt 

skapade vi möjlighet för att kombinera presentationen av empirin med analys. Genom detta val 

tillät vi våra analytiska tankar utvecklas i samband med att empirin växte fram. Detta upplevdes 

även som det mest naturliga valet, med tanke på studiens forskningsmetod. Konsekvensen för 

läsaren kan bli att denne inte får en direkt överblick av det empiriska materialet innan det 

analyseras. Samtidigt blir det lättare för läsaren att förstå författarnas analytiska kopplingar i 

samband med empirin, då de presenteras i anknytning till varandra.   
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3.4 Etiska överväganden 

Under forskningsprocessen har vi beaktat de estetiska aspekter som kan vara aktuella i en studie 

som denna. Vi har i samband med intervjuerna muntligt redogjort för vilka vi är och var vi 

kommer ifrån, vår utgångspunkt med studien och vad den ska användas till. Detta för att ge 

respondenten en bild av hur informationen kommer att speglas och återberättas. Vi har även bett 

varje respondent om lov innan inspelning av intervjun startades, samt redogjort för hur 

anonymitet och personuppgifter kommer att hanteras i uppsatsen. Dessutom bad vi om 

godkännande att använda företagets namn i uppsatsen eller om de ville vara anonyma. Det var 

okej att vi namngav företaget i studien, vilket vi även ansåg var fördelaktigt då vi tydligare 

kunde redogöra studieobjektet för läsaren. Vi lät även företagets grundare läsa igenom det 

empiriska materialet före publicering för att säkerställa att rätt information använts. Genom detta 

hoppas vi att respondenter och läsare tolkat arbetet med uppsatsen som etisk riktigt i linje med 

vad som kan förväntas av ett forskningsprojekt på denna nivå. 
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4.  Empirisk berättelse och analys 

Nedan presenteras det empiriska materialet tillsammans med en direkt analys av det. Analysen 

syftar till att jämföra det empiriska materialet med de teoretiska utgångspunkter, som tidigare 

presenterats i studien, för att urskilja eventuella likheter och skillnader. Kapitlet är indelat i 

underrubriker för att skapa en mer koncentrerad analys samt underlätta läsandet. 

	  

4.1 “Känslan av ett litet företag” 

Från att ha verkat från en ort i Mellansverige har företaget nu kontor på totalt 6 orter runt om i 

landet. Varje enskilt kontor är i juridisk mening ett dotterbolag men verksamheten bedrivs ändå 

som ett företag med gemensam affärsidé, vision och kärnvärden. Företaget är ett familjeföretag 

och tre av fyra familjemedlemmar arbetar här idag. Alla jobbar på huvudkontoret och arbetar i 

företagets overhead-team. Koncernens 92 anställda omsatte 2013 ca 152 miljoner kronor. Varje 

lokalt beläget kontor har en anställd VD. Vd:n är dock en anställd konsult precis som alla andra 

och VD-arbetet uppgår endast till en deltidstjänst om mellan 15-50 % beroende på ort. 

Koncernen består idag av sex dotterbolag belägna i Dalarna, Örebro, Göteborg, Stockholm, 

Värmland och Sundsvall. Företagets första kontor, och det som nu utgör huvudkontor, är beläget 

i Dalarna. På hemsidan används både uttrycken “kontor” och “moderbolag - dotterbolag”, men 

presentationen på hemsidan av företaget utgår ifrån hela koncernen där antalet anställda och 

omsättning är sammanslaget. När företaget växte bestämde de sig för att dela upp verksamheten i 

lokalt belägna kontor. Grundaren berättar:  

 

“Anledningen till varför vi gjorde såhär, det var ju för att de flesta som kommer till oss kommer 

från de här stora bolagen, och dom ville jobba i det lilla bolaget. Många hade jobbat i det lilla 

bolaget men blev uppköpta och hamnade i det stora bolaget. Så då sökte de sig därifrån. Så när 

vi började bli 35-40 då började dom ju ”nej vad händer här, nu börjar det här också bli så 

stort”, så delade vi upp det…”.  

 

En intressant aspekt är att orsaken till strukturförändringen, i fallföretaget, inte grundat sig i att 

ledningen inte trodde att de skulle kunna hantera ett större företag, utan snarare berodde det på 

kulturella aspekter, då de ville behålla det “lilla företaget”. Hambrick & Crozier (1985) belyser 
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just detta i sin studie där en expansion riskerar att ta bort känslan av ett litet företag, något många 

som jobbat där länge värdesatte. Anledningen till strukturförändringarna berodde därmed snarare 

på de anställdas åsikter än att tillväxten krävt en omstrukturering. Hambrick & Croziers (1985) 

och Barths (1999) utgångspunkt är snarare att strukturen behöver förändras i syfte att behållas 

hanterbar från ledningens sida.  

 

4.1.2 Strukturförändringen 

Företaget har, till följd av sin tillväxt, onekligen haft en del strukturförändringar i linje med 

Barth & Hörtes (1997) argument, åtminstone på pappret. Den kraftiga tillväxten har dock inte 

påverkat företagets horisontella differentiering, antalet specialiserade avdelningar, i samma 

utsträckning som Barth (1999) gett uttryck för att det borde. Antalet administrativa tjänster är 

helt klart begränsade och har inte upplevt någon avsevärd ökning i samband med tillväxten. 

Detta är dock en medveten strategi från företaget och därmed kan detta ses mer som ett undantag 

från Barth antagande. Anledningen till detta ligger i att företaget, i och med affärsmodellen, inte 

har råd att ha för mycket overheadkostnader. Sett till företagets organisationsschema har den 

vertikala differentieringen, vilket avser nivåer av chefer, ökat i samband med 

strukturförändringarna. Detta i och med att tillväxten har lett till att verksamheten delats upp i 

geografiska kontor, med en lokal chef. Ledningen har utvecklat organisationen i takt med 

storleksförändringarna genom att dela upp verksamheten på lokala orter. Detta belyser Barth & 

Hörte (1997) samt Hambrick & Crozier (1985) som viktigt för att behålla en fungerande 

organisation samt för att främja vidare tillväxt. Däremot har den vertikala differentieringen inte 

ökat lika mycket i praktiken då konsulterna fortsätter ha stort eget ansvar i den löpande 

verksamheten vilket har gjort att företagets formella struktur visar sig mindre tydligt. Därmed 

överensstämmer delar av det som Hall (1972) och Child (1973) benämner som ökad komplexitet 

i samband med tillväxt in på fallföretaget. Det faktum att affärsmodellen, i det stora hela, sett 

likadan ut sedan dess att den introducerades påminner om vikten Bidanset (2012) sätter på 

formella regler och rutiner i samband med tillväxt. Detta tillsammans med att företagets 

horisontella differentiering förändrats i samband med tillväxten gör att Hambrick & Croziers 

(1985) två-vägsperspektiv i viss mån stämmer in på fallföretaget. Hambrick & Crozier menar att 

ett företag bäst lyckas med en strukturförändring genom att kombinera den nuvarande strukturen 
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med en nyare förändrad struktur, en kombination av att bibehålla och radikalt förändra företagets 

struktur. Fallföretaget har i samband med tillväxten bibehållit affärsmodellen och vad den 

innefattar samtidigt som de delat upp organisationen i flera geografiska kontor med ökad vertikal 

differentiering. 

 

4.3 Affärsmodellen 

Sedan tillväxten satte fart 2005 har bolaget haft god lönsamhet med en vinstmarginal på mellan 

10-15%, trots att de anställda har marknadsledande löner. Detta har, enligt företagets hemsida, 

uppnåtts genom att de har “konsultbranschens lägsta overheadkostnader”. Företaget har fyra 

heltidsanställda overheadtjänster på de drygt 90 anställda konsulterna. Overheadtjänsterna är 

belägna på huvudkontoret och inkluderar ekonomi, sälj samt grundarens tjänst som koncernchef. 

Dessa tjänster har varit desamma under större delen av företagets tillväxt. Den platta 

organisationen och de låga overheadkostnaderna gynnar alla i bolaget. Företaget ägs nämligen av 

de anställda själva. Enligt grundaren var detta ett resultat av hur han själv skulle vilja att ett 

anställningsupplägg skulle se ut. Det är hans egna erfarenheter och värderingar som ligger till 

grund för företagets unika personalstruktur och belöningssystem. Systemet är utformat så att vid 

anställning erbjuds personalen delägarskap i bolaget, något som än så länge få tackat nej till. Det 

finns sedan möjlighet att köpa ytterligare aktier i bolaget efter att den anställde uppnått ett visst 

fakturerat belopp. I och med detta blir varje anställd en del av företaget och då bolaget haft bra 

lönsamhet innebär aktieinnehavet också ett tillskott i form av aktieutdelning. Senaste 

aktieutdelningen uppgick i snitt till ca 40 000 kr per anställd. Om man bestämmer sig för att sluta 

i företaget är avtalet upplagt så att aktierna köps tillbaka. På detta sätt har man säkerställt att 

ägandet är fritt från utomstående intressenter och att alla ägare är aktiva i bolaget. Förutom 

ägarstrukturen är det unika med företaget även arbetssättet och lönemodellen. Grundaren 

förklarar det som att “... varje anställd är ett eget företag inom bolaget”. Just denna utformning 

får effekter på hela organisationens agerande. Sett utifrån är anställningen nästan som vilken 

annan fast anställning som helst med anställningsskydd och avtalade regler, men i praktiken har 

den en speciell utformning.  
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Lönen är uppbyggd på ett provisions-liknande vis där 80 % av allt som den anställde fakturerar, 

utgör dennes lön. Resterande 20 % går till företaget för att täcka overheadkostnader så som 

administration, försäljning, ledning/styrning och andra gemensamma kostnadsslag. I den 

anställdes 80 % ska kostnader för exempelvis mobiltelefon, dator och utbildning ingå. Varje 

anställd ansvarar för sin egen utbildning vilket är någonting som har fått stor positiv respons. En 

respondent uttrycker detta på följande sätt:  

 

“Men också bara en sådan sak som utbildning, jag tycker att det är en av de absolut största 

fördelarna, att jag kan själv utbilda mig vidare, precis när jag vill.” 

 

Utbildningarna bekostas av den anställde själv och genom att utbilda och certifiera sig är chansen 

större att få uppdrag i framtiden, vilket både gynnar den anställda själv och företaget. Exempel 

på utbildningar kan vara att de anställda utvecklar befintlig kunskap eller certifierar sig för att 

visa att de besitter kunskap inom vissa IT-system och programvaror. Respondenterna beskriver 

att de har erfarenhet från andra företag där ledningen ville att de anställda skulle utbilda sig, men 

att det var i konflikt med att folk skulle arbeta och debitera så mycket som möjligt, och en 

utbildningsvecka är dyr. En av respondenterna beskriver att “det dyra är inte utbildningen utan 

det dyra är den tappade inkomsten. Och den konflikten har du bara med dig själv här. Firman 

tappar väldigt lite på en tappad vecka.”. Som konsult är det viktigt att upprätthålla god 

kompetens och utbildning bidrar till detta. Den samlade bilden av respondenterna kännetecknas 

av en stark positiv inställning till att ansvara för den själv. En stark fördel med detta ansåg 

respondenterna var att de själva kunde bestämma vilka utbildningar som passade just dem med 

hänsyn till den situationen de befinner sig i och den kunskap de redan besitter. Behovet av 

kompetensutveckling föds även av affärsmodellens utformning eftersom ingen av konsulterna 

vill riskera att bli mindre attraktiva på marknaden och bli av med jobb. Det faktum att 

medarbetarna ansvarar för att ständigt utbilda sig för att fortsätta vara attraktiv på marknaden 

påminner om den professionella byråkratin som Mintzberg (2009) beskriver. Precis som i 

fallföretaget karaktäriseras den professionella byråkratin av att individerna har stor kontroll över 

sitt dagliga arbete och förlitar sig på extern utbildning/träning för att ständigt förbättra sin 

kompetens. Utbildningarnas innehåll tenderar att variera kraftigt beroende på vilket 

verksamhetsområde konsulterna agerar inom men gemensamt är att de utförs av andra företag. 
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Vad den enskilde lägger sina 80 % på, är i stort sätt upp till den anställde, så länge denne håller 

sig inom skattelagarna. Lönemodellen innebär även att när den enskilde anställde står utan 

uppdrag, har den heller ingen inkomst. Det är alltså i första hand upp till den anställde att se till 

att denne har uppdrag att arbeta med. Det finns därför ett krav på att varje anställd ska ha ett 

sparat kapital i bolaget, som kan användas vid eventuell obelagd tid. Skulle även den anställdes 

sparade kapital ta slut under den obelagda tiden har företaget enligt lag en skyldighet att gå in 

och betala en större del av månadslönen åt den anställde. En respondent beskriver följande: 

 

“Här är man ju lite egen skulle man kunna säga. Man rår om sitt eget. Det är det som är det bra 

med det här företaget. Det är ju det som gör oss unika på något sätt jämfört med andra. Att man 

kan rå om sig själv och att man bestämmer själv när man vill ha utbildningar, och det är rätt 

skönt för mig.“ 

 

Grundaren beskriver att det unika upplägget i företaget har skapat en känsla av att de nästan 100 

anställda är som “100 små företag”. Affärsmodellens krav på självständighet och eget 

ansvarstagande gör att de anställda agerar på ett sätt som påminner om att vara egen företagare. 

 

Det framgick tydligt ur intervjuerna att affärsmodellens upplägg är något som skiljer sig från de 

stora konsultföretagen där man lätt blir utnyttjad av företagets ägare. En av respondenterna 

beskriver att “oavsett hur mycket man jobbar (i de stora bolagen, red anm.), 100, 110 eller 

120 %, man får alltid höra att man jobbar för lite. … där är det så många som ska ha en del av 

ens pengar, så många nivåer”. Lönemodellen gör att det blir helt upp till de anställda hur mycket 

de vill arbeta, och därmed hur mycket de vill tjäna. I Alvesson & Kärremans (2004) studie på ett 

konsultföretag gör den rådande kulturen att de anställda arbetar hårt. I detta konsultföretag 

framgår det alltså att affärsmodellen bidrar till mindre press på prestation, till skillnad från andra 

konsultföretag. Lönemodellen utgör också den främsta attraktionen till att börja jobba på Viati. 

Uttryck så som: “Man vill ha mer av kakan” och “Man har bättre koll på vart ens pengar tar 

vägen” visar även att det finns en stark medvetenhet om vad varje enskild presterar och vad detta 

är värt mätt i pengar. Därmed lockar en modell som denna ännu mer. En respondent förklarar det 

som:  
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“Om man är konsult och sitter på ganska långa uppdrag som har stor sannolikhet att förnyas 

och förlängas, då börjar man ju nästan oundvikligen tänka, ja jag drar ju in jättemycket pengar 

för den här firman jag jobbar för, jag skulle kunna dra in nå pengar till mig själv istället på nåt 

sätt. Man skulle kunna köra eget kanske. Men då dyker det upp andra frågeställningar, om man 

tex jobbar mot myndigheter måste man tex ha ramavtal, då var det här någonting som var nåt 

perfekt mellanting”.  

 

Att få bra betalt för sitt arbete ansågs vara högt värderat enligt respondenterna. Här har företaget 

tagit vara på konsulternas värderingar om att få väl betalt för sitt arbete och själv ansvara för sin 

kompetensutveckling och utvecklat en modell som uppfyller detta. Utifrån detta går det att 

urskilja vad Schein (2010) benämner som gemensamma värderingar i en företagskultur, att 

samtliga respondenter eftertraktade större inkomst i och med affärsmodellen. En respondent 

beskriver att genom att arbeta på företaget får denne friheten från att vara egen företagare och 

tryggheten från att vara anställd. En annan belyser att du som egen företagare oftast inte har 

samma möjlighet att få lika stora uppdrag som om du skulle agera under en större konsultbyrå. 

Utöver möjligheten att arbeta under varumärket Viati, och därmed få större uppdrag och 

igenkänningsfaktor, upplever även vissa respondenter att det är skönt att slippa hantera 

ekonomin på egen hand och dessutom att de får den sociala biten och gemenskapen genom att 

vara anställda.  

 

Det var affärsmodellen som var den största lockelsen vid anställning och flera respondenter 

beskrev att det var det perfekta alternativet till att vara egen företagare. Grundaren beskriver 

detta som att: “Det blir ingen större vits att köra själv om man inte har idén att bygga bolag och 

anställa flera”. Det var även en gemensam åsikt att modellen var det som utgjorde det typiska 

med företaget, vilket därmed kan tolkas som en kulturell aspekt i enlighet med Alvesson (2009). 

Affärsmodellen är en väldigt tydlig utgångspunkt för agerandet i företaget och utgör en stor del i 

det som Lundy & Cowling (1996) kortfattat definierar företagskultur; “the way we do things 

around here”. Sambandet mellan affärsmodellen, som även kan tolkas som en ren strukturell 

företeelse (hur lön och ansvar är uppdelat) och kulturen blev tydlig i många av respondenternas 

svar. Eget ansvar med utbildning skapar en mer avslappnad relation till cheferna, som slipper 

ligga på och ”övervaka” de anställdas kompetenser. Mer beträffande eget ansvar beskrivs i nästa 
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kapitel. Det har även visats att affärsmodellen utgör en attraktion för nya medarbetare, vilket gör 

att om vi tolkar affärsmodellen som en stark kulturell faktor i likhet med Scheins (2010) och 

Alvessons (2009) beskrivningar, kan vi även tolka den som en tillgång för företaget i syfte att 

skapa konkurrenskraftiga fördelar främst i förlängningen då den fungerar som dragningskraft för 

kompetent personal. Utifrån detta kan det analyseras huruvida affärsmodellen utgör en resurs för 

företaget i syfte att skapa konkurrensfördelar enligt Barnys (1986, 1991) definition. Utifrån 

kraven som ställs på den resursen faller affärsmodellen främst av den anledningen att den relativt 

enkelt kan imiteras av konkurrenter. Däremot gör affärsmodellen att företaget attraherar 

kompetenta medarbetare som däremot utgör en tillgång för företaget. Detta eftersom yrket som 

konsult är kunskapsintensivt och företagets största tillgång är de anställda. 

 

4.4 “Frihet under ansvar” 

När personalstrukturen skulle utformas var “eget ansvar” ett nyckelord som grundaren ville 

skulle genomsyra hela verksamheten. Anställningen liknas, som tidigare nämnt, med att arbeta 

som egen företagare. På hemsidan beskriver företaget sin personalpolitik på följande sätt: 

 

”Engagemang, kompetensutveckling, frihet och eget ansvar är viktigt för alla på Viati. 

Medarbetarna ansvarar exempelvis själv för sin egen utveckling, hur mycket man vill arbeta och 

vilka arbetsredskap man vill ha. Medarbetarna har frihet som om man vore egenföretagare 

samtidigt som man är fast anställda på Viati. Som anställd har man all den service från bolaget 

som på andra konsultbolag. Dessutom erbjuds alla anställda på Viati delägarskap. På Viati är 

frihet under ansvar ett sätt att vara!” 

 

I denna beskrivning av personalpolitiken ges ett starkt uttryck för de anställdas självständighet 

gentemot företaget. Detta uttryck har visat sig starkt i samband med den empiriska insamlingen. 

Ett av kontoren vi besökte i samband med en intervju låg i ett kontorshotell. Där noterade vi att 

det endast var Vd:n och en anställd till som satt där. Vd:n förklarade att alla andra jobbade ute 

hos kund, alternativt hemifrån. Det är nämligen upp till var och en om man vill ha ett kontor, då 

kostnaden för kontorslokalen ligger på den anställde. En respondent beskriver att denne 

representerar sig själv snarare än företaget i kontakt med kund, vilket stärker bilden av de 
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anställda som egna företagare, och att arbetet sker närmare kunden än fallföretaget. En annan 

respondent beskriver att vid utbildning, vilket innebär tid borta från uppgiften, planeras tiden 

tillsammans med kunden i första hand. På liknande sätt beskriver en tredje respondent att vid 

planering av semester sker kommunikationen med kunden snarare än mot företaget.  

 

Det dagliga arbetet genomsyras även det av självständigt arbetet utan daglig kontakt eller 

“övervakning” av sin chef. Vd:n, jobbar själv på egna uppdrag och har i vissa fall inte kontakt 

med den enskilt anställde mer än en gång i veckan, då hela kontoret har gemensam lunch för 

avstämning och information. Självständigheten visar sig även i det enskilda arbetet där var och 

en ansvarar för att sälja in sin egen kompetens hos kunder och se till att vara sysselsatt både idag 

och i framtiden. Detta uppfyller den anställde genom att utföra ett bra jobb ute hos kunderna 

samt, som tidigare nämnt, utbilda sig för att fortsätta vara uppdaterad och attraktiv på marknaden. 

Den enskilt anställda har även friheten att själv styra över vilka uppdrag man vill ta och att det är 

ingen som kommer att säga till dig att du arbetar för lite. Genom att de flesta anställda valt att 

arbeta för företaget på grund av företagets lönemodell samt det faktum att det är ett mellanting 

mellan att vara egen företagare och anställd tror en av respondenterna att det är svårt att ställa för 

höga krav på medarbetarna. Ställs det för höga krav finns det risk att medarbetarna känner att 

friheten som lockade från början skulle vara större som egen företagare och börjar känna av 

nackdelen med att vara anställd. Samtidigt behöver ledningen också se till att försöka få de 

anställda att göra rätt saker för företaget och samtidigt göra rätt saker för sig själva. 

 

Vi kan genom samtalen med medarbetarna på företaget tolka att självständigheten i arbetet delvis 

beror på konsultyrket som profession i stort, då arbetet som konsult ofta innebär att man jobbar 

själv, men kan även ana en direkt effekt av affärsmodellen. Den begränsade andel som tillfaller 

företaget räcker helt enkelt inte till att ha chefer som sköter mer ingående kontakter, eller som en 

respondent uttryckte det; “övervakning”, med de anställda. I Alvessons (2009) diskussion kring 

kulturstyrning betonas närhet mellan anställda och chefer för ett lyckat styrningsarbete. 

Arbetssättet på fallföretaget tolkas utifrån Alvesson (2009) till att inte vara mottagligt för 

kulturell styrning då dessa sällan har kontakt med överordnade. Individens roll i organisationen 

är därmed tydlig och fungerar som identitetsskapande, vilket är en av Alvesson & Kärremans 

(2004) byggstenar till den socioideologiska styrningen. Att personalen själva är ansvariga för sin 
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lön skapar ytterligare förskjutning av ansvaret nedåt i organisationen. Detta tillsammans med att 

de flesta beslut, som inte rör hela organisationen, tas på lokal nivå eller till och med på 

individnivå, gör att företaget följer en decentraliserad struktur. Att tillämpa “frihet under ansvar” 

på det här sättet kan enligt Klein (2011) tyda på att företaget har en företagskultur som vill 

främja snabba beslut. Som konsult kan det vara viktigt att fatta snabba beslut, men tillämpningen 

av “frihet under ansvar” i fallföretaget kan även innebära att beslut får ta sin tid. Enligt Hambrick 

& Crozier (1985) kan tillväxt leda till att omorganiseringar skapar nya grupper med nya chefer 

där risk finns att den anställde känner missnöje. Problem som har att göra med strukturella 

förändringar, och i förlängningen ledningsstruktur, i samband med tillväxt likt de identifierade av 

Hambrick & Crozier (1985) har vi inte stött på i detta fall.  

 

4.4.1 ”Det mesta går på automatik” 

Varje enskilt kontor (dotterbolag) har en verkställande direktör som även arbetar som extern 

konsult. De verkställande direktörerna sitter även med i styrelsen för koncernen och är därmed 

direkt involverade i besluten som tas gällande hela organisationen. Varje enskilt kontor har 

dessutom en ledningsgrupp där mer lokala beslut fattas. Här tas beslut om bland annat 

rekrytering där den lokala Vd:n beslutar om det finns utrymme för anställning eller ej. I det stora 

hela beskrivs en bild av företaget som relativt obyråkratiskt med fokus på det dagliga arbetet. På 

frågan om hur beslutsfattande fungerar och om de är involverade svarar en respondent; “Nej det 

vet jag inte vad det skulle vara riktigt… byta lokaler kanske?” och en annan “Vi har ju en 

koncernledning där alla sitter med från alla dotterbolag så det är ju den ledningen som formellt 

tar besluten. Sen har vi inte behövt ta så där jättemycket beslut. Det mesta går per automatik.”. 

Hambrick & Crozier (1985) identifierar att brist på kunskap hos chefer som en risk i samband 

med tillväxt då det ofta är interna rekryteringar som ligger till grund för nya chefspositioner. Hos 

fallföretaget ser vi ingen risk med det, trots att flera chefer rekryterats internt. Detta då rollen 

som chef och ansvaret hos dem är begränsade, vilket modellen delvis medfört. Självständigheten 

gör att Vd:ns arbete begränsas tidsmässigt och dessutom slipper de uppgifter såsom lönesamtal, 

som delvis handlar om att sätta ett värde på en anställd. Däremot samtalar alltid chef och anställd 

i frågan om en eventuell förhandling om priset gentemot kund. En av de intervjuade cheferna 

ansåg även att modellen medförde mindre krav på prestation. Då ansvaret att tjäna pengar ligger 
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hos var och en av de anställda har Vd:n inga krav på att uppfylla högt uppsatta mål för att få 

bonusutdelning eller visa att de gjort ett bra jobb. Samtidigt kan modellen vara styrande. De 

anställda som jobbar där idag har blivit lovade att få behålla 80 % av allt de drar in. Detta kan i 

vissa fall begränsa Vd:ns agerande när det kommer till ekonomiska satsningar så som reklam och 

representation då det inte finns tillräckligt sparande i företaget för detta. De anställda vid ett 

kontor kan då själva behöva skjuta till pengar för att finansiera vissa specifika satsningar på lokal 

ort. 

 

Om vi åter ser till de strukturdimensionella konsekvenserna av tillväxt så beskrev vi tidigare att 

dimensionen komplexitet delvis ökat till följd av tillväxten. Vi ser att den geografiska 

expansionen har bidragit till ett behov av mer decentraliserat styre, men vi får även intrycket av 

att beslutsprocessen alltid varit nära sammanlänkad med “frihet under ansvar”, som är ett av de 

antaganden som modellen bygger på. När det kommer till centralisering kan vi se tydliga tecken 

på att beslutsfattandet i fallföretaget är klart decentraliserat, vilket enligt Child (1973) och Hall 

(1972) är en naturlig utveckling i takt med att företaget växer. Vi har dock inte fått något intryck 

av att centraliseringen skulle ha minskat, det vill säga att decentraliseringen ökat, i takt med 

tillväxten, vilket Child (1973) drar slutsats om. Det självständiga arbetet leder till att många 

beslut fattas på plats och yrkets natur bygger också på att beslut fattas i samråd med kunder 

snarare än chefer. Vd:n har mycket frihet i sitt arbete och i samtalen får vi intryck att ledarskapet 

anpassas efter hur stort behovet är av ledning. Konsulterna har heller inte många regler att följa i 

sitt sätt att agera. Respondenterna beskriver en stor bredd av valmöjligheter i både 

arbetsinriktning, arbetstider och utveckling. De regler som måste följas regleras främst i 

lönemodellen och avser främst att varje konsult måste ha ett sparande så de klarar sig en viss tid 

utan beläggning samt att de har ett eget ansvar att se till att “sin” ekonomi går ihop med 

inkomster och utgifter. Formalisering var något som Child (1973) dragit slutsats om att det skulle 

öka i takt med tillväxten. Arbetssättet i fallföretaget tyder däremot på en, under hela 

tillväxtperioden, genomgående låg grad av formalisering vilket återigen är i linje med 

affärsmodellens upplägg.  
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4.5 ”Lite bättre konsulter än alla andra” 

I företagets vision omnämns både lönemodellen och bolagets strukturella upplägg: 

 

"Viati ska bli Sveriges ledande IT-konsult som kombinerar IT-kompetens med kompetens inom 

ITS (Intelligenta Transport System) och GIS (Geografiska Informations System). Viati ska ha 

marknadens attraktivaste belöningsmodell och effektivaste overhead." 

 

Carnall (1995) beskriver att företagets vision är en viktig del i hanterandet av förändring. 

Fallföretagets vision visar vart de är på väg och vad de siktar på. Mål och vision är även en del 

av den kulturella aspekten värdebaserad styrning Simons (1994) beskriver. Simons (1994) menar 

att ett företags vision kan användas för att förmedla värderingar till hela organisationen. 

Fallföretaget har i sin vision fått med tre av de typiska delarna med företaget som vi även fått 

fram i intervjuerna och den framstår i allra högsta grad som ett riktmärke. Genom 

belöningsmodellen kan företaget locka kompetenta konsulter, vilket kan göra dem ledande inom 

området. Samtidigt gör en effektiv overhead att konsulterna kan få ut ännu mer av sitt arbete i 

form av pengar. I likhet med Browns (1992) distinktion mellan traditionell och kulturell styrning 

liknar visionen en form av symbol för vad företaget står för. Denna symbol visar vart företaget är 

på väg och vad de vill sträva efter.  

 

Fallföretagets image handlar till stor del om kompetens, vilket är någonting som tydligt framgår 

när vi pratar med de anställda. “Vi levererar lite bättre konsulter än alla andra”, ”... alla som 

jobbar här är duktiga, speciellt eftersom jag tror att man inte vågar hoppa över om man inte är 

tillräckligt duktig” samt“... vi drar till oss de duktiga” är tydliga inslag av detta. Genom 

affärsmodellen lockar företaget till sig erfarna och duktiga konsulter, vilket anses vara en orsak 

till företagets framgång. Genom den slimmade kostnadsmodellen och lönemodellen kan de 

dessutom förmedla en högre kvalitet än konkurrenterna, till ett lägre pris. Dessutom uppskattar 

kunderna att de flesta fortsätter sitt uppdrag trots att de byter arbetsgivare. Genom att de 

anställda är säkra på sig själva och ofta har långa uppdrag förmedlas en trygghet till kunden, 

vilket respondenterna upplever att kunden värderar högt.  
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4.5.1 Ledord 

På företagets hemsida beskrivs det att alla medarbetare arbetar efter tre ledord; lyhördhet, 

långsiktighet och resultat. Dessa ledord beskrivs ligga till grunden för relationen med kunderna 

och säkerställer en hög kvalitet i leveranserna. Vi kunde utläsa utifrån Scheins (1985) definition 

av företagskultur att kulturen fungerar som en garant för ledningen att personalen agerar på ett 

sätt som är önskvärt och kulturstyrning handlar om att påverka personalen till detta önskvärda 

sätt. Att använda sig av ledord stämmer in med Simons (1995) värdebaserad styrning där det 

handlar om att ledningen använder medel för att visa vilken riktning organisationen skall ta. 

Ledord kan därmed vara uttryck för kulturstyrning. Även om grundaren var den enda 

respondenten som faktiskt kunde nämna samtliga ledord, beskrivs innebörden av dem i samtalen 

med övriga respondenter. Lyhördhet uttrycktes av respondenterna som livsviktigt i arbetet som 

konsult. Utan lyhördhet blir det svårt att utföra ett bra arbete som tillfredsställer kunden. 

Långsiktigheten är dels ett arbetssätt som företaget valt aktivt genom att sträva efter längre avtal 

såsom ramavtal och löpande uppdrag i kontrast till projektanställningar. Genom arbetet mot 

myndigheter får företaget möjlighet till längre konsultuppdrag och de ramavtal som företaget 

förhandlar till sig utgör en god grund för inkomster till bolaget. Dessa ramavtal sträcker sig över 

flera år och på företaget anser man att det är viktigt att tänka långsiktigt med kunden. Dessutom 

ses långsiktigheten som någonting varje individ bör sträva efter när de arbetar i företaget så att de 

kan bygga en långsiktig relation mellan sig själva och kunden. Till viss grad menar 

respondenterna att detta även sker naturligt då eventuell obelagd tid bekostas personligen, vilket 

gör att de måste tänka långsiktigt för att inte riskera att stå utan uppdrag. Respondenternas 

uppfattning och erfarenhet är att denna långsiktighet är någonting som kunden eftertraktar och 

uppskattar. Flera av respondenterna förmedlar vikten av att tillämpa lyhördhet och långsiktighet i 

arbetet för att uppnå resultat.  

 

Det förmedlas en tydlig bild av att ledorden finns med i det dagliga arbetet. Att uppnå ett bra 

resultat ligger i alla medarbetares intresse då det direkt påverkar deras lön. Några av 

respondenterna beskriver att grundaren försöker förmedla ledorden och sin syn på arbetssättet 

vid tillfällen som ges men att ledordens plats i det dagliga arbetet snarare skett indirekt genom 

affärs- och lönemodellen, än direkt genom propaganda. Enligt Schein (2010) ligger det i 

entreprenörers natur att ha starka antaganden om vad som ska göras och hur det ska göras. Om 
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dessa antaganden anses vara korrekta och accepterade bygger de upp en stark kultur och 

organisation. Ledorden används onekligen i arbetet och på så sätt kan de anses vara accepterade. 

Ledordens innebörd och betydelse i sammanhanget är av stort intresse för denna studie då detta 

är nära sammankopplat med kulturstyrning. Huruvida ledorden hjälpt till att stärka kulturen eller 

ej är ingenting vi valt att analysera då det ligger utanför studieområdet. Ledorden är någonting 

Schein (2010) beskriver som gemensamma värderingar och åsikter, där en grupp individer 

identifierar sig med ett gemensamt sätt att lösa problem på. Ledordens självklara delaktighet i 

personalens vardagliga arbete gör att det kan tolkas som en typ av gömd kulturstyrning likt den 

Alvesson & Kärreman (2004) beskriver. De menar att kulturstyrningen inte alltid är ett uttryckt 

styrmedel utan ofta kan vara gömd i andra delar av ledningens styrsätt, exempelvis 

belöningssystem eller målstyrning. Enligt grundaren gäller det att förstå sambanden mellan 

ledorden för att lyckas som anställd på företaget. Konsulterna jobbar nära sin egen intäkt och 

därmed måste man utföra ett bra jobb för att få vara kvar, vilket man gör om man följer ledorden. 

Ledordens roll i företaget kan liknas med Simons (1995) beskrivning av värdebaserad styrning 

där ledningen kommunicerar ut en samling grundläggande värderingar, ändamål och riktning 

företaget vill att medarbetarna anammar.  

 

4.5.2 Företagets hemsida 

Det finns tydliga tecken på att företagets hemsida fungerar som ett kommunikationsverktyg till 

både kunder och anställda, nya som gamla. Genom företagets hemsida förmedlas ett starkt 

åtagande till kunden och kundrelationen. Här kan vi läsa om hur företaget prioriterar långsiktiga 

kundrelationer och att varje lösning är skräddarsydd för kundernas behov. Det beskrivs även 

vilka större kunder de har idag och mer i detalj vilka lösningar som arbetats fram hos dem. Dessa 

förmedlade budskap stämmer överens med den bild Alvesson (2009) och Brown (1992) målar 

upp om ledningens agerande vid kulturstyrning där det handlar om att förmedla en bild av 

företaget. Dock riktar sig hemsidan utåt, mot kunder och potentiella medarbetare, snarare än inåt 

mot företagets nuvarande anställda. Samtidigt representerar hemsidan vilka gemensamma 

värderingar som företaget har i kundrelationen. Dessa värderingar stämmer in på Scheins (2010) 

beskrivning om hur gruppen gemensamt ska agera i vissa situationer för att lösa problem. 

Problemen i detta fall avser hur man behåller en nöjd kund. Det finns även en del av hemsidan 
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som behandlar “karriär” där flera anställdas citat om arbetsklimatet och varför de började på 

företaget finns presenterade. Här beskrivs även tre delar under rubriken “att jobba på Viati”. 

Dessa innefattar; “Viatis kunder - din utveckling” där det beskrivs att de intressanta kunderna 

bidrar till spännande projekt och utveckling. “Frihet under ansvar” där de beskrivs att alla är en 

del av företagets utveckling samtidigt som man har frihet som en egenföretagare samt att alla på 

företaget drivs av en entreprenörsanda i en platt organisation. “Marknadsledande lön och eget 

ansvar”, där det läggs vikt vid att framföra vilka ekonomiska fördelar som en anställning medför 

samt att alla erbjuds delägarskap för “ägande, delaktighet och långsiktighet hör ju ihop!”, som 

det förklaras på hemsidan. Detta är ett tydligt exempel på att företaget, genom sin hemsida, 

försöker locka till sig personer med vissa kvalifikationer och värderingar.  

 

4.6 “Det är mycket svårare att förändra folk än att bara anställa rätt folk” 

Viati rekryterar nya medarbetare selektivt för att se till att de passar in i företaget och dess 

affärsmodell. Varje kontor ansvarar för sin egen rekrytering. Chefen för en av kontoren uttrycker 

en skillnaden mellan Viatis rekrytering och andra företags. Respondenten beskriver att till 

skillnaden från andra företag finns inget krav på att antal anställda skall öka till en viss nivå 

under en viss period i syfte att uppfylla de omsättningskrav som satts upp av ledningen. Viatis 

rekrytering bygger istället på att hitta en så lämplig kandidat som möjligt genom att kräva ett 

långt CV, med erfarenhet från flera företag, ett bra nätverk och ett antal konsultuppdrag i bagaget. 

Viati använder sig även av en fem-skalig modell för att utvärdera en kandidats kvalifikationer 

och tidigare erfarenheter inom branschen. I första hand efterfrågar fallföretaget kandidater som 

uppnår nivå fyra eller fem på den fem-skaliga modellen. Detta innebär att kandidaten skall ha 

minst 7 års erfarenhet i branschen. En av respondenterna beskriver även att de i enstaka fall kan 

anställa en “trea” om denna förväntas bli en “fyra” eller “femma” inom en snar framtid. Utöver 

den tydliga modellen för kvalifikationer tittar Viati även på personligheten och hur 

“konsultmässiga” kandidaterna är. En av respondenterna beskriver det på följande sätt:  

 

”Vi har haft en del här under våren som har haft bra CV, haft bra driv, men som socialt inte har 

det, där vi har hört att den funkar inte socialt helt enkelt eller har vissa problem som inte är 

riktigt konsultmässiga och då har vi sagt att vi avstår.”  
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Det blir genom detta tydligt att kvalifikationerna för att bli anställd inte bara handlar om teknisk 

kompetens. I anställningen där konsulten arbetar mycket självständigt krävs även en social 

kompetens för att kunna arbeta efter affärsmodellen och ledorden. En av respondenterna 

beskriver även att den upplever att rekryteringsprocessen på Viati är längre än i andra företag. 

Företaget och den potentiella arbetstagaren träffas ofta över flera luncher och har löpande dialog 

innan någonting händer. Detta är ytterligare tecken på att det är viktigt att rätt personer anställs. 

Det inte ovanligt att samtliga medarbetare i ett kontor involveras för att bestämma om en 

kandidat anses vara lämplig att anställda, vilket beskrivs på följande sätt:  

 

“Så om vi har Kalle som ska komma in så tar vi upp det om det är någon som har något att säga 

får göra det nu. Och då har vi haft fall där vi tycker att någon inte ska gå̊ vidare och då har vi 

avstått.” 

 

Detta är ett tydligt exempel på den platta organisation företaget tillämpar där medarbetare har 

mycket att säga till om och är delaktiga i diverse beslut respektive kontor ställs inför. Detta är 

någonting som påminner om Mintzbergs (2009) beskrivning av den professionella byråkratin där 

den förlitar sig på samordningen av kompetens, där medlemmar i den operativa kärnan har stort 

inflytande och därmed främjar vertikal och horisontell decentralisering. Detta kan jämföras med 

hur Viatis beslutsfattandet ser ut i samband med rekrytering av nyanställda. Det huvudsakliga 

ansvaret ligger på cheferna på de olika kontoren men det faktum att det inte är ovanligt att 

medarbetare är med och bestämmer vilka som tas in i företaget påminner om Mintzbergs (2009) 

beskrivning. Det är även viktigt att den anställde identifierar sig med organisationen. Detta bland 

annat genom att de bör ha funderat över att starta eget företag, vilket mycket påminner om 

affärsmodellens utformning. Alvesson & Willmott (2002) diskuterar att individens identitet i 

organisationen bör sammanfalla med organisationens mål och identitetsskapande utgör även en 

byggsten i socioideologisk styrning av Alvesson & Kärreman (2004). 

 

I och med den selektiva rekryteringen använder sig företaget inte primärt av jobbannonser. Det 

finns heller inget behov av det anser en av respondenterna som menar att trycket på ansökningar 

in i företaget är stort. Det är istället genom hörsägen, att företagets konsulter gör ett bra jobb ute 
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hos kunder, som andra konsulter får höra om företaget. Det är så företaget vill marknadsföra sin 

modell. “Vi ska försöka skvallra lite om vår modell, för att vi kan ta mer marknadsandelar om 

alla förstår hur bra vi är...” beskriver en respondent. Detta kan tolkas som ett kulturstyrande 

initiativ från ledningen att personalen ska jobba för att “predika” företagets modell i syfte att 

attrahera fler konsulter. Att agera efter ledningens önskvärda beteende är precis vad 

kulturskulturstyrning handlar om enligt bland andra Brown (1992) och Alvesson & Kärreman 

(2004). Eftersom modellen bara tillåter “rätt” konsulter att söka tjänsten, medför detta att mer 

kompetent personal kommer och Viati får mer jobb. Detta kan också ha medfört en avsaknad av 

klaner inom organisationen. De anställda är såpass lika att eventuell kulturstyrning inte behöver 

anpassas efter klaner såsom Ouchi (1979) beskriver. Även om det på kort sikt skulle vara bra att 

anställa ytterligare tio konsulter som drog in pengar till företaget skulle det på lång sikt vara 

ohållbart. Om inte en noggrann och selektiv rekrytering tillämpas finns det risk att hälften av 

konsulterna på tre års sikt står utan uppdrag eller inte fungerar hos kund. Respondenten menar att 

andra konsultföretag kan ha råd att några personer går dåligt en period, eller står utan uppdrag, 

men på Viati finns ingen buffert för att hantera större mängd obelagd tid. Det slutar istället med 

att den anställde slutar. 

 

Anledningen till att Viati endast efterfrågar självständiga och erfarna konsulter är för att de vill 

försäkra sig om att alla klarar av den självständiga affärsmodellen. Detta är ett tecken på vad 

Alvesson & Kärreman (2004) beskriver som selektiv rekrytering. De menar att detta kan vara ett 

första steg mot att skapa en specifik gemenskap som står för en gemensam samling värderingar 

och åsikter. Alvesson (2009) menar även att de anställda bör vara relativt likartade för att 

ledningen skall kunna påverka de anställdas beteende och kulturstyra, något som denna 

rekryteringsprocess borde medföra. Vidare beskriver en annan respondent att i och med 

affärsmodellen skulle det inte fungera att ta in allt från nybörjare till seniorkonsulter som har helt 

olika behov. Respondenten beskriver att företaget inte har möjligheten att ta hand om 

nyexaminerade då affärsmodellen kräver ett självständigt arbete med egna kontakter. 

Uppskattningsvis anses 80 % av alla anställda ta med sig uppdrag från tidigare arbetsgivare. 

Detta gör att kandidaten förmedlar en viss trygghet och bevis på att denna kan sysselsätta sig 

själv i framtiden. I och med att de flesta har med sig uppdrag behöver företaget, trots sina 90 

anställda, inte ha mer än en säljare i bolaget, vilket de sparar stora kostnader på. Det blir i och 
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med detta också tydligt att de anställd söker sig till Viati på grund av den generösa lönemodellen 

och den “slimmade kostnadsmodellen”, något som även kunde tydligt uttydas i samtalen med 

respondenterna.  

 

Alvesson & Kärreman (2004), Alvesson (2009) och Schein (2010) beskriver alla att den 

selektiva rekryteringen är ett sätt att välja ut anställda med samma värderingar och åsikter som 

ledningen i syfte att kunna styra kulturen lättare. Den selektiva rekryteringen i Viati syftar främst 

till att de anställda skall uppfylla vissa kvalifikationer för att se till att de kan sysselsätta sig 

själva och klara av den specifika affärsmodell företaget tillämpar. Det faktum att företaget ställer 

frågan om arbetssökarna funderat på att starta eget kan till synes stämma bättre in på Alvesson & 

Kärremans (2004) m.f. beskrivning av selektiv rekrytering då den syftar på att identifiera en 

personlighetstyp snarare än en kvalifikation. Enligt respondenterna ställs denna fråga snarare i 

syfte att få en bekräftelse på huruvida personen i fråga kan sysselsätta sig själv och därmed 

förväntas klara av affärsmodellens upplägg. 

 

Flera respondenter menar att den selektiva rekryteringen även sker naturligt. Individer som inte 

har en längre erfarenhet som konsult eller ser sig själv som självständig och driven skulle inte 

heller gynnas av den modell företaget använder sig av. Detta gör att de flesta individer som inte 

uppfyller kraven som satts upp inte heller vågar ta klivet in i organisationen då de är rädda att 

inte kunna livnära sig själva. En av respondenterna beskriver att detta är den främsta anledningen 

till varför de frågar kandidaterna om de funderat på att starta eget. Har de övervägt att starta eget 

är de oftast mer självgående och drivna samt besitter de övriga kvalifikationer Viati kräver. 

Däremot beskriver samtidigt grundaren att de svåraste att få in i modellen är de personer som 

redan prövat på att driva eget men inte klarar av det riktigt. Av erfarenhet menar han att dessa 

individer lätt lämnar företaget så fort någonting annat intressant dyker upp. Samtliga 

ovanstående kriterier är en sammanställning av vad Viati efterfrågar vid en eventuell anställning. 

Företaget bekräftar att de efterfrågar en viss homogenitet bland de anställda, för att matcha den 

specifika affärsmodell företaget tillämpar. 
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4.6.1 Introduktion vid nyanställning 

Viati har ingen specifik introduktion för sina nyanställda. Grundaren menar att tanken är att de 

skall ha en specifik introduktion men att det inte riktigt blivit så. En annan av respondenterna 

beskriver att den inte riktigt anser att det behövs då alla är erfarna konsulter och självgående 

redan när anställningen påbörjas. En tredje respondent bekräftar avsaknaden av en introduktion 

vid nyanställning men menar att efterfrågan för en sådan inte funnits hitintills, men att det skulle 

vara någonting som kanske borde appliceras i framtiden. Alvessons (2009) beskriver vikten av 

att introducera nyanställd för företagets interna regler och rutiner och att ledningen presenterar 

företagskulturen för nyanställda vilket skiljer sig en aning från hur en introduktion ser ut på 

fallföretaget. Avsaknaden av introduktion kan tyda på att det inte finns så mycket interna regler 

och rutiner, vilket även skulle bekräfta analysen angående den svaga formaliseringen i 

fallföretaget. Kennedy (2000) beskriver att skillnaden mellan en stark och en svag kultur är att i 

en stark finns tydliga informella regler och värderingar för hur individer skall bete sig i vissa 

situationer medan en svag karaktäriseras av att ingen vet vad man ska göra. På fallföretaget ser vi 

en avsaknad av en specifik introduktion vid nyanställning och att en av respondenterna förklarar 

detta genom att förklara att alla är erfarna konsulter redan och vet vad som skall göras redan dag 

ett.  

 

4.3 Gemenskap 

Affärsmodellen i kombination med att flertalet anställda arbetar ute hos kund istället för på ett 

gemensamt kontor, har bidragit till att flera respondenter inte anmärkningsvärt märkt av den 

kraftiga tillväxten. En respondent uttrycker sig att “det märks ju bara av när vi ska träffas på 

luncher och så, att det är lite mer trångt, men det påverkar ju faktiskt inte mig i mitt arbete.”. 

Detta visar än mer på att vardagen för konsulterna är mycket självständig och att organisationens 

förändringar inte påverkar denne i sitt arbete. För att stärka gemenskapen på företaget anordnas 

en del aktiviteter där de anställda får möjlighet att, i kontrast till den självständiga vardagen, 

träffa och samtala med kollegorna. Flera av respondenterna ansåg att detta sätt att arbeta och 

umgås var den perfekta mellanvägen gentemot att driva eget, det blir en form av “eget light”, 

som en respondent uttryckte sig. Man får fördelarna med att vara egen samtidigt som det finns 

möjlighet att umgås med kollegor. På lokal nivå har varje kontor veckomöten, ofta i form av 
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lunch, där de, som beskrivet ovan, går igenom viktiga händelser och delar information. För 

flertalet anställda är dessa luncher i många fall den enda löpande kontakten de har med kollegor 

och chef. Årligen anordnas även en julfest likt många andra företag. Även denna på lokal nivå. 

På central nivå anordnas varje år åtminstone två träffar där alla medarbetare bjuds in. Dels till 

den årliga konferensen utomlands och dels till den spahelg som företaget bjuder på. 

Konferensresan bekostar den anställde ur dennes egen budget. Uppslutningen till denna resa är 

ändå relativt god med närmare 60 av 90 anställda vid senaste konferensen och genom att prata 

med respondenterna fick vi uppfattningen om att de var uppskattade av de anställda. Något som 

tyder på att resorna uppskattas är att när moderbolaget 2012 skulle öppna upp ett nytt dotterbolag 

och frågade ett tiotal medarbetare om de ville flytta över till det nya bolaget var den första frågan 

som dök upp inte om de skulle få några jobb eller om de skulle få några pengar beskrev 

grundaren. Den första frågan var istället: “får vi inte följa med på de här konferensresorna 

längre?”. Detta är ett tydligt exempel på att företagets beslut beträffande affärsresor och diverse 

träffar är någonting som uppskattas av de anställda och bidrar till att företaget kan uppfattas som 

en attraktivare arbetsgivare. 

 

När vi besöker huvudkontoret i Dalarna och genomför intervjuerna i konferensrummet kan vi 

tydligt observera inramade resebilder upphängda runt om i rummet. När vi frågar om dessa 

berättar grundaren att det är bilder från olika konferensresor företaget gjort genom åren. “I 

början hade vi två gånger per år, men nu har vi kommit fram till att inte göra det...vi missar så 

mycket debitering”. Vi upplever att det finns en viss stolthet i bilderna på resorna. Det speglar 

framgången. Denna stolthet visar sig genomgående på huvudkontoret, vilket är smakfullt inrett i 

företagsfärgen grönt. De nya kaffemuggarna har företagsnamnets tryck på sig. Företaget har 

precis flyttat upp en våning, fick vi berättat för oss, på grund av att det förra kontoret blev för 

litet. Det gemensamma köket, som ligger i mitten av det stora kontoret, är omringat av enskilda 

kontorsrum med stora glasfönster. Kontorsmiljön uppfattas som mycket avslappnad och det 

ligger en lugn stämning i luften. På väggen hänger bilder på alla som jobbar på företaget. 

Gemenskapen känns starkare här än på det andra kontoret. Genom företagets hemsida ges en klar 

bild av att Viati vill representera sig som en enhet. Denna bild blir något rubbad av den 

empiriska insamlingen där vi får intrycket av att företaget står mellan att vara en gemensam front 

samtidigt som det egna ansvaret skapar en stark självständighet bland de anställda. På grund av 
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skillnader i kunder mellan orterna arbetar fler på huvudkontoret. Brown (1992) benämner just 

arbetsplatsen som en stark indikator till kultur och kulturstyrning, vilket helt klart ger sig uttryck 

i vårt fall. Kontorens kulturella uttryck skiljer sig dock markant och vi får helt olika syn på 

verksamheten från de olika orterna. Schein (2010) beskriver att grundaren är den enskilt största 

påverkande faktorn till en företagskultur och detta ger sig ett tydligt uttryck i våra observationer 

av arbetsplatsen. Faktumet att grundaren är verksam på huvudkontoret kan därför, i linje med 

Schein (2010) ge det en speciell kulturell mening.  

 

Kontakten med andra medarbetare skiljer sig något mellan de olika kontoren och beroende på 

vilka typ av uppdrag de anställda sitter på för tillfället. Det är dock sällan flera från företaget 

arbetar tillsammans. Vanligare är det att man arbetar tillsammans med personer från andra 

konsultfirmor som arbetar i samma projekt. Detta uttrycks vara relativt vanligt inom 

konsultbranschen och anses inte vara något unikt för fallföretaget. Detta hindrar dock inte 

medarbetarna från att gå till varandra när de behöver råd eller idéer. Vårt intryck var att modellen 

skulle leda till en ovilja att hjälpa varandra, men detta förklaras av grundaren med att “... 

egentligen är man dum om man inte frågar varandra om hjälp. ... du hjälper mig och nästa gång 

hjälper jag dig. Dom som inte hjälper varandra passar inte in”. Vårt intryck var att 

affärsmodellen skulle kunna medföra en ovilja att hjälpa varandra för att det skulle ta fokus från 

sin egen uppgift. Detta var inte fallet och flera andra respondenter uttryckte en vänlig inställning 

till att hjälpa varandra med uppgifter. 

 

En av de stora riskerna med att växa skulle enligt teorin vara risken att rubba företagskulturen 

och de anställdas relation med varandra (Hambrick & Croziers, 1985; Bidanset, 2012). Detta har 

inte gett sig uttryck i detta företag. Ingen av respondenterna har uttryckt något missnöje med 

strukturförändringarna som skett på grund av tillväxten. Resultaten från Hambrick & Croziers 

studie som visar att det lätt kan uppstå en rivalitet mellan individer i de fall anställningstakten är 

hög går inte att applicera på fallföretaget. Tvärtom finns det en syn på att nyanställning bidrar till 

fördelar för alla anställda. Dels finns stor chans att den extra personens arbete bidrar till större 

vinst för företaget och därmed större aktieutdelning. Dels ökar det företagets närvaro på 

marknaden och bidrar till att förmedla medvetenheten om förtaget och dess kompetens. 

Gemenskapen, eller bristen på den, kan dock försvåra arbetet med kulturstyrning. Alvesson 
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(2009) argumenterar starkt för att kulturstyrning endast kan utföras i nära kontakt med 

personalen. I detta fall skulle det tala för att kulturstyrning inte passar sig för det strukturella 

upplägg företaget har. Den begränsade tid personalen spenderar med eller i närheten av någon i 

ledande befattning är mycket begränsad och då konsulterna endast träffar koncernchefen och 

tillika grundaren högst två gånger per år, ger det begränsade möjligheter för denne att förmedla 

ett kulturellt budskap.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring hur kulturstyrning hanteras i fallföretaget. Kapitlet 

omfattar även en diskussion kring tidigare studiers relevans och koppling till studien. 

Avslutningsvis presenteras en resultatmodell utformad för att illustrativt beskriva studiens 

resultat och upptäckter.  

 

Syftet med kulturstyrning ligger, enligt Bate (1995), i att behålla eller förändra en redan 

existerande kultur. Vilka handlingar detta kräver är inte lika tydligt. Vi avser att analysera teorins 

något abstrakta utgångspunkt med den empiriska verklighet vi studerat. Faktum är att vi kan 

identifiera flera handlingar som påverkar rådande företagskulturen eller syftar till att behålla den.  

 

5.1 Affärsmodellens påverkan 

Vid en första anblick gav respondenterna en bild av att kulturstyrningen var så frånvarande att vi 

bestämde oss för att döpa uppsatsen till “Vadå kulturstyrning”. I ledningens arbete kunde vi inte 

identifiera några uttalade inslag av kulturstyrning utan att den allmänna inställningen hos 

respondenterna snarare var att behovet inte fanns. Vi fick istället intrycket av att det mesta gick 

på automatik. Arbetet och de anställda på företaget var självgående och inslagen från ledningen 

kunde därför begränsas. Detta var i kontrast till tidigare studier och ett aningen överraskande 

resultat. Genom djupare analys insåg vi affärsmodellens inblandning och vikt i styrningens 

agerande samt kunde identifiera några aspekter som påverkade företagskulturen. 

 

Efter att ha studerat fallföretaget har vi förstått att affärsmodellen spelar en central roll för hela 

organisationen. Affärsmodellen utgör det typiska med företaget och den främsta anledningen till 

att de anställda ville börja jobba där. Inom nästan alla områden som intervjuerna omfattade kom 

affärsmodellens inverkan ständigt på tal. Utifrån analysen kan vi identifiera några direkta 

effekter av affärsmodellen: 

● Högre lön till konsulterna 

● Självständighet 

● Selektivitet i rekryteringsprocessen 

● Naturligt att följa ledorden 
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● Begränsad gemenskap 

● Enklare ledningsstruktur med begränsat ledningsarbete 

 

5.1.1 Högre lön och självständighet 

Till att börja med erbjuder affärsmodellen högre lön än genomsnittet på marknaden, vilket anses 

vara mycket eftertraktat av respondenterna. I arbetet som konsult, där du säljer din egen kunskap, 

ses det som naturligt att tjäna så mycket pengar som möjligt. I alla fall om du anser att du inte får 

någon övrig nytta av företaget du arbetar för. Detta gör att företaget attraherar drivna, erfarna och 

kompetenta konsulter. Genom detta, tillsammans med affärsmodellens låga overheadkostnader, 

har företaget möjligheten att erbjuda en högre kvalitet till ett lägre pris och därmed kunna 

förhandla till sig nya avtal och ta marknadsandelar. Upplägget på arbetet medför en hög grad av 

självständighet med lite kontakt med överordnade. Därför kräver modellen driv, erfarenhet och 

kompetens, annars blir du inte långvarig i företaget. Affärsmodellens påverkan på 

självständigheten är en av de tydligaste effekterna. Det faktum att de anställda själva ansvarar för 

att spara upp eget kapital för eventuell obelagd tid, utbildningar och tillbehör är ett tydligt 

exempel på kravet på självständighet. I och med företagets låga overheadkostnader finns det 

även begränsade stödfunktioner för konsulternas dagliga arbete. Detta gör att företagets konsulter 

själva ansvarar för sina uppdrag där de fattar mycket egna beslut, från början till slut, och har 

oftast betydligt mer kontakt med kunden än fallföretaget. Utifrån de krav affärsmodellen ställer 

på självständigheten är det tydligt att företaget inte vill anställa konsulter som de behöver ta hand 

om. Om du över huvud taget ska kunna tjäna en anständig lön på detta företag krävs det att du 

kan ta hand om dig själv. Detta leder till att företaget endast eftertraktar erfarna konsulter som 

har stor förmåga att arbeta självständigt.   

 

5.1.2 Rekrytering 

Vid rekryteringen filtreras människor ut som “passar in” på Viati och dess modell. Om företaget 

genom denna rekrytering lyckas med detta ses det enligt Brown (1992) som en form av kulturell 

styrning. Den selektiva rekryteringen beskrivs enligt Alvesson (2009) vara ett sätt för företagets 

ledning att rekrytera personer med samma värderingar för att på så sätt få en starkare, mer 

enhetlig företagskultur som därmed blir enklare att styra. De värderingar företaget efterfrågar är 
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att de sökande skall ha funderat på att starta eget, men ändå vilja ha fördelen av att vara anställd. 

Detta för att passa in i affärsmodellen. I fallföretaget fick vi däremot intrycket av att det i första 

hand inte är de anställdas personliga värderingar som efterfrågas utan en specifik kompetens och 

erfarenhet. Konsulter med egna kontakter och stort självförtroende i sin egen kompetens, med 

lång erfarenhet, som vet med sig att de skulle kunna sysselsätta sig själv och klara av den 

krävande modellen. Trots detta anser vi att det är ett tydligt exempel på kulturstyrning då 

företaget selektivt väljer ut individer med likartade egenskaper i avsikt att klara av att arbeta på 

det sätt affärsmodellen kräver.  

 

När vi tittar på affärsmodellen i sin helhet är den tydligt uppbyggd efter professionens normer 

och värderingar utifrån grundarens tidigare erfarenhet som därefter formats av andra konsulters 

input. Det är en projicering av vad grundaren ansåg som eftertraktat när det kom till att arbeta 

som konsult. Det faktum att affärsmodellens utformning och sättet företaget arbetar på grundar 

sig i grundarens tidigare erfarenheter och värderingar verkar bidra till att andra erfarna konsulter 

på företaget lättare kan identifiera sig med den. Detta tillsammans med den selektiva 

rekryteringen gör att behovet av löpande kulturstyrning tycks minska. Med detta menar vi att 

företagets selektiva rekrytering och affärsmodellens utformning i allra högsta grad är 

kulturstyrande inslag som gör att företaget blir en mer homogen grupp. I och med detta besitter 

de anställda redan likvärdiga värderingar och normer som företaget eftertraktar och därav 

minskas behovet av ledningens aktiva arbete att förändra gruppens värderingar och att löpande 

kulturstyra. Utifrån detta kan vi också förstå varför företaget inte avsevärt förändrat sitt sätt att 

kulturstyra trots den starka tillväxten. Affärsmodellens utformning och företagets 

rekryteringskriterier är två tydliga exempel på kulturstyrning. Det faktum att båda sett likadana 

ut genom hela företagets tillväxt tyder på att detta sätt att kulturstyra inte påverkats av att 

företaget fått fler antal anställda.  

 

5.1.3 Ledord  

Ledorden, som syftar till att skapa mervärde i kundrelationen i form av lyhördhet, ett långsiktigt 

tänkande samt prestation som leder till ett gott resultat, är i sig inget som stämmer in på teorin 

kring kulturstyrning. Alvesson (2009), Brown (1992) och Schein (2010) är alla överens om att 

budskap måste förmedlas för att det ska vara kulturstyrning. Företaget menar att ledorden är 



	  

	   	  62	  

någonting samtliga anställda arbetar efter i sitt dagliga arbete, vilket då gör att de måste ha 

förmedlats på något sätt. Bara att ledorden är uttalade är ett tecken på kulturstyrning då det är ett, 

från ledningens sida, önskvärt beteende som försöker förmedlas. Även om ledorden är uttalade är 

arbetet med att förmedla ledorden inget företaget, om man ska tolka de anställda, arbetade 

särskilt aktivt med. Respondenterna visste att det fanns ledord, men ingen, förutom grundaren, 

kunde nämna samtliga. De respondenter vi pratade med förmedlade däremot en bild av att de 

redan arbetade långsiktigt, tänkte på resultatet och visade en lyhördhet gentemot kunden. De 

arbetade alltså redan efter ordens innebörd utan att veta att de följde ledorden företaget satt upp. 

Detta får oss att reflektera kring huruvida dessa ord är grundläggande antaganden konsulter i 

allmänhet arbetar efter eller om det beror på att de arbetar på fallföretaget. I alla tjänsteföretag 

som strävar efter att utföra ett bra jobb borde exempelvis lyhördhet vara essentiellt för att få en 

kund nöjd. Även målet att utföra ett gott resultat är kopplat till lyhördheten. Långsiktighet 

behöver inte nödvändigtvis vara en del av ett tjänsteföretags strategi, det finns troligen de företag 

som är framgångsrika på mer kortsiktiga projekt, även om det kan tyckas bekvämt med 

återkommande kunder. Genom dessa argument torde det finnas något i konsultyrket som gör att 

ledordens innebörd blir naturliga att följa. Dock upplever vi att affärsmodellens utformning 

bidrar till att användandet av dessa ledord förstärks.  

 

I och med den selektiva rekryteringen skapas en relativt homogen grupp medarbetare på 

företaget som arbetar på ett visst sätt. Företaget vill bara anställa folk de vet arbetar på ett 

önskvärt sätt. Det önskvärda sättet kan delvis beskrivas utifrån ledorden och därmed går det inte 

att bortse från möjligheten att de anställda redan “följer” ledorden innan de börjar sin anställning 

och att det i själva verket var orsaken till att de blev anställda från första början. Utifrån detta 

synsätt har affärsmodellen en mer indirekt påverkan på de anställdas arbetssätt. Det skulle i så 

fall kunna innebära att affärsmodellen kräver att ledorden efterföljs, men det är inte orsaken till 

att de anställda jobbar efter dem. Genom att varje medarbetare på företaget arbetar självständigt 

och ansvarar helt och hållet för sin egen inkomst ställer det högre krav på deras långsiktighet och 

hur de agerar i det dagliga arbetet än om de skulle ha tryggheten från en vanlig anställning. Med 

den direkta närvaron till inkomsten, i den bemärkelsen att konsulten får en fast andel av det som 

faktureras, höjs medvetenheten att följa ledorden då alla vill ha en trygg inkomst. Som framgick 

ur empirin; om du inte är lyhörd mot kund och levererar ett bra jobb kommer du snart vara utan 
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jobb, vilket då helt skulle gå emot långsiktigheten. Affärsmodellen tycks därmed förstärka 

konsulternas grundläggande värderingar, det vill säga få dem att prioritera lyhördhet, 

långsiktighet och resultat i sitt arbete. Huruvida arbetssättet, och det faktum att ledorden, följs 

beror endast på affärsmodellen eller om det har att göra med konsultyrket är svårt att avgöra. Vi 

ser dock att affärsmodellen har en påverkande effekt i detta avseende. Affärsmodellen tycks 

därför ha en kulturstyrande effekt. Modellen uppfyller det som teorin benämner som 

kulturstyrning. Även om arbetssättet fanns där sedan tidigare så hjälper affärsmodellen till att 

förstärka de önskvärda egenskaperna som företaget eftertraktar. Grundaren uttryckte att om man 

inte följer ledorden går det inte att överleva med affärsmodellen. Detta instämmer vi med, men 

tillägger att det snarare verkar vara affärsmodellen som står i första rummet och tvingar dig att 

arbeta efter ledorden snarare än att du medvetet måste följa dem.  

 

5.1.4 Gemenskap och ledningsstruktur 

I empiri-/analysavsnittet kom det fram att sättet fallföretaget arbetar på medför mycket 

självständigt arbete. Detta visar sig även i den fysiska kontakten mellan individer på företaget. 

Att gemenskapen är begränsad mellan orter kan anses vara naturligt, men den begränsade 

kontakten mellan medarbetare och mellan medarbetare och chef på lokal ort är anmärkningsvärt. 

Utifrån affärsmodellen kan vi se att konsulterna har tagit på sig rollen som egna företagare i den 

bemärkelsen att de jobbar mer åt sig själva än åt företaget. Dessutom innebär affärsmodellen att 

konsulterna själva får stå för kostnaden av ett kontorsrum, vilket då kan vara lockande att avstå 

från. Affärsmodellen är på sätt alltså inte stöttande i medarbetarnas gemenskap. Trots detta tror 

vi att konsultyrket, snarare än modellen, är den största bidragande faktorn till den begränsade 

gemenskapen. Som konsult jobbar du ofta ute hos kund, i alla fall om det rör uppdrag som liknar 

fallföretagets, och detta hade förmodligen inte sett annorlunda ut på ett annat företag. I detta 

avseende är affärsmodellen anpassad till yrket och utnyttjar detta till max. Med förutsättningen 

att de anställda uppskattar starkare gemenskap, i sitt annars självständiga arbete, utgör arbetet 

med att förstärka den i sig ingen kulturstyrning. Detta då handlingen inte syftar till att påverka 

eller ändra de anställdas beteende. Snarare svarar den på anställdas vädjan om starkare 

gemenskap och därmed kan det i förlängningen anses kulturstyrning då det kan påverka den 

rådande kulturen på företaget. 
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Till följd av affärsmodellens uppbyggnad har företaget en enkel ledningsstruktur med begränsat 

ledningsarbete. Om företaget hade haft en mer komplicerad ledningsstruktur och ett större behov 

av kontroll hade kanske behovet av gemensamma träffar varit större. I dagsläget sker kontakten 

mellan chef och vissa medarbetare mycket sporadiskt. Nu säger vi inte att gemenskapen är dålig, 

bara begränsad. Man har alltså valt detta sätt att arbeta på och de anställda är medvetna om den 

begränsade gemenskapen och vilket eget ansvar de har när de accepterar anställningen. Hela 

affärsmodellen påverkar sättet de anställda arbetar på. Chefens roll blir helt klart mer begränsad, 

och kanske till och med mindre påtaglig under omständigheterna som råder på fallföretaget. Dels 

i sitt sätt att agera, då de anställda skrivit under ett avtal som innebär mycket frihet kan detta inte 

bara ändras, men också dels på grund av att modellens utformning begränsar behovet av en chef. 

I företagets vision ingår även att ha “marknadens effektivaste overhead” vilket därmed begränsar 

viljan och möjligheten att anställa chefer på heltid. Därmed är det svårt att minska 

centraliseringen än mer i takt med tillväxten, någon som Child (1973) beskriver som en naturlig 

effekt av tillväxt. Det är dock svårt att avgöra hur mycket av detta som är av kontextuell 

betydelse, att konsulter i allmänhet helt enkelt ofta arbetar själva utan kontakt med vare sig chef 

eller medarbetare. Alvesson (2009) tar upp fenomenet att ledningen ofta har svagare ställning i 

företag som domineras av professioner. Som exempel tas advokat- och revisionsbyråer upp, 

vilket mycket väl kan likställas med konsultyrket. Kanske kan det alltså vara så att ledningens 

begränsade inflytande i fallföretaget är av kontextuell betydelse.  

 

5.1.5 Strukturpåverkan 

I teorin beskrivs att tillväxt och strukturförändringar ofta medför bekymmer och mycket arbete 

för att kalibrera verksamheten efter de nya förutsättningarna. När antalet anställda ökar menar 

Hembrick & Crozier (1985) att det finns risk för kulturen rubbas och att känslan av det lilla 

företag, som många kanske föredrar, försvinner. Just känslan av ett litet företag är något som 

fallföretaget arbetat med att behålla och den självständiga vardagen och bestämda arbetssättet har 

heller inte påverkats av att antalet anställda har ökat. Det kan argumenteras för att tillväxten och 

strukturförändringarna skulle öka avståndet mellan grundaren och de verksamma i bolaget i takt 

med att verksamheten sprids över ett större geografiskt område och antalet mellanchefer ökar. 

När företaget befinner sig i ett stadie där grundaren är den enda chefen har denne kontakt med 
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samtliga anställda. I linje med Alvesson (2009) är detta optimalt för kulturell styrning. När 

företaget då växer kan kulturstyrningen behöva läggas om eller trappas upp i syfte att påverka 

den större gruppen människor. I Viatis fall har de kulturstyrande aspekterna, beskrivna ovan, sett 

ungefär lika ut genom hela tillväxten. Dock bör vi här väga in det faktum att kulturstyrningen 

som sker inte är direkt uttalad utan att den största effekten på kulturen kommer från 

affärsmodellen och dess utformande. Detta gör att strukturförändringarnas inverkan på 

kulturstyrningen därför blir svårare att avgöra, då det skulle krävas en djupare genomgång av 

affärsmodellens förändring över tid för att få ett mer definitivt svar.  

 

De huvudsakliga dragen i affärsmodellen har inte förändrats under tillväxten. Den strukturella 

designen, som kan liknas med Mintzbergs (2009) professionella byråkratin, kan ha haft stor 

påverkan på att arbetet sett ungefär lika ut under tillväxten. I denna ligger de anställdas 

kompetens i fokus och de får stort inflytande och kontroll över sitt dagliga arbete. Det 

decentraliserade beslutsfattandet och självständigheten gör också att kontakt med överordnade 

blir begränsad, varpå flera respondenter uppgav att de knappt märkt av tillväxten. Trots att 

organisationens komplexitet ökat tyder detta om något på den förändringsprocessen varit 

okomplicerad i de anställdas ögon. Den strukturella designen och affärsmodellen kan också 

därmed har begränsat behovet av att förändra sättet att kulturstyra. När företaget växte var det 

som att grundaren lutade sig tillbaka och lät den utformade affärsmodellen göra sitt jobb. Vi tror 

därför att affärsmodellen, och sättet företaget arbetar på, är orsaken till att strukturförändringarna 

inte har haft så stor påverkan.  

 

5.2 Avslutande diskussion 

I diskussionen ovan har det framkommit att kulturstyrande inslag hos fallföretaget främst visar 

sig genom den affärsmodell som utgör navet i företagets verksamhet. Styrningen utövas därmed 

mer indirekt än vad tidigare teorier och studier vittnar om. I Alvessons (2009), Scheins (2010) 

och Browns (1992) texter framstår det som att kulturstyrningen är tydlig och ofta uttalad i 

företag. Visserligen för Alvesson (2009) en diskussion gällande kulturstyrningens påstådda 

enkelhet, men denna rör snarare huruvida det går att påverka personal genom kulturstyrning, inte 

att den skulle vara mer indirekt utformad. Inte förrän Alvesson tillsammans med Kärreman 
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(Alvesson & Kärreman, 2004) får vi intrycket av att kulturstyrning inte behöver vara något 

tydligt utformat. Detta gjorde att vi i förstadiet till studien antog att någon form av kulturstyrning 

skulle vara utformat även i fallföretaget. Affärsmodellens utformning visade sig snarare minska 

behovet att ständigt arbeta med att påverka och förändra de anställdas beteenden. Detta grundar 

sig först och främst i att företaget endast anställer personer som anses uppfylla de krav 

affärsmodellen medför. En anställd som inte längre uppfyller dessa krav kommer lämna 

organisationen innan företaget behöver påverka dennes beteende. Detta då det inte längre blir 

lönsamt att arbeta under dessa förutsättningar. Möjligen kan det vara så att kulturstyrning blir 

tydligare ju större omfattning och betydelse den har. Vill man ändra inställningen hos de 

anställda i ett multinationellt företag, så som i Brown (1995), kan det möjligen vara effektivare 

att även propagera för denna förändring, men i ett mindre företag behöver det inte vara lika 

tydligt. 

 

Det talas även mycket i tidigare teori för att en organisatorisk förändring och tillväxt skulle ha 

stora effekter på organisationen. (Hall, 1972; Child, 1973; Routamaa, 1980; Barth & Hörte, 

1997; Hambrick & Crozier, 1985) Fallföretagets tillväxt har haft förvånansvärt lite effekter på de 

anställda och som flera uttryckte sig märker de knappt av det. Deras arbete ser likadant ut. Detta 

kan dock ha en stark kontextuell betydelse där konsulternas arbetsupplägg, i kombination med 

affärsmodellen, gör att de inte har särskilt mycket kontakt med sin arbetsgivare och därmed inte 

märker av förändringarna. Dock gjordes uppdelningen av kontor efter geografiska områden efter 

påtryckningar av personalen om att de inte ville bli för stora på varje ort. Anledningen till att 

tillväxten skett utan problem kan ha att göra med att ledningen agerade i förväg innan de 

anställda hann bli missnöjda. En omstrukturering av företaget torde också ha varit relativt 

smärtfri då, återigen, konsulternas arbete är distanserat från ledningen och många arbetar ute hos 

kund. Förändringen blev därmed inte särskilt stor för flertalet anställda.  

 

I och med medarbetarnas självständiga vardag försöker företaget förstärka gemenskapen genom 

konferensresor, spa-helger och andra träffar. Affärsmodellens utformning hämmar till viss del 

gemenskapen inom Viati och därför kan detta ses som en stödjande handling mot 

affärsmodellens mer negativa aspekter. Detta anser vi vara en de aspekter som de anställda 

upplevde vara det positiva med att arbeta på företaget, jämfört med att ha ett eget företag. Försök 
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att stärka gemenskapen kan även det tolkas som kulturstyrning då själva syftet med aktiviteterna 

är att genom detta förstärka kulturen, även om de i detta fall är begränsade till några få tillfällen 

per månad och år.  

 

Företagets framgång beskrivs bero på det unika upplägget i företaget som lockar till sig 

kompetent personal som kan sköta sig själva och arbeta efter företagets värderingar, det vill säga 

ledord. Ovan diskuterades huruvida kulturen på företaget, som främjar kompetens och 

självständighet och som i slutändan gör företaget framgångsrikt, var “skapat” av företaget eller 

om det hade med konsultyrket att göra. Detta leder oss även in på diskussionen kring Barnys 

(1986, 1991) benämning om företagskulturen som resurs. Utgör företagskulturen en resurs i detta 

fall? Som vi diskuterat tidigare har affärsmodellen en medförd effekt av att välja ut kompetenta 

personer som genom sitt arbete uppfyller ledordens innebörd. Detta kan argumenteras för att vara 

en del av kulturen på företaget. Utifrån Barnys fyra krav på en resurs (värdefull, ovanlig, icke 

imiterbar och varaktig) bör imiterbarheten vara den kritiska faktorn för att kulturen på detta 

företag ska anses vara en resurs, åtminstone när vi ser till de delar av kulturen som har studerats 

här. Vi kunde ju inte avgöra om detta drivna, självständiga och “riktiga” sätt att arbeta på 

berodde på företagets påverkan eller om erfarna konsulter helt enkelt bara är så. Om företaget 

inte är orsaken till detta betyder det att ett annat företag med liknande affärsmodell också kan 

skapa sig framgångar genom att anställa liknande personer och kulturen därmed inte uppfyller 

kravet för att vara “icke-imiterbar”. Även om de anställdas värderingar, normer och åsikter, som 

tillsammans utgör kulturen, är en stark bidragande faktor till företagets framgång utgör den inte 

en resurs i Barnys mening. Vi får heller inte glömma affärsmodellens inblandning. 

Affärsmodellen ser till att dessa personer vill arbeta där och genom detta blir företaget 

konkurrenskraftigt. 

 

5.3 Resultatmodell 

Resultatmodellen nedan avser att illustrera och övergripande sammanfatta de resultaten som 

diskussionen ovan lett fram till. Modellen är utformad efter författarnas samlade bild av studiens 

resultat kring kulturstyrning och genom denna vill vi tydliggöra våra tankar på ett pedagogiskt 

sätt.  
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Figur 5. Resultatmodell, egen utformning. 

 

Ledningen i ett företag är den ytterst ansvarige bakom styrningen av företaget. Därmed 

illustreras ledningen högst upp i denna modell. Den vertikala breda pilen avser att illustrera 

ledningens styrning, här riktad ner mot företagets kultur. Mellan ledning och kultur finns en 

påverkande faktor, affärsmodellen. Ledningen påverkar företagets kultur genom vissa handlingar 

som i sig grundar sig i affärsmodellens utformning. Dessutom är affärsmodellens utformning 

självreglerande i det avseendet att den påverkar anställdas beteende. Detta har vi diskuterat och 

beskrivit i analys och diskussion ovan om affärsmodellens effekter. De främsta kulturstyrande 

aspekterna som identifierats och utgör den breda pilen i modellen ovan får sin effekt på grund av, 

eller tack vare, affärsmodellen. Ett av de tydligaste exemplen är den selektiva rekryteringen som 

uppenbart är ett medvetet val från företagslednings sida i syfte att skapa en enhetlig arbetskraft 

som kan arbeta med affärsmodellen. Affärsmodellen kräver även en selektiv rekrytering, vilket 

vi har beskrivit i avsnittet ovan, och därmed sker denna kulturstyrning från ledning, genom 

affärsmodellen och ut till företagskulturen. Ett annat exempel är att ledorden efterlevs utan att de 
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anställda egentligen vet att de gör det. Affärsmodellens utformning förstärker ledorden i det 

avseendet att den kräver ett arbetssätt som är i linje med ledordens innebörd. Trots att ledorden 

även förmedlas på hemsidan, stundtals vid introduktion av nyanställda samt vid konferenser, tror 

vi att den främsta anledningen till varför de efterlevs är just affärsmodellen. Ett tredje exempel 

på affärsmodellens påverkan på ledningens handlingar är det faktum att de anställdas 

självständighet utgör en förutsättning för de anställda på fallföretaget. Ledningen vill att de 

anställda ska vara självständiga då detta gör att de kan kapa chefernas arbetstid och därmed 

overheadkostnader, samt att arbetet flyter på bättre när ledningen inte behöver ta hand om 

nyanställda. Dessutom är självständigheten en faktor som värderas högt av de anställda, vilket 

förenklar ledningens arbete.  

 

En stödjande handling till affärsmodellen är ledningens arbete med gemenskapen på företaget, 

möten, konferensresor, spa-helgar etc., och illustreras till höger i modellen ovan. Den står avskilt 

från det övriga arbetet då den fungerar som en motverkande handling mot en sämre gemenskap 

mellan medarbetare på fallföretaget, som affärsmodellen annars riskerar att skapa. Även om den 

direkta effekten av handlingen i sig, som diskuterat ovan, möjligen inte är att definiera som 

kulturstyrning, är det ändå en kulturpåverkande handling som därmed får plats i vår 

resultatmodell.  

 

Runt modellen syns en streckad linje, vilken avser att illustrera fallets kontext. Denna har vi tagit 

med då diskussionen ovan lett fram till en svårt dragen linje mellan vad som har med kontexten 

att göra och vad som enbart är ledningens agerande när det kommer till kulturstyrning. Som 

exempel har vi diskuterat kring huruvida ledorden är något som erfarna konsulter i största 

allmänhet följer eller om det helt och hållet beror på fallföretaget och affärsmodellen. För att 

svara på kontextens betydelse skulle en jämförande studie behöva utföras på ett annat fall. 

 

Anledningen till att struktur och strukturförändringar inte återfinns i resultatmodellen är för att 

det inte haft någon påverkande effekt på ledningens sätt att kulturstyra. Resultatmodellens 

utformning har sett likadan ut trots strukturförändringarna företaget upplevt. Affärsmodellen 

fungerar kulturstyrande, precis som vi beskrivit ovan, och är även utformad för att ha kapacitet 
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för att hantera kraftig tillväxt av antalet anställda. Detta är den främsta anledningen till att 

strukturförändringarna och tillväxten inte påverkat kulturstyrningen i företaget. 
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6. Slutsatser 

Under detta kapitel presenteras de slutsatser vi kan dra utifrån studiens resultat. Därefter 

reflekteras över de metodologiska valen i studien samt vilka effekter dessa har fått på resultatet. 

Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning som kan komplettera denna studies 

resultat.  

 

Innan vi sammanfattar uppsatsens resultat i form av slutsatser vill vi påminna läsaren om 

uppsatsens forskningsfrågor. Utifrån dessa följer kortfattade slutsatser dragna utifrån studiens 

resultat. 

 

❏ Hur arbetar ledningen på ett snabbväxande företag med kulturstyrning? 

❏ Hur har kulturstyrningen förändrats i samband med företagets snabba tillväxt? 

 

Arbetet med att påverka eller behålla företagskulturen i fallföretaget sker inte genom en uttalad 

kulturstyrning, vilket ofta är uppfattningen i teorin kring kulturstyrning. Dock återfinns tydliga 

kulturstyrande inslag. Detta sker genom, eller kanske snarare på grund av, affärsmodellens 

utformning där varje anställd styrs av upplägget av den. En lednings arbete med företagskulturen 

kan därmed även säga styras av uppsatta ramverk, vilket i detta fall är affärsmodellen. Detta 

samtidigt som affärsmodellen används för att förmedla ledningens önskvärda beteende, ibland 

utan ledningens löpande inblandning. Affärsmodellens upplägg minskar därmed behovet av att 

löpande kulturstyra och på så sätt ger sig de kulturstyrande inslagen till känna på ett annorlunda 

sätt i förhållande till tidigare teorier kring kulturstyrning. Vi sett att kulturstyrning inte behöver 

vara uttalad och kan fungera mer indirekt än vad tidigare studier och teorier tyder på.  

 

Under fallföretagets snabba och kraftiga tillväxt har affärsmodellen varit utformad på samma sätt. 

Därmed har de kulturstyrande aspekterna som modellen medför inte heller förändrats under 

tillväxten. Trots den snabba tillväxten och strukturförändringar har alltså kulturstyrningen inte 

förändrats. Bidragande faktorer till detta kan vara att affärsmodellen har kapacitet att ta in fler 

personer, vilket har gjort att fler anställda inte påverkar ledningens sätt att kulturstyra. Utifrån 

detta har vi alltså sett att snabb tillväxt och strukturförändringar inte nödvändigtvis behöver 

förändra arbetet kring kulturstyrning.  
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6.1 Metodreflektion 

Såhär i sluttampen av uppsatsens arbete har vi reflekterat kring vårt metodologiska 

tillvägagångssätt i studien och hur det hade kunnat komma att se annorlunda ut. Främst har 

metoden kring den empiriska insamlingen legat i fokus vid reflekteringen. Valet av 

semistrukturerade intervjuer visade sig vara mycket värdefullt då vi snabbt upptäckte att det inte 

fanns mycket information att hämta på vissa av de redan nedskrivna områdena. I en studie av 

större omfattning skulle en mindre förstudie med ett par respondenter varit värdefullt då detta 

hade hjälpt med att rikta studiens fokus. Detta skulle kunna hjälpt oss att i ett tidigare skede riktat 

sökandet av teori till att endast beröra det som visat sig vara relevant i förstudien och på så sätt 

spara värdefull tid.  

 

Skulle studiens urval sett annorlunda ut tror vi även att resultatet skulle kunnat skilja sig. Att 

företaget är snabbväxande och dessutom i konsultbranschen kan ha påverkat resultatet i viss 

utsträckning. Dessutom upplevde vi en viss svårighet i att boka in intervjuer på fallföretaget då 

de var väldigt upptagna, vilket säkerligen gäller de flesta företag som är snabbväxande. Utöver 

tillväxten var vårt fallföretag ett konsultföretag som kännetecknas av att personalen debiterar 

arbetstid per timme och i stor utsträckning arbetade utspritt hos kund, hemma och på företagets 

kontor. Timdebiteringen kan mycket väl ha minskat viljan att delta i intervjuer, då deltagandet i 

intervjun skulle ha medfört inkomstbortfall, samtidigt som det var svårt att få kontakt med de 

som inte arbetade på kontoret, vilket har lett till ett begränsat urval i praktiken. Hur detta har 

påverkat resultatet är svårt att säga. Av de fem personer som intervjuades var tre i chefsposition 

vilket ändå stärker trovärdigheten i studien, givet studiens inriktning mot ledningens arbete med 

kulturstyrning. 

 

I en studie som innefattar kulturella aspekter är det av intresse att studera sociala samspel. I 

denna studie hade mer djupgående observationer, exempelvis deltagande observation vid möten 

och på arbetsplatsen, varit intressanta komplement till våra intervjuer. På grund av tidsbrist, men 

även svårigheter med access till denna typ av information, gjorde att detta inte var möjligt. Med 

denna information hade vi möjligen kunnat göra djupare analyser, föra en bredare diskussion och 

skapa bättre förståelse och översikt för kulturstyrningen på företaget. Vi upplever ändå att våra 

analyser har en fast grund att stå på och genom beskrivningar av informationen i dokument som 
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vi inte fick access till kunde vi ändå skapa oss en bild av dess relevans i sammanhanget. Vi tror 

snarare att kompletterande insamlingsmetoder skulle gett oss fler bakomliggande förklaringar 

och beskrivningar till framkomsten av resultatet snarare än att ha förändrat det. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på att ta reda på hur ledningen i ett snabbväxande företag arbetar med 

kulturstyrning och vilken effekt strukturförändringarna haft på ledningens arbete. I samband med 

arbetet av uppsatsen har idéer på studier i anknytning till denna uppkommit.  

 

Det vore intressant att genomföra en kvantitativ studie för att ta reda på hur vanligt 

förekommande kulturell styrning är inom olika branscher samt hur kulturstyrningen används. 

Detta skulle kunna komplettera teorier kring kulturstyrningens utbredning samt om det går att 

exempelvis urskilja förekomsten av kulturstyrning mellan produktionsföretag och tjänsteföretag.  

 

Därutöver vore det även intressant att ta reda på huruvida ledningens sätt att kulturstyra ger det 

önskvärda resultat som förväntas. Detta skulle kunna göras genom att jämföra de uppsatta målen 

och de handlingar ledningen utför med hur de anställda uppfattar och reagerar på dessa.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
❖ Berätta om dig själv, din roll i företaget 

❖ Berätta om idén bakom företaget 

❖ Vad är “typiskt” för ert företag? 

➢ Vad är du mest stolt över? 

➢ Vad står Viati för? 

❖ Varför har just detta företag blivit så framgångsrikt 

➢ Hur genomsyrar detta organisationen? → Hur jobbar ni aktivt med detta 

❖ Vilka förändringar har skett i företaget 

➢ Hur ser organisationsschemat ut idag jämfört med i början? 

❖ Har strukturförändringen påverkat hur ni arbetar med att förmedla företagets kärnidé? 

❖ Hur har Viati förändrats genom åren? Vad är det som har blivit annorlunda? 

 

● Hur fungerar rekryteringen av nyanställda? 

○ Vad ingår i deras introduktion? 

○ Vad är det ni letar efter hos en kandidat? 

❖ Hur sker beslutsfattande i organisationen? 

❖ Arbetar ni i grupp eller enskilt? 

❖ Hur tror du att Viatis ledord uttrycker sig i det dagliga arbetet?  

❖ På er hemsida skriver ni att era medarbetare utgår från era strategier i sitt dagliga arbete, 

vilka strategier syftar ni på? 

❖ Hur sker kommunikation? idag jämfört med tidigare? 

❖ Gör ni något för att försöka påverka medarbetarnas sätt att arbeta? 

 

 

	  


