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Abstract 
When	smaller,	owner-managed	firms	are	undergoing	rapid	growth,	the	controls	of	the	firm	
and	its	employees	often	need	to	change.	Informal	controls	needs	to	be	replaced	by	more	
formalized	ones	in	order	to	keep	growing.	This	paper	examines	how	these	owner-managed	
firms	 are	 operated	 and	particularly	 how	 the	 controls	 are	 related	 to	 formal	 and	 informal	
management	tools.	To	be	able	to	examine	this,	owners	who	were	also	the	chief	executive	
of	the	firms	were	interviewed.	All	firms	in	the	sample	had	in	recent	years	grown	enough	to	
be	called	gazelles.	First,	we	analysed	how	the	various	management	tools	were	used	in	the	
firms,	then	we	examined	whether	the	firms	had	particular	patterns	that	characterize	how	
they	were	controlled.	The	results	show	that	there	are	some	configurations	between	formal	
and	 informal	 controls	 that	works	well	 and	 that	 are	 used	by	 several	 firms	 in	 the	 sample.	
Depending	 on	 the	 firms’	 type	 of	 business,	 similar	 types	 seem	 to	 use	 almost	 the	 same	
configurations	of	formal	and	informal	controls.	 
 
Keywords: Growth,	owner-managed	firms,	gazelles,	formal	controls,	informal	controls  
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1. Inledning 
I	 det	 inledande	 kapitlet	 ges	 en	 bakgrundsbeskrivning	 av	 det	 som	 motiverar	 studien.	 I	
kapitlet	ges	en	beskrivning	av	snabbt	växande	och	ägarledda	företag	samt	vilka	svårigheter	
och	möjligheter	det	kan	innebära	att	vara	snabbt	växande	och	ägarlett.	Detta	mynnar	ut	i	
studiens	syfte	och	frågeställningar.	
 

1.1 Små och snabbt växande företag i Sverige 
Idag	finns	det	strax	över	1	miljon	företag	i	Sverige	och	av	dessa	är	den	allra	största	delen	
klassificerade	 som	 små	 företag	 (Statistiska	 Centralbyrån	 2014).	 Med	 små	 företag	 avses,	
enligt	 EU:s	 definition,	 de	 som	 har	 färre	 än	 50	 anställda	 samt	 har	 en	 omsättning	 eller	
balansomslutning	som	inte	överstiger	10	miljoner	euro	per	år	(Tillväxtverket	2003).	Det	är	
dessa	mindre	företag	som	har	störst	utrymme	att	växa	och	på	grund	av	tillväxten	skapar	de	
många	nya	arbetstillfällen	(Hamilton	2011).	Det	är	också	de	som	växer	snabbast	och	har	de	
längsta	 tillväxtperioderna	 (ibid).	 Företag	 som	växer	 snabbt	och	därför	har	en	hög	 tillväxt	
står	för	den	största	delen	av	nyskapade	jobb	i	Sverige	(Henrekson	&	Johansson	2010).	Även	
om	stora	företag	och	offentlig	sektor	förvisso	skapar	många	nya	jobb,	gör	de	sig	samtidigt	
av	 med	 minst	 lika	 många	 anställda	 (Hamilton	 2011).	 Med	 anledning	 av	 detta	 hänger	
nettotillväxten	 av	 nya	 arbetstillfällen	 på	 de	 små	 och	 medelstora,	 snabbt	 växande	
företagen.	Dessa	företag	blir	således	en	viktig	del	av	samhället	i	och	med	att	de	skapar	nya	
jobb,	vilket	även	påverkar	samhällsekonomin	positivt. 
 
Tillväxt	 kommer	 inte	 av	 sig	 själv	 utan	 är	 kopplad	 till	 företagets	 utmärkande	 drag,	
beteenden,	 strategier	och	beslut	 (Barringer,	 Jones	&	Neubaum	2005).	Forskarna	påpekar	
att	hög	tillväxt	är	svårt	att	nå	och	att	det	är	ännu	svårare	att	upprätthålla	den	höga	nivån	
över	tid.	Trots	detta	hävdar	de	att	ett	av	de	främsta	strategiska	målen	för	många	företag	är	
just	tillväxt.	Av	företagen	med	hög	tillväxt	finns	ett	toppskikt	som	växer	snabbast,	dessa	har	
givits	namnet	gasellföretag. 
 
Begreppet	gasell	 finns	såväl	 inom	naturvetenskapen	som	ekonomin.	 Inom	ekonomin	och	
företagsvärlden	är	en	gasell	ett	 företag	som	har	en	anmärkningsvärt	snabb	tillväxt,	därav	
namnet.	Dagens	 industri	 utser	 och	prisar	 varje	 år	 Sveriges	 gasellföretag	 (Dagens	 industri	
2014).	 På	 tidningen	 påpekas	 att	 “Sverige	 behöver	 tillväxt,	 och	 Sveriges	 entreprenörer	
behöver	inspirerande	förebilder”	och	att	det	är	av	den	anledningen	de	vill	uppmärksamma	
de	snabbast	växande	företagen	i	Sverige.	Dagens	industri	har	tagit	fram	kriterier	som	avser	
tillväxt,	 sunda	 finanser	 och	 vinst	 som	 alla	måste	 uppfyllas	 för	 att	 ett	 företag	 ska	 kunna	
klassas	 som	 ett	 gasellföretag.	 Det	 är	 företagens	 fyra	 senaste	 årsredovisningar	 ligger	 till	
grund	för	bedömningen. 
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1.2 Ägarledda företag 
Små	företag	är	oftast	ägarledda	(Forslund	2013).	I	ägarledda	företag	är	ägare,	ledning	och	
styrelse	integrerade	i	varandra,	eftersom	de	i	stor	utsträckning	består	av	samma	personer.	
Det	är	inte	givet	att	det	ens	finns	en	styrelse	utan	det	kan	vara	något	som	endast	finns	på	
papper	 (Olsson	&	Hall	 2010).	 I	motsats	 till	 ägarledda	 företag	 finns	det	 även	 företag	 som	
styrs	 av	 en	 extern	 ledare,	 vilka	 vi	 väljer	 att	 benämna	managementledda	 företag.	 I	 det	
managementledda	företaget	finns	en	större	tydlighet	i	vem	som	har	vilken	position	och	det	
finns	en	mer	given	beslutsordning	när	det	gäller	ägare,	styrelse	och	VD,	där	samma	person	
oftast	 inte	 har	mer	 än	 en	 roll.	 I	 aktiebolag	 är	 det	 exempelvis	 bolagsstämman	 som	utser	
styrelsen,	 där	 bolagsstämman	 består	 av	 företagets	 aktieägare	 (ABL	 2005:551).	 Styrelsen	
utser	i	sin	tur	VD	(ibid).	 
 
I	 ägarledda	 företag	 är	 ägarskapet	 alltså	 inte	 skilt	 från	 ledarskapet,	 utan	 det	 är	 samma	
person	 som	 äger	 företaget	 som	 ska	 leda	 medarbetarna.	 Ledarstilen	 i	 ägarledda	 företag	
skiljer	sig	därför	ofta	 från	den	 i	andra	företag.	“The	founder-CEO	typically	wears	multiple	
hats	and	control	all	aspects	of	her	workplace”	(Davila,	Foster	&	Jia	2010),	citatet	beskriver	
att	 grundare	 som	VD	har	 flera	olika	 roller	och	kontrollerar	hela	 företaget.	Detta	 visar	på	
den	skillnad	mellan	det	ägarledda	och	managementledda	företaget	som	illustreras	i	figur	1.	
I	ett	tidigt	skede	i	ett	företags	liv	är	det	rimligt	att	styra	på	ett	informellt	vis	eftersom	hela	
verksamheten	går	att	överblicka.	Strategier	och	mål	går	att	kommunicera	ut	genom	direkt	
kommunikation	med	de	anställda.	När	 företaget	växer	 fungerar	dock	 inte	den	personliga	
och	informella	ledarstilen	längre	(ibid).	Därmed	kan	ledarstilen	behöva	förändras. 

 
Figur	 1.	 Rollfördelning	 och	 beslutsordning	 i	 företagen.	 Rollfördelning	 och	 beslutsordning	 i	 det	
managementledda	företaget	och	det	ägarledda	företaget.	 
Källa:	Olsson	och	Hall	2010,	s.	52.	Egen	bearbetning. 
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1.3 Problembakgrund 
Tidigare	 forskning	 har	 visat	 att	 formaliserad	 styrning	 är	 viktigt	 när	 företag	 växer	
(Achtenhagen,	 Melander,	 Rosengren	 &	 Standoft	 2014).	 Dessutom	 identifierades	
användning	 av	 formella	 styrsystem	 som	 en	 framgångsfaktor	 för	 växande	 företag	
(Accenture	 2013).	 Ett	 ungt	 företag	 präglas	 ofta	 av	 entreprenörsanda,	 flexibilitet	 och	
kortsiktighet	 (Phelps,	 Adams	 &	 Bessant	 2007)	 och	 när	 ett	 företag	 växer	 finns	 det	 en	
föreställning	 om	att	 företag	 förlorar	 en	 del	 av	 sin	 entreprenörsanda	 (Van	 de	Ven	 1986).	
Detta	 genom	 att	 de	 byter	 bort	 flexibilitet	 och	 kortsiktighet	 mot	 struktur	 och	 formell	
styrning.	När	verksamheten	expanderar	och	blir	mer	komplex	ökar	behovet	av	struktur	och	
formell	 styrning	 (Phelps,	 Adams	&	 Bessant	 2007).	 Vår	 konklusion	 av	 ovanstående	 är	 att	
resonemangen	visar	på	två	motsatta	effekter	av	formell	styrning.	Den	fördelaktiga	effekten	
av	 att	 ersätta	 kortsiktighet	 med	 struktur	 och	 den	 ofördelaktiga	 effekten	 av	 att	 formell	
styrning	gör	företag	stelare.	 
 
I	 en	 studie	 av	Achtenhagen	et	 al.	 (2014)	 visade	det	 sig	 att	 ledare	 i	 svenska,	medelstora,	
snabbt	 växande	 företag	 upplevde	 att	 användning	 av	 formella	 styrverktyg	 bidrog	 till	
företagets	tillväxt.	Det	fanns	dock	inget	som	tydde	på	att	formell	styrning	hade	någon	reell	
effekt	på	 företagens	 tillväxttakt.	 Trots	det	upplevde	 ledarna	 själva	att	 kopplingen	mellan	
användandet	av	 formella	styrverktyg	och	tillväxt	 fanns.	Det	är	 fortfarande	 inte	utrett	hur	
dessa	verktyg	faktiskt	används	inom	företagen	för	att	skapa	tillväxt. 
 
Forskning	 på	 området	 snabbt	 växande	 företag	 har	 ofta	 handlat	 om	 att	 identifiera	
karaktärsdragen	 för	 dessa	 företag	 och	 vilka	 möjligheter	 de	 skapar	 (Achtenhagen	 et	 al.	
2014).	Exempel	på	karaktärsdrag	som	snabbt	växande	 företag	har	är	att	de	är	bra	på	att	
efterlikna	 styrningen	 som	 återfinns	 i	 stora	 företag	 (Hambrick	 &	 Crozier	 1985),	 där	 de	
tenderar	att	ha	mer	fokus	på	formella	planerings-	och	styrsystem	än	vad	långsamt	växande	
företag	har	(Hyvönen	&	Tuominen	2006).	Samtidigt	kan	det	vara	svårt	för	företagsledarna	
att	 hantera	 den	 ökade	 komplexiteten	 som	 hög	 tillväxt	 innebär	 (Günther	 2007).	 Denna	
svårighet	riskerar	att	hämma	företagets	fortsatta	tillväxt	genom	att	implementering	av	nya	
strukturer	och	styrsystem	fördröjs.	Snabbt	växande	företag	använder	formella	styrverktyg	
på	 ett	 annorlunda	 sätt	 jämfört	 med	 andra	 (Nicholls-Nixon	 2005,	 se	 Achtenhagen	 et	 al.	
2014).	De	används	för	att	samla	in	information	och	sprida	den	inom	företaget	för	att	kunna	
framhäva	 individuella	 prestationer,	 uppmuntra	 kreativt	 tänkande	 och	 för	 att	 förbättra	
beslutsfattande,	 istället	för	att	de	används	för	att	kontrollera	och	övervaka	anställda.	Det	
här	visar	på	flexibilitet	och	även	informell	styrning	till	viss	del.	 
 
Designen	 och	 användningen	 av	 styrverktyg	 är	 inte	 alltid	 samstämmig	 (Samuelson	 1986).	
Genom	en	studie	som	handlar	om	budgeteringens	syfte	och	användning	framkom	att:	om	
det	 uttryckta	 tillvägagångssättet	 för	 hur	 budgeteringen	 av	 någon	 anledning	 skulle	
förändras	 av	 ledningen,	 finns	 stor	 risk	 att	medarbetarna	 ändå	 fortsätter	 på	 samma	 sätt	
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som	 tidigare.	 Eftersom	 styrningen	 i	 snabbt	 växande	 företag	 behöver	 förändras	 med	
företaget	 kan	 det	 leda	 till	 att	 användningen	 av	 styrverktygen	 inte	 följer	 företagets	
utveckling.	 Därför	 kan	 det	 saknas	 överensstämmelse	mellan	 designen	 och	 användningen	
som	i	fallet	med	budgetsystemet. 
	 
Ledare	för	mindre	företag	anser	sig	ofta	ha	god	kontroll	över	företaget	(Davila,	Foster	&	Jia	
2010;	 Forslund	 2013).	 Detta	 eftersom	 att	 mindre	 företag	 lättare	 kan	 överblickas	 och	
ledaren	har	möjlighet	att	se	vart	företaget	är	på	väg	och	hur	de	ska	ta	sig	dit,	utan	att	ha	
någon	 tydligt	 utformad	 strategi	 (Forslund	 2013).	 När	 ett	 företag	 sedan	 växer	 och	 fler	
anställs	krävs	mer	kontroll	och	samordning	då	det	 inte	 längre	är	 lika	 lätt	att	prata	direkt	
med	de	anställda.	För	företags	fortlevnad	och	tillväxt	är	det	av	betydelse	att	de	använder	
sig	av	formella	styrverktyg	(Achtenhagen	et	al.	2014;	Davila,	Foster	&	Jia	2010;	Merchant	&	
Van	der	Stede	2007).	I	ägarledda	företag	är	ledaren	ofta	ovillig	och	saknar	ofta	kunskap	för	
att	kunna	implementera	formella	styrsystem	i	företaget	på	ett	bra	sätt	(Davila,	Foster	och	
Jia	 2010;	Greiner	 1972).	Med	anledning	 av	detta	menar	både	Greiner	 (1972)	och	Davila,	
Foster	 och	 Jia	 (2010)	 att	 en	 kunnig,	 utomstående	 ledare	 behöver	 anställas	 för	 att	 leda	
företaget	framåt	med	hjälp	av	formella	styrsystem.	Trots	det	har	vi	sett	att	det	finns	många	
ägarledda	 företag	på	 listorna	 (Di	Gaseller	 2012;	Di	Gaseller	 2013;	Di	Gaseller	 2014)	över	
svenska	gasellföretag.		
 

1.4 Problemdiskussion 
Greiner	 (1972)	 samt	 Davila,	 Foster	 och	 Jia	 (2010)	 menar	 att	 det	 behövs	 mer	 formell	
styrning	 vid	 tillväxt.	 Enligt	 dem	 påverkar	 ägarförhållandet	 användningen	 av	 olika	
styrverktyg	och	menar	därför	att	ägaren	bör	ta	ett	steg	tillbaka	och	ersättas	av	en	extern	
VD.	 Vi	 ställer	 oss	 frågan	 hur	 det	 blir	 när	 ledare	 som	 tillämpar	 informell	 styrning	 också	
använder	 formella	 styrverktyg.	Därför	undrar	 vi	 hur	 relationen	 ser	ut	mellan	 formell	 och	
informell	 styrning.	 Vi	 tänker	 oss	 att	 olika	 fördelningar	 av	 formell	 och	 informell	 styrning	
fungerar	olika	bra	i	olika	lägen.	I	vissa	lägen	kan	en	viss	fördelning	fungera	bra,	medan	den	i	
andra	 lägen	 kan	 bli	 problematisk	 och	 till	 och	 med	 hämmande.	 Forskning	 visar	 att	
ineffektiva	 företag	 slås	 ut	 och	 att	 endast	 de	 effektiva	 företagen	 blir	 kvar	 på	marknaden	
(Lawrence	&	Lorsch	1967).	Detta	innebär	att	endast	de	företag	som	har	en	konfiguration	av	
formell	och	informell	styrning	som	passar	deras	typ	av	verksamhet	och	är	effektiv	kommer	
överleva. 
 
Företag	styrs	inte	genom	rent	formell	eller	rent	informell	styrning	(Cardinal,	Sitkin	&	Long	
2004).	Även	om	det	 finns	en	problematik	med	det	 informella	styret	vid	 tillväxt,	 finns	det	
inga	företag	som	endast	styrs	på	ett	formellt	eller	informellt	vis,	utan	de	har	någon	typ	av	
kombination	 av	 båda	 (ibid).	 Konfigurationen	 av	 den	 formella	 och	 informella	 styrningen	
behöver	 förändras	 till	 att	 övergå	 till	mer	 formella	 styrsystem	 för	 att	 stimulera	 tillväxten	
(ibid).	 Vidare	 påpekar	 Lin,	 Lu,	 Li	 och	 Liu	 (2015)	 att	 det	 pågår	 en	 debatt	 angående	 om	
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formell	 och	 informell	 styrning	 kan	 ses	 som	 komplement	 till	 varandra	 (Cardinal,	 Sitkin	 &	
Long	2004)	eller	om	de	kan	ses	som	substitut	(Peng	2003).	Detta	väckte	frågor	om	hur	det	
verkligen	 ser	 ut	 i	 företag	 och	 om	 det	 kan	 vara	 ett	 problem	 att	 använda	 formell	 och	
informell	 styrning	 som	 komplement.	 Ovanstående	 föranledde	 till	 att	 vi	 genomförde	 en	
förstudie. 
 
I	 den	 förstudie	 vi	 genomförde	 ställdes	 frågor	 angående	 hur	 och	 med	 vilka	 hjälpmedel	
företaget	 styr	 sin	 verksamhet.	 Det	 framkom	 att	 vissa	 typer	 av	 företag	 verkade	 använda	
formella	styrverktyg	mer	än	andra.	Företag	som	exempelvis	arbetar	med	affärsutveckling	
eller	förvärv	och	utveckling	av	andra	organisationer	verkade	arbeta	mycket	med	sin	egen	
verksamhetsstyrning.	De	påvisade	utarbetade	strategier	där	de	arbetade	kontinuerligt	med	
uppföljning	av	sina	mått	för	att	ha	god	kontroll	över	vad	som	händer	i	verksamheten.	För	
att	 vara	 trovärdiga	 i	 sitt	 arbete	 att	 hjälpa	 andra	 företag	 med	 effektiviseringar	 och	
implementering	av	styrsystem	krävs	det	att	de	förstår	sig	på	sin	egen	verksamhet,	inklusive	
användningen	av	de	 formella	 styrsystem	som	de	säljer.	Potentiellt	 skulle	det	dock	kunna	
vara	så	att	vissa	företag	bara	var	bättre	på	att	framställa	bilden	av	hur	företaget	styrs.	
 
Däremot	 verkade	 ett	 annat	 företag	 förhålla	 sig	 mer	 tveksamt	 till	 formell	 styrning.	 Som	
exempel	på	detta	uttryckte	en	VD	att	de	använde	balanserat	styrkort,	men	att	det	snarare	
användes	 som	 ett	 planeringsverktyg	 och	 för	 att	 framställa	 mål.	 Ingen	 korrigering	 av	
oönskade	utfall	verkade	ske.	Detta	uttrycktes	genom	att	VD	påtalade	att	om	oförutsedda	
händelser	 uppstod	 sköts	målen	 på	 framtiden.	 Att	 dessa	 utfall	 är	 olika	 är	 intressant	 och	
behöver	 undersökas	 mer	 för	 att	 skapa	 en	 bättre	 förståelse	 för	 formell	 och	 informell	
styrning.	
 

1.5 Problemformulering 
Diskussionen	ovan	 tillsammans	med	det	 som	 framkommit	genom	 förstudien	mynnar	ut	 i	
en	problemformulering.	När	företag	växer	snabbt	innebär	det	att	företaget	förändas	på	ett	
eller	 annat	 sätt.	 De	 företag	 som	 kan	 växa	 exceptionellt	 snabbt	 är	 ofta	 mindre	 företag	
(Hamilton	 2011),	 vilka	 ofta	 är	 ägarledda	 (Forslund	 2013).	 Enligt	 teorin	 behöver	 de	 mer	
formella	 styrsystem	 och	 en	 erfaren	 ledare.	 Det	 problematiska	 i	 ägarledda	 företag	 är	 att	
ägare	kan	vara	motsträviga	eller	oförstående	 till	denna	 förändring	 (Davila,	 Foster	och	 Jia	
2010;	 Greiner	 1972).	 När	 det	 sker	 förändringar	 i	 hur	 styrverktyg	 ska	 användas	 kan	 det	
hända	att	styrningen	blir	snedvriden	vilket	kan	leda	till	att	VD	eller	ledning	inte	längre	styr	
företaget	utan	att	det	är	användarna	av	styrsystemet	som	styr	företaget	i	en	egen	riktning	
(Samuelson	 1986).	 Det	 kan	 också	 vara	 så	 att	 företag	 påverkas	 av	 påtryckningar	 från	
omvärlden	och	implementerar	formella	styrverktyg	av	legitimitetsskäl	och	inte	på	grund	av	
effektiviseringsåtgärderna	 som	de	 kan	medföra.	Därför	 kan	 implementering	 ske	 utan	 att	
systemet	tillför	några	egentliga	fördelar. 
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Ägarledda	företag	som	är	snabbt	växande	borde	bli	hjälpta	av	formella	styrverktyg.	Detta	
eftersom	 system	och	 struktur	 skapar	 större	möjligheter	 för	 ledaren	att	 ta	mer	 rationella	
beslut	och	 inte	styras	 lika	mycket	av	egenintressen.	Desto	mer	 information	en	 ledare	har	
om	 en	 viss	 situation,	 desto	 lättare	 är	 det	 att	 ta	 “rätt”	 beslut.	 Egenintressen	 och	 snabb	
tillväxt	 bör	 påverka	 företags	 användning	 av	 styrverktyg	 både	 positivt	 och	 negativt.	
Diskussionen	föranleder	följande	frågeställningar: 
 

● Hur	 ser	 relationen	 ut	 mellan	 formell	 och	 informell	 styrning	 i	 snabbt	 växande,	
ägarledda	företag?		

● Vad	kännetecknar	konfigurationerna	av	formell	och	informell	styrning?	
 
Ett	 formellt	 styrverktyg	sänder	ut	signaler	om	hur	medarbetarna	ska	agera	och	samtidigt	
kan	ledaren	sända	ut	andra,	informella	signaler	som	inte	alltid	går	i	linje	med	de	formella.	
Här	kan	det	bli	en	krock	mellan	de	utsända	signalerna.	Det	finns	teorier	som	påvisar	att	det	
finns	konstellationer	mellan	formell	och	informell	styrning	som	är	effektivare	än	andra	och	
därför	 slås	 ineffektiva	 lösningar	 ut.	 Syftet	med	 studien	 är	 att	 beskriva	 relationen	mellan	
den	informella	och	formella	styrningen	som	en	svårmanövrerad	balans	och	ett	komplicerat	
samspel.	Där	medarbetarna	styrs	av	både	 formella	och	 informella	styrverktyg.	Studien	är	
ämnad	 att	 beskriva	 hur	 relationen	mellan	 formell	 och	 informell	 styrning	 ser	 ut	 i	 snabbt	
växande,	ägarledda	 företag.	Studien	utgår	 från	ett	 ledarperspektiv	 för	att	det	är	där	den	
formella-informella	 relationen	 förväntas	 vara	 tydligast	 eftersom	 VD	 bär	 det	 yttersta	
ansvaret	för	företaget	och	dess	riktningar.	 
 
Studiens	bidrag	är	att	reda	ut	hur	den	formella-informella	styrningen	fungerar	i	praktiken	
då	det	 råder	delade	meningar	om	de	 fungerar	 som	komplement	eller	 substitut	 samt	om	
ägarledda	företag	klarar	av	att	utvecklas	och	växa	på	ett	stabilt	sätt.	Teorierna	om	snabbt	
växande,	ägarledda	företag	kommer	således	att	byggas	på	och	utvecklas.	Detta	eftersom	vi	
sett	många	ägarledda	företag	på	listan	över	Sveriges	snabbast	växande	företag.	Många	av	
företagen	 har	 dessutom	 varit	 Sveriges	 snabbast	 växande	 företag	 flera	 år	 i	 rad.	 Vidare	
kommer	studien	bidra	med	vad	som	kännetecknar	styrningen	 i	den	här	typen	av	företag.	
Det	praktiska	bidraget	är	att	företagen	blir	upplysta	om	olika	möjligheter	att	utforma	och	
styra	företaget	på	och	vad	som	utmärker	deras	och	andra	företag	som	är	i	samma	situation	
som	de	själva. 
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2. Studiens teoretiska utgångspunkter 
I	 detta	 kapitel	 kommer	 de	 centrala	 teorierna	 för	 studien	 presenteras.	 Några	 av	 de	
teoretiska	 utgångspunkter	 som	 tas	 upp	 är	 hur	 företag	 kan	 skapa	 tillväxt,	 varför	
verksamhetsstyrning	 används	 samt	 teoretiska	 beskrivningar	 av	 formell	 och	 informell	
styrning.	 Dessa	 mynnar	 ut	 i	 ett	 avslutande	 avsnitt	 med	 en	 begreppsdiskussion	 och	
analysmodell. 
 

2.1 Att skapa tillväxt 
Tillväxt	 kommer	 inte	av	 sig	 själv	 (Barringer,	 Jones	&	Neubaum	2005).	 För	att	 företag	 ska	
kunna	 växa	 behöver	 företag	 bland	 annat	 ta	 tillvara	 på	 affärsmöjligheter.	 Det	 finns	 flera	
teorier	som	visar	vad	företag	kan	göra	för	att	växa.	Några	av	dessa	kommer	att	presenteras	
i	detta	avsnitt.	Det	är	inte	endast	att	ta	tillvara	på	affärsmöjligheter	som	kan	leda	till	tillväxt	
för	ett	företag.	Effektiviteten	i	företag	kan	skilja	ett	vinnande	och	ett	förlorande	företag	åt.	
Ett	 företag	 som	 tar	 tillvara	 på	 affärsmöjligheter	 eller	 bedrivs	 på	 ett	 effektivt	 sätt	 borde	
klara	sig	bättre	än	andra.	Vid	tillväxt	behöver	styrningen	följa	med	i	företagets	utveckling	
(Cardinal,	 Sitkin	&	 Long	 2004),	 eftersom	 att	 fler	 anställs	 och	 informationsflödet	 behöver	
öka	när	företag	växer.	Som	tidigare	nämnts	behövs	det	därför	mer	kontroll	och	samordning	
av	medarbetarna	i	företaget	(Achtenhagen	et	al.	2014;	Davila,	Foster	&	Jia	2010;	Merchant	
&	 Van	 der	 Stede	 2007).	 Företag	 som	 inte	 lyckas	 implementera	 formella	 styrsystem	 väl,	
alternativt	 inte	 har	 något	 alls,	 riskerar	 att	 hamna	 i	 ett	 kritiskt	 läge	 med	 missvisande	
rapporter	som	kan	leda	till	att	felaktiga	beslut	fattas.	I	värsta	fall	kan	de	felaktiga	besluten	
leda	till	att	företaget	måste	likvideras	(Merchant	&	Van	der	Stede	2007).	På	grund	av	detta	
är	det	viktigt	att	växande	företag	lyckas	skapa	ökad	kontroll	och	samordning.	Företag	som	
är	snabbt	växande	tenderar	dock	att	vara	strukturerade	och	är	också	mer	benägna	att	ha	
uttryckta	tillväxtmål	(Gundry	&	Welsch	1997). 
 
Enligt	 tillväxtteorin	går	 företag	 igenom	ett	 antal	 faser	när	de	växer.	Varje	 fas	 innebär	en	
viss	 svårighet	 som	 behöver	 överkommas	 för	 att	 kunna	 fortsätta	 växa	 (Phelps,	 Adams	 &	
Bessant	 2007).	 Snabbt	 växande	 företag	 går	 igenom	 tillväxtfaserna	 snabbare	 än	 andra,	
åtminstone	 de	 första	 faserna	 innan	 de	 blir	 stora,	mer	 komplexa	 organisationer	 (Scott	 &	
Bruce	 1987).	 Ju	 större	 företaget	 blir	 desto	 svårare	 borde	 det	 bli	 att	 fortsätta	 växa	 och	
framförallt	att	växa	snabbt.	Att	gå	igenom	en	fas	snabbt	kan	vara	bra,	men	det	borde	också	
sätta	 hög	 press	 på	 ledaren	 att	 hitta	 lösningar	 på	 svårigheter	 snabbt	 för	 att	 kunna	 föra	
företaget	 vidare	 och	 fortsätta	 växa.	 Tillväxt	 kan	 även	 göra	 att	 ledaren	 tappar	 kontrollen	
över	företaget,	då	det	växer	snabbare	än	vad	företagsledarna	kan	hantera	(ibid). 
 
För	att	kunna	växa	är	det	också	viktigt	att	förstå	sin	omvärld	för	att	kunna	positionera	sig	
på	ett	lämpligt	vis	(Porter	1990).	Genom	att	analysera	omvärlden	framkommer	det	om	det	
finns	 möjligheter	 för	 företaget	 att	 bli	 lönsamt.	 Lönsamhetspotentialen	 påverkas	 av	
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konkurrenssituationen	som	råder	(ibid).	Därför	har	Porter	(1990)	tagit	fram	en	modell	som	
visar	vilka	fem	krafter	som	påverkar	konkurrenssituationen.	Dessa	krafter	är	1)	hot	från	nya	
aktörer,	2)	förhandlingskraft	hos	köpare	och	3)	leverantörer,	4)	hot	från	substitut,	vilket	ger	
en	bild	av	5)	graden	av	rivalitet	mellan	konkurrenter.	Därefter	kan	företaget	ta	ställning	till	
vilken	strategi	de	ska	använda	för	att	klara	sig	bäst	på	marknaden.	 
 
För	att	lyckas	växa	mer	och	för	att	förändra	befintliga	strategier	kan	företag	använda	olika	
tillväxtstrategier	 (Ansoff	 1965).	 Det	 går	 att	 skapa	 tillväxt	 genom	 exempelvis	
marknadspenetration,	 vilket	 innebär	 att	 företag	 växer	 genom	 att	 de	 ökar	 sin	
marknadsandel	av	redan	existerande	produkter	på	befintliga	marknader	(ibid).	Vidare	går	
det	att	skapa	tillväxt	genom	marknadsutveckling	vilket	handlar	om	att	växa	genom	att	gå	in	
på	 nya	 marknader	 med	 befintliga	 produkter	 (ibid).	 Företag	 kan	 även	 växa	 genom	
produktutveckling,	 vilket	 innebär	 att	 företag	 skapar	 tillväxt	 genom	 att	 utveckla	 nya	
produkter	som	säljs	på	den	befintliga	marknaden	(ibid).	Företag	kan	slutligen	växa	genom	
diversifiering,	 vilket	 innebär	 att	 företag	 utvecklar	 nya	 produkter	 som	 bjuds	 ut	 på	 nya	
marknader	(ibid).	Dessa	tillväxtstrategier	åskådliggörs	i	figur	2.	 

 
Figur	2.	Tillväxtstrategier. 
Källa:	Ansoff	1965 
 
Om	ett	 växande	 företag	 är	 informellt	 styrt	 kan	 det	 bli	 svårt	 att	 kontrollera	 förändringen	
som	tillväxten	innebär	(Willard,	Krueger	&	Feeser	1992).	Teorier	har	visat	att	det	krävs	mer	
formell	styrning	för	att	kunna	kontrollera	företaget	under	tillväxt.	Förändring	kan	komma	
att	ske	dels	på	ett	systematiskt	vis	med	tydliga	mål	och	tydlig	tidslinje	med	olika	steg,	eller	
på	ett	mer	slumpartat	vis	där	förändringen	sker	med	otydliga	mål	och	genom	oförutsedda	
händelser	 (Burns	 &	 Vaivio	 2001).	 Enligt	 Burns	 och	 Vaivio	 (2001)	 sker	 dock	 förändringen	
oftast	 mer	 slumpartat	 än	 företagen	 själva	 medger,	 där	 det	 saknas	 planer	 för	 hur	
förändringen	ska	gå	 till.	 Förändringen	kan	också	ske	utifrån	kritiska	händelser	 i	 företaget	
som	gör	att	det	krävs	en	förändring	(Greiner	1972).	 
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Förändringar	 genomförs	 inte	alltid	på	det	 sätt	 som	planerats.	Det	 sätt	 som	 förändringen	
ska	 genomföras	 på	 kan	 vara	 uttryckt	 på	 ett	 felaktigt	 vis,	 vilket	 kan	 göra	 att	 de	 som	
genomför	 förändringen	 gör	 det	 på	 ett	 annat	 sätt	 än	 vad	 den	 ursprungliga	 tanken	 med	
förändringen	var	(Burns	&	Vaivio	2001).	För	att	företaget	 inte	ska	driva	eller	 influeras	allt	
för	mycket	av	slumpmässiga	 företeelser	 (ibid),	behöver	de	nya	metoderna,	 reglerna	eller	
rutinerna	 institutionaliseras	 i	 företaget	på	ett	sätt	att	de	ska	bli	självklara	och	 inte	kunna	
förändras	av	yttre	 influenser	 (Burns	&	Scapens	2000).	Detta	 får	oss	att	undra	hur	snabbt	
växande	 företag	 styrs	 internt	 eftersom	 de	 verkar	 ha	 lyckats	 med	 att	 ta	 tillvara	 på	
affärsmöjligheter	i	och	med	sin	tillväxt.	
 

2.2 Att styra företaget i rätt riktning 
“Vi	upplevde	under	en	 längre	period	att	många	av	 våra	projekt	blev	dyrare	än	 vad	
som	från	början	var	planerat	och	det	gjordes	stora	överdrag	 i	projektkostnaderna.”				
-	VD	i	ett	svenskt,	ägarlett	gasellföretag. 

 
Företag	har	ofta	flera	olika	ekonomiska	mål	som	de	vill	uppnå	på	kort	respektive	lång	sikt.	
Det	kan	vara	mål	som	exempelvis	vinst,	räntabilitet	och	omsättning.	Dessutom	har	de	ofta	
strategier	för	hur	de	ska	nå	dit	på	ett	effektivt	sätt.	Därför	skapas	ofta	rutiner	och	regler	för	
hur	anställda	ska	gå	tillväga	för	att	uppnå	målen	(Anthony	&	Govindrajan	1998).	De	rutiner	
och	regler	som	skapas	används	även	för	att	kunna	planera	och	följa	upp	de	aktiviteter	som	
utförs.	 Verksamhetsstyrning	 kan	 därmed	 sägas	 vara	 alla	 medel	 som	 används	 för	 att	
planera,	genomföra	och	följa	upp	aktiviteter	för	att	rikta	medarbetare	i	önskvärd	riktning	
och	på	så	sätt	uppnå	målen	(ibid).	Citatet	ovan	speglar	att	företaget	kan	ha	problem	med	
verksamhetsstyrningen	 och	 kan	 vara	 i	 behov	 av	 formella	 styrverktyg	 för	 att	 få	 bättre	
kontroll	av	projekten. 
 
Nedan	illustreras	hur	planering,	genomförande	och	uppföljning	kan	ske	i	företag,	vilka	alla	
är	delar	 i	verksamhetsstyrningen	 (se	 figur	3).	Den	 första	delen	består	av	1)	planering	där	
förberedelser	sker	innan	dess	att	en	aktivitet	utförs.	Planeringssystem	är	även	den	typ	av	
system	som	först	 implementeras	 i	 företag	 (Davila	&	Foster	2007).	Ett	 sådant	verktyg	kan	
exempelvis	 vara	 att	 upprätta	 budgetar,	 som	 sker	 för	 att	 undersöka	 om	 aktiviteten	 är	
lönsam	 att	 genomföra	 eller	 för	 att	 approximera	 förväntad	 resursförbrukning.	 Om	
lönsamhet	 kan	 förväntas	 tas	 aktiviteten	 vidare	 till	 2)	 genomförandefasen	 där	 själva	
aktiviteten	 utförs.	 Där	 kan	 kontroll	 ske	 av	 exempelvis	 resursförbrukning	 så	 som	
arbetstimmar	 eller	 materialåtgång.	 Efteråt	 sker	 3)	 uppföljning	 där	 utfallet	 kan	 jämföras	
mot	 budget	 och	 utvärderas	 för	 att	 kunna	 utveckla	 verksamheten.	 För	 dessa	 olika	 delar	
finns	det	olika	hjälpmedel	och	verktyg	som	kan	användas	för	att	ta	fram	en	rimlig	plan	och	
för	 att	 sedan	 effektivt	 följa	 upp	 den.	 Detta	 är	 en	 förenkling	 av	 de	 komplexa	 cykler	 som	
finns	för	att	styra	företag.	Tillsammans	utgör	dessa	tre	delar	ett	styrsystem	som	är	menat	
att	underlätta	att	styra	verksamheten	i	rätt	riktning. 
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Figur	3.	Verksamhetsstyrningens	delar. 
Källa:	Greve	2009,	s.	21. 

2.2.1 En definition av vad verksamhetsstyrning är och varför det behövs 
Det	finns	många	olika	definitioner	av	begreppet	verksamhetsstyrning.	Vissa	definitioner	är	
breda	och	uttömmande	medan	andra	är	snäva	och	exkluderande	(Malmi	&	Brown	2008).	
Exempelvis	 kan	 verksamhetsstyrning	 ses	 som	 en	 helhet	 med	 olika	 delar	 som	 påverkar	
varandra,	 vilket	 de	menar	 är	 nödvändigt	 för	 att	 de	 ska	 kunna	 fungera	 som	underlag	 för	
beslutsfattande	 i	 olika	 situationer	 (ibid).	 Formella	 styrsystem	 används	 för	 att	 få	 till	
strategisk	förändring	och	förnyelse	och	är	viktiga	hjälpmedel	för	att	hantera	olika	typer	av	
förändring	(Simons	1994).	När	en	förändring	ska	till	används	styrverktyg	för	att	formalisera	
övertygelser,	 sätta	 gränser	 kring	 accepterat	 beteende,	 definiera	 och	 mäta	 kritiska	
prestationsvariabler	 samt	 för	 att	 motivera	 debatt	 och	 diskussion	 kring	 strategiska	
oklarheter.	Olika	styrverktyg	används	även	för	att	överkomma	tröghet	i	företagen,	för	att	
kommunicera	nya	strategier	samt	för	att	försäkra	sig	om	att	uppmärksamhet	riktas	mot	de	
nya	riktlinjerna	(ibid). 
 
I	 föreliggande	 studie	 kommer	 Merchants	 och	 Van	 der	 Stedes	 (2007)	 definition	 av	
verksamhetsstyrning	 användas.	 De	 väljer	 att	 skilja	 verksamhetsstyrning	 från	 strategisk	
styrning	då	de	menar	att	verksamhetsstyrning	styr	det	som	sker	internt	inom	företaget	och	
strategisk	styrning	handlar	om	att	se	till	externa	faktorer	så	som	att	företaget	exempelvis	
har	 rätt	 position	 på	 marknaden	 och	 förstår	 sina	 möjligheter	 och	 svårigheter	 där.	
Verksamhetsstyrningen	handlar	alltså	om	att	se	till	att	medarbetarnas	beteende	påverkas	
på	 rätt	 sätt	 (ibid).	 I	 denna	 studie	 är	 vi	 alltså	 intresserade	av	den	 interna	 styrningen	 som	
sker	i	företagen	för	att	det	är	där	den	formella-informella	relationen	skapas. 

2.2.2 Formell styrning av företag 
Flera	forskare	menar	att	det	är	viktigt	med	formell	styrning	vid	tillväxt	(ex.	Davila,	Foster	&	
Jia	2010;	Jacobsen	&	Thorsvik	2014).	Detta	för	att	det	bringar	klarhet	i	hur	de	anställda	ska	
agera	när	de	utför	aktiviteter	för	företagets	räkning.	Formell	styrning	består	av	regler	och	
andra	bestämmelser	 (Peng	2003),	där	 riktlinjer	sätts	upp	 för	att	skapa	kontroll.	Detta	 för	
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att	medarbetarna	ska	agera	på	det	sätt	som	är	tänkt	(Fayol	1949;	Mooney	&	Reiley	1939),	
vilket	 kan	 ske	 i	 form	 av	 exempelvis	 implementering	 av	 styrsystem.	 Om	 alla	 arbetar	 åt	
samma	håll	och	mot	samma	mål	ökar	sannolikheten	för	att	företaget	når	framgång.	Regler,	
policys,	 procedurer	 och	 standarder	 kan	 användas	 för	 att	 få	 företaget	 att	 arbeta	 på	 ett	
enhetligt	vis.	Dessa	sätts	upp	med	tydliga,	ofta	nedskrivna	beskrivningar	eller	manualer	för	
hur	 de	 anställda	 ska	 agera	 i	 olika	 situationer	 (Forslund	 2013).	 Vid	 sin	 yttersta	 spets	 kan	
formell	styrning	leda	till	ett	mekaniskt	arbetssätt.	Det	vill	säga	att	arbetet	utförs	på	samma	
sätt	och	med	samma	effektivitet	som	en	maskin.	Att	styra	företag	som	en	maskin	handlar	
om	 att	 företag	 bör	 strukturera	 upp	 verksamheten	 där	 ledning	 och	 styrning	 innebär	
planering,	 organisering,	 ge	order,	 koordinering	och	 kontrollering	 (Fayol	 1949;	Mooney	&	
Reiley	1939).	För	att	lyckas	med	detta	behövs	verktyg	som	exempelvis	styrsystem	i	form	av	
budgetering	för	att	få	till	rationell	planering	och	kontroll	(ibid).	Fayol	(1949)	samt	Mooney	
och	Reiley	(1939)	är	tre	typiska	teoretiker	inom	detta	synsätt.	De	var	också	med	och	satte	
grunden	 för	 flera	 nyare	management	 tekniker	 inom	 perspektivet	 “att	 styra	 företag	 som	
maskiner”	(Morgan	2006).	 
 
Formell	 styrning	 kan	 användas	 för	 att	 upptäcka	 och	 bestraffa	 oönskat	 beteende.	 Det	
beteende	som	inte	går	i	linje	med	de	uppsatta	reglerna	behöver	korrigeras	(Forslund	2013).	
I	 en	 formellt	 styrd	 organisation	 eftersträvas	 ett	 sammanhållet	 arbetssätt	 där	 uppsatta	
riktlinjer	följs	för	att	styra	organisationen	i	önskvärd	riktning.	Att	anställda	behöver	förhålla	
sig	 till	 regler	 och	 förbestämda	 procedurer	 kan	 kopplas	 till	 byråkrati	 (ibid).	 Byråkrati	
användas	för	att	säkerställa	att	alla	arbetar	på	samma	sätt	genom	att	det	finns	en	tydlighet	
i	hur	arbetet	ska	utföras.	Byråkrati	beskrivs	på	samma	sätt	som	det	maskinstyrda	företaget	
och	 är	 således	 två	benämningar	 på	 samma	 sak.	 Idag	beskrivs	 inte	 företag	 som	maskiner	
men	däremot	 som	byråkratier,	 vilket	 visar	på	att	det	mekaniska	arbetssättet	 fortfarande	
används	 trots	 att	 teorin	 funnits	 länge.	 Emellertid	 finns	 det	 företag	 där	 det	 går	 att	
kombinera	dessa	formaliserade	riktlinjer	med	självständighet.	Där	medarbetaren	i	god	tro	
tillåts	ta	egna	beslut	då	de	förväntas	handla	i	företagets	intresse	(ibid). 
 
I	motsats	till	detta	finns	det	teorier	som	visar	att	införande	av	formell	styrning	inte	bara	är	
fördelaktigt.	En	nackdel	med	dessa	typer	av	system	är	att	de	är	skadliga	på	grund	av	att	de	
gör	organisationen	stelbent	 (Phelps,	Adams	&	Bessant	2007).	Andra	 forskare	har	kommit	
fram	 till	 samma	 sak,	 att	 ju	 större	 ett	 företag	 blir	 desto	mer	 troligt	 är	 det	 att	 företaget	
använder	 fler	 formella	 styrverktyg	 vilket	 kan	 hindra	 innovativt	 tänkande	 (Van	 de	 Ven	
1986).	 Även	 Merchant	 och	 Van	 der	 Stede	 (2007)	 delar	 åsikten	 om	 att	 användning	 av	
formaliserade	styrverktyg	kan	hämma	anställdas	initiativtagande	och	innovativa	tänkande.	 
 
Att	implementera	formella	styrsystem	kan	vara	kostsamt,	en	kostnad	som	unga	och	mindre	
företag	ofta	inte	kan	ta	(Davila,	Foster	&	Jia	2010).	Å	andra	sidan	kan	det	också	bli	svårt	och	
kostsamt	att	behålla	den	informella	styrningen	för	att	övervaka	och	motivera	de	anställda	
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när	 företaget	 växer	 sig	 större	 (Davila	 &	 Foster	 2007).	 Därför	 kan	 styrsystem	 trots	
kostnaderna	behövas	för	att	företag	ska	kunna	vara	effektiva	på	lång	sikt.	Nya	styrsystem	
tar	 tid	att	 lära	 sig	och	 ibland	kan	 systemen	hinna	bli	 föråldrade	 innan	 implementeringen	
ens	blivit	klar	(Achtenhagen	et	al.	2014),	vilket	också	kan	vara	en	anledning	till	att	företag	
inte	implementerar	nya	styrsystem.		 
 
Att	 se	 företag	som	maskiner	kommer	också	med	nackdelar.	En	nackdel	är	att	det	 skapas	
närsynthet	 (eng.	 myopia)	 (Morgan	 2006).	 Alla	 kan	 sin	 egen	 uppgift	 och	 sitt	 eget	
arbetsområde	men	de	 tappar	helhetsperspektivet.	När	ett	 problem	uppstår	 är	det	 ingen	
som	kan	lösa	det	eftersom	att	alla	bara	kan	en	sak	och	ingen	är	motiverad	till	att	hjälpa	till	
och	 gå	 utanför	 sin	 egen	 uppgift.	 Beteendet	 kallar	 Morgan	 för	 apati	 eller	 nonchalering.	
Därför	måste	experter	 kallas	 in.	Dessa	måste	börja	med	att	 sätta	 sig	 in	 i	 problemet	 som	
uppstått	för	att	kunna	lösa	det.	Detta	är	en	tidskrävande	och	ineffektiv	process. 
 
Det	 finns	 således	 två	 sidor	 av	 att	 låta	medarbetare	 jobba	 som	maskiner.	Den	 ena	 är	 att	
anställda	vet	exakt	vad	de	ska	göra	och	gör	det	effektivt.	Den	andra	är	att	när	förändring	
ska	till	och	företaget	behöver	flexibilitet	och	initiativtagande	är	det	ingen	som	ställer	upp	
eftersom	det	inte	är	deras	uppgift	(Morgan	2006).	Anställda	förlorar	chansen	att	utvecklas	
personligt	och	tycker	oftast	inte	om	sitt	jobb,	samtidigt	som	företaget	förlorar	chansen	att	
skapa	kreativitet	och	ta	tillvara	på	intelligens	som	finns	hos	medarbetarna	(ibid). 

2.2.3 Informell styrning av företag  
När	 ett	 företag	 startas	 är	 antalet	 anställda	 få	 och	 det	 är	 lätt	 att	 kommunicera	 med	
varandra.	Därmed	är	det	enkelt	att	övervaka	vad	som	händer	i	företaget	och	det	finns	föga	
anledning	 att	 implementera	 formella	 system	 (Davila	 &	 Foster	 2007;	 Davila,	 Foster	 &	 Jia	
2012).	 Detta	 eftersom	 företaget	 lättare	 kan	 överblickas	 då	 ledaren	 ofta	 anser	 sig	 ha	
kontroll	över	vart	företaget	ska	och	hur	de	ska	ta	sig	dit,	utan	att	ha	någon	tydligt	utformad	
plan	för	det	(Forslund	2013). 
 
I	 mindre,	 ägarledda	 företag	 finns	 det	 många	 gånger	 en	 lägre	 grad	 av	 struktur,	 formell	
styrning	eller	standarder,	där	gäller	det	att	vara	mer	påhittig	och	uppfinningsrik	(Forslund	
2013).	 Anställda	 har	 ofta	 flera	 olika	 arbetsuppgifter	 där	 de	 backar	 upp	 varandra	 när	 det	
behövs	 vilket	 kan	 bidra	 till	 att	 skapa	 en	mer	 familjär	 stämning	 (ibid).	 Detta	 innebär	 att	
styrning	 av	 dessa	 företag	 sker	 på	 ett	 informellt	 sätt	 genom	 att	 ledaren	 kommunicerar	
direkt	med	de	anställda	på	ett	ledigt	vis.	Kommunikationen	behöver	följaktligen	inte	ske	på	
förutbestämda	tider,	så	som	exempelvis	genom	möten	eller	mejlkontakt.	 
 
I	mindre	företag	är	det	viktigt	att	de	anställda	“passar	 in”	 i	företaget	eftersom	att	alla	på	
företaget	arbetar	tätt	 ihop	(Forslund	2013).	Arbetet	 leds,	som	Forslund	(2013)	benämner	
det,	genom	direkt	arbetsledning	där	det	oftast	är	VD	själv	som	bestämmer	hur	arbetet	ska	
samordnas.	 På	 grund	 av	 direkt	 arbetsledning	 finns	 det	 sällan	 rutinmässiga	 lösningar	 på	
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problem	som	uppstår,	utan	de	löses	när	de	uppkommer	(Phelps,	Adams	&	Bessant	2007).	
Det	här	visar	på	låg	grad	av	struktur	och	hög	grad	av	informell	styrning. 
 
När	ett	företag	växer	sig	större	går	det	dock	inte	att	förlita	sig	på	den	informella	styrningen.	
Davila,	 Foster	 och	 Jia	 (2010)	 påtalar	 att	 det	 inte	 är	möjligt	 att	 styra	 ett	 växande	 företag	
enbart	genom	informell	styrning.	Ett	företag	kommer	vid	tillväxt	nå	ett	stadie	då	det	 inte	
längre	är	möjligt	att	fortsätta	växa	utan	att	det	får	negativa	konsekvenser	om	styrningen	är	
fortsatt	informell	(ibid).	Ledaren	kan	inte	längre	själv	förmedla	hur	arbetet	ska	fortgå	och	
har	heller	inte	möjlighet	att	övervaka	arbetet	genom	informell	styrning	(Cardinal,	Sitkin	&	
Long	2004).	Det	blir	även	svårt	att	bedöma	medarbetarnas	prestationer	när	företaget	blir	
större	(Davila,	Foster	&	Jia,	2010).	För	att	ha	fortsatt	kontroll	över	företaget	kan	det	därför	
inte	 fortsätta	växa	även	om	det	 skulle	 finnas	utrymme	på	marknaden	 för	 fortsatt	 tillväxt	
(Cardinal,	Sitkin	&	Long	2004).	Om	företag	ändå	skulle	fortsätta	växa	trots	problematiken	
med	 det	 informella	 ledarskapet,	 kommer	 den	 ske	 på	 ett	 kaosartat	 vis	 där	 det	 saknas	
struktur	 och	 strategi,	 vilket	 gör	 kontrollen	 av	 företaget	 ohanterlig	 (Willard,	 Krueger	 och	
Feeser	1992).	 
 
Informell	styrning	kan	kopplas	till	det	organiska	företaget	som	beskrivs	som	motsatsen	till	
det	mekaniska	företaget.	I	ett	organiskt	företag	läggs	fokus	på	att	uppfylla	medarbetarnas	
professionella	och	personliga	behov	och	det	primära	målet	är	att	få	företaget	att	överleva	
(Burns	 &	 Stalker	 1961;	 Woodward	 1965).	 Att	 kunna	 motivera	 medarbetarna	 genom	
meningsfulla	 uppgifter,	 autonomi,	 ansvar	 och	 erkännande	 är	 viktigt	 i	 det	 organiska	
företaget	 (Morgan	 2006).	 Det	 organiska	 företaget	 ses	 som	 ett	 öppet	 system	 där	 den	
externa	omvärlden	ständigt	 influerar	 företaget	och	vise	versa.	 I	den	här	typen	av	 företag	
finns	 således	 utrymme	att	 vara	 påhittig	 och	uppfinningsrik.	 I	 och	med	 att	medarbetarna	
ges	eget	ansvar	och	självständighet	kan	de	arbeta	flexibelt,	vilket	 i	sig	också	kan	bidra	till	
ökad	kreativitet.	Dessa	karaktärsdrag	präglar	den	informella	styrningen. 
 
Teorier	om	att	olika	typer	av	företag	behöver	organisera	sig	på	olika	sätt	för	att	bli	effektiva	
började	 ta	 form	 på	 60-talet	 genom	 att	 forskare	 insåg	 att	 den	 mekaniska	
organisationsformen	 inte	 alltid	 var	 den	 lämpligaste	 (Burns	 &	 Stalker	 1961;	 Woodward	
1965).	Företag	med	en	 föränderlig	omvärld	behöver	vara	mer	 flexibla	än	andra	eftersom	
de	 måste	 ta	 hänsyn	 till	 omvärlden	 hela	 tiden	 och	 behöver	 därför	 vara	 mer	 organiskt	
organiserade.	 Effektiva	 organisationer	 har	 således	 en	 välfungerande	 konfiguration	 av	
strategi,	 struktur,	 teknologi,	 åtaganden	 och	 individens	 behov	 samt	 den	 externa	
omgivningen	(ibid).	Tillsammans	skapade	detta	kärnan	i	contingency	teorin.	 
 
Contingency	teorin	innebär	att	företag	behöver	vara	effektiva	för	att	överleva,	och	för	att	
överleva	behöver	företag	ta	hänsyn	till	sin	omgivning	och	organisera	sig	därefter	(Morgan	
2006).	Dessutom	kan	omgivningen	inom	ett	företag	variera.	Exempelvis	kan	ekonomi-	och	
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produktionsavdelningen	 vara	mer	 stabila	 och	 därför	 organiseras	 närmare	 det	mekaniska	
synsättet	medan	övriga	avdelningar	organiseras	mer	organiskt	(Lawrence	&	Lorsch	1967).	
Stabilitet	mellan	 formell	och	 informell	 styrning	är	eftersträvansvärt	 för	att	de	är	de	mest	
effektiva	 konfigurationerna	 (Morgan	 2006).	 Eftersom	 relationen	mellan	 företag	 och	 dess	
externa	 omvärld	 är	 individens	 kreation,	 kan	 företag	 organiseras	 på	 fel	 sätt	 utifrån	
omgivningen.	Detta	kan	skapa	stora	problem	för	företaget	(ibid),	vilket	enligt	contingency	
teorin	kan	 innebära	att	 företaget	 inte	överlever.	Det	är	omgivningen	 som	är	den	kritiska	
faktorn	som	 ledaren	måste	 ta	hänsyn	till	när	de	organiserar	 företaget.	Detta	avgör	vilket	
företag	som	överlever	och	vilket	som	 inte	gör	det	 (Morgan	2006).	Detta	gör	att	det	bara	
blir	 de	 starkaste	 företagen	 kvar,	 därför	 är	 anpassning	mycket	 viktigt.	 Eftersom	 att	 det	 i	
föreliggande	studie	är	styrningen	i	snabbt	växande	företag	som	undersöks	finns	det	grund	
för	att	dessa	företag	har	lyckats	med	anpassningen	som	beskrivits	ovan. 

2.2.4 Diskussion kring de två organisationstyperna - mekaniska och organiska 
företag 
De	två	organisationsformerna	som	beskrivits	under	formell	och	informell	styrning	kan	sägas	
vara	motpoler	till	varandra.	Den	ena	där	allt	styrs	hårt	och	där	effektivitet	är	målet	och	den	
andra	där	det	gäller	att	vara	flexibel	och	lyhörd	för	att	kunna	anpassa	organisationen	efter	
omvärlden.	De	olika	typerna	av	företag	fungerar	olika	bra	i	olika	situationer.	Dock	är	båda	
extrema	typer	och	vi	tror	inte	att	någon	av	dessa	extremer	egentligen	existerar.	Däremot	
kan	 det	 vara	 sunt	 att	 se	 organisationer	 som	 öppna	 system	 som	 måste	 ta	 hänsyn	 till	
omvärlden.	 Men	 att	 det	 inte	 är	 omvärlden	 själv	 som	 avgör	 vilka	 organisationer	 som	
överlever	och	inte,	utan	att	det	är	människorna	i	organisationerna	som	i	stor	utsträckning	
påverkar	 utfallet.	 Detta	 kan	 bland	 annat	 göras	 genom	att	 anpassa	 styrningen	 så	 att	 den	
passar	den	omvärld	som	företaget	verkar	i.	
	

2.3 Användning av teorierna 
Tidigare	 i	 kapitlet	 har	 en	 diskussion	 förts	 kring	 formell	 och	 informell	 styrning.	 Nedan	
beskrivs	vad	som	kännetecknar	dessa	två	begrepp	för	att	tydliggöra	hur	respektive	begrepp	
används.	 Detta	 då	 formell	 och	 informell	 styrning	 är	 så	 pass	 komplexa	 begrepp	 att	 de	
behöver	 förtydligas.	 För	 att	 kunna	 undersöka	 begreppen	 över	 huvud	 taget	 behövdes	 de	
konkretiseras	 och	 operationaliseras.	 Det	 är	 även	 menat	 att	 avsnittet	 ska	 ge	 större	
förståelse	för	analysmodellen	som	presenteras	senare	i	kapitlet	(se	figur	4).	Avsnittet	inleds	
med	att	förklara	formell	styrning	för	att	därefter	övergå	till	att	förklara	informell	styrning. 

2.3.1 Innebörden av formell styrning i föreliggande studie 
Utifrån	 teorikapitlet	 har	 fyra	 uttryck	 för	 formell	 styrning	 urskiljts.	 Där	 användande	 av	
styrsystem,	uppföljning	och	utvärdering,	sanktioner	samt	kultur	tyder	på	formell	styrning.	
Dessa	uttryck	för	formell	styrning	kommer	nedan	att	presenteras	var	för	sig.	 
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Styrsystem 
Styrsystem	behöver	finnas	i	företag	för	att	klargöra	vad	det	är	som	ska	göras	och	hur	det	
ska	 göras	 (Merchant	 &	 Van	 der	 Stede	 2007).	 Användning	 av	 styrsystem	 tyder	 på	 ett	
formellt	 arbetssätt	 eftersom	 styrsystem	 gör	 att	 anställda	 behöver	 anpassa	 sig	 efter	
förutbestämda	 regler	 och	 rutiner	 (Anthony	 &	 Govindrajan	 1998).	 I	 studien	 kommer	
begreppet	 styrsystem	 undersökas	 genom	 vilket	 sätt	 företagen	 styr	 sin	 verksamhet	 samt	
vilka	hjälpmedel	som	används.	Med	styrsystem	kan	tydliga	riktlinjer	och	mål	sättas	upp	för	
att	lättare	kunna	utvärdera	och	följa	upp	(ibid).	Dessutom	gör	struktur	och	styrsystem	det	
inte	lika	nödvändigt	med	direktkontakt	eftersom	de	är	ämnade	att	klargöra	hur	arbete	bör	
gå	 till	 (Davila,	 Foster	 &	 Jia	 2010).	 Hur	 kommunikationen	 i	 verksamheten	 sker	 kan	 ge	
indikationer	 på	 hur	 formellt	 eller	 informellt	 företaget	 styrs.	 För	 att	 utreda	 om	 företag	
använder	formella	styrsystem	kommer	relativt	raka	frågor	att	ställas	gällande	hur	ledarna	
styr	 sina	medarbetare	och	om	de	har	 några	 styrsystem.	På	 så	 sätt	 framkommer	det	 vad	
medarbetarna	måste	förhålla	sig	till	och	vad	styrsystemen	innefattar. 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning	 är	 en	 ständigt	 pågående	 bevakning	 av	 hur	 bra	 (eller	 dåligt)	 företaget	 går	
(Greve	2009).	Anledningen	till	att	uppföljning	bör	ske	kontinuerligt	är	för	att	den	ska	kunna	
jämföras	över	flera	perioder	och	kan	till	exempel	bestå	av	likviditetsgranskning,	uppföljning	
av	prestationer,	måluppfyllelse	och	resultat.	Att	prestationer	likväl	som	exempelvis	projekt	
och	processer	 utvärderas	 tyder	 på	 att	 formell	 styrning	 används	 (ibid).	 För	 att	 undersöka	
hur	 verksamheten	 går	 och	 hur	 det	 är	möjligt	 att	 förbättra	 den,	 behöver	 någon	 form	 av	
utvärdering	 göras.	 En	 analys	 av	 rådande	 situation	 utförs,	 där	 avvikelser	 är	 av	 intresse.	 I	
utvärderingen	vill	 företaget	även	ha	svar	på	varför	det	har	blivit	en	avvikelse	och	om	det	
behövs,	 hur	 avvikelsen	 ska	 åtgärdas	 (Davila	&	 Foster	 2007).	Uppföljning	 och	 utvärdering	
studeras	genom	frågor	som	behandlar	hur	projekt	och	medarbetares	prestationer	bedöms.	
För	att	avgöra	om	ett	 företag	arbetar	med	detta	verktyg	studeras	det	om	händelser	som	
sker	 i	 företaget	 analyseras,	 om	 uppföljning	 och	 utvärdering	 sker	 regelbundet	 och	
rutinmässigt.	Om	detta	sker	anses	det	vara	formellt	styrt. 

Incitament 
Korrigering	 av	 eller	 uppmuntran	 till	 ett	 visst	 beteende	 är	 något	 som	 nämnts	 tidigare	 i	
kapitlet.	 Ett	mer	 vedertaget	 begrepp	 för	 detta	 är	 incitament,	 som	 kännetecknar	 formell	
styrning.	Gör	en	anställd	något	som	denne	inte	borde	kommer	denne	råka	ut	för	någon	typ	
av	 “bestraffning”	exempelvis	 genom	 tillsägning,	hårdare	kontroller,	utebliven	bonus	eller	
att	 jobbet	 går	 förlorat.	 För	 att	 ledare	 ska	 kunna	 veta	 om	 medarbetarna	 gör	 det	 som	
förväntas	av	dem	behöver	denne	använda	någon	 typ	av	system	eller	verktyg	som	kan	 ta	
fram	informationen.	Incitament	kan	sägas	vara	en	extra	påminnelse	eller	ett	förtydligande	
av	vad	som	förväntas	av	medarbetarna	(Merchant	&	Van	der	Stede	2007;	Davila,	Foster	&	
Jia	2010).	 Incitament	kan	naturligtvis	också	bestå	av	positiva	belöningar	och	 inte	bara	av	
negativa	 bestraffningar.	 Merchant	 och	 Van	 der	 Stede	 (2007)	 menar	 att	 de	 negativa	
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bestraffningarna	 oftast	 handlar	 om	 utebliven	 positiv	 belöning.	 Om	 de	 negativa	
incitamenten	används	tyder	det	på	att	de	anställda	har	egenintressen	som	inte	går	 i	 linje	
med	företagets,	alternativt	att	de	anställda	inte	vet	vad	som	förväntas	av	dem.	Användning	
av	incitament	mäts	genom	frågor	som	handlar	om	hur	medarbetare	vet	om	de	gör	rätt	och	
frågor	 gällande	 regler	 och	 rutiner.	 Om	 företagen	 kan	 uttrycka	 vad	 de	 gör	 för	 att	
medarbetarna	 ska	 göra	 på	 rätt	 sätt	 genom	belöningar	 och	bestraffningar	 anses	 det	 vara	
formell	styrning.	 

Kultur 
Kultur	är	en	del	av	formell	styrning	på	grund	av	att	den	skapar	normer	och	värderingar	som	
gör	 att	 alla	 arbetar	 på	 samma	 sätt	 (Merchant	 &	 Van	 der	 Stede	 2007),	 de	 delar	 samma	
åsikter	om	vad	som	är	bra	och	inte.	Merchant	och	Van	der	Stede	(2007)	menar	att	kultur	är	
ett	starkt	styrverktyg.	Det	är	önskvärt	från	ledarens	sida	att	alla	anställda	vet	vad	som	ska	
göras	och	vilket	det	bästa	tillvägagångssättet	för	utförande	är.	Om	företaget	har	en	stark	
kultur	behöver	medarbetarna	inte	övervakas	lika	mycket,	eftersom	att	det	rätta	sättet	att	
arbeta	är	det	enda	sättet.	Det	har	blivit	helt	naturligt,	en	vana	bland	medarbetarna.	Detta	
kommer	undersökas	genom	frågor	som	berör	hur	anställda	vet	vad	de	ska	göra	och	hur	de	
hanterar	nyanställda	och	anställda	som	varit	på	företaget	länge	samt	genom	att	prata	om	
normer	och	värderingar.	Om	kulturen	är	sammanhållen	och	tydligt	definierad	och	samtliga	
i	 företaget	 arbetar	 efter	 den,	 ses	 kultur	 som	 formell	 styrning.	 Här	 tas	 hänsyn	 till	 hur	
medarbetarna	arbetar	mot	den	kultur	som	definierats. 

2.3.2 Innebörden av informell styrning i föreliggande studie 
I	kapitlet	har	informell	styrning	diskuterats	och	förklarats.	Utifrån	teorierna	har	fyra	uttryck	
för	informell	styrning	särskiljts.	De	består	av	autonomi,	involvering,	delaktighet	och	snabba	
beslut	där	användning	av	dessa	tyder	på	informell	styrning. 

Autonomi 
När	styrsystem	och	strukturer	saknas	i	företaget	finns	det	utrymme	för	medarbetarna	att	
arbeta	 självständigt	 och	 ta	 egna	 beslut	 (Phelps,	 Adams	&	Bessant	 2007).	 Självständighet	
kan	 behövas	 för	 att	 problem	 ska	 lösas	 på	 ett	 bra	 sätt	 (Forslund	 2013).	 Denna	
självständighet	 och	 självbestämmande	 har	 identifierats	 som	 autonomi.	 Autonomi	 finns	 i	
organisationer	 där	 anställda	 ges	 befogenhet	 att	 arbeta	 självständigt	 och	 får	 fatta	 egna	
beslut	(Greiner	1972).	Vi	ser	autonomi	som	ett	uttryck	för	informell	styrning	då	det	tyder	
på	 ett	 ostrukturerat	 handlande	 eftersom	 att	 självbestämmande	 kan	 göra	 att	 olika	
medarbetare	 behandlar	 samma	 problem	 på	 olika	 sätt.	 Vid	 intervjuerna	 undersöks	 detta	
genom	 hur	 ansvarsfördelningen	 och	 delegeringen	 ser	 ut.	 Autonomi	 bedöms	 utifrån	 hur	
stor	befogenhet	och	frihet	medarbetare	har	att	själva	kunna	lösa	problem	samt	om	de	har	
möjlighet	att	själva	planera	sitt	arbete.	 
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Involvering 
Vid	 informell	styrning	behöver	 ledaren	ofta	vara	 involverad	 i	den	 löpande	verksamheten.	
Styrning	 av	 mindre	 företag	 sker	 främst	 genom	 direktkontakt	 mellan	 ledare	 och	
medarbetare	(Davila,	Foster	&	Jia	2012;	Davila	&	Foster	2007).	Detta	sker	då	företaget	är	
litet	 och	 ledaren	 har	 lätt	 att	 överblicka	 hela	 verksamheten	 och	 kontrollera	 den	 utan	
formella	 styrverktyg	 till	 hjälp	 (Forslund	 2013).	 Det	 är	 där	 arbetet	 sker	 som	 ledaren	 har	
möjlighet	 att	 påverka	medarbetarna.	 Vi	 ser	 således	 begreppet	 involvering	 som	 ledarens	
engagemang	 i	 medarbetarnas	 arbete.	 Ledaren	 kan	 exempelvis	 vara	 involverad	 genom	
direkt	 arbetsledning	 (ibid).	 Hög	 grad	 av	 involvering	 tyder	 på	 att	 ledaren	 styr	 på	 ett	
informellt	 sätt.	 Dock	 behöver	 inte	 involvering	 endast	 handla	 om	 att	 leda	 eller	 påverka	
medarbetarna,	 utan	det	 kan	även	handla	om	att	 kontrollera	dem.	Om	medarbetare	 inte	
kontrolleras	kan	det	finnas	risk	för	att	de	handlar	utifrån	egenintressen	(Eisenhardt	1989).	
Graden	 av	 involvering	 undersöks	 genom	 att	 studera	 hur	 ansvarsfördelningen	 ser	 ut	 i	
företaget	 och	 hur	mycket	 ledaren	 engagerar	 sig	 i	 den	 dagliga	 verksamheten.	 Involvering	
bedöms	även	utifrån	hur	mycket	 ledaren	är	med	och	påverkar	det	arbete	som	sker	 i	den	
dagliga	verksamheten.	 

Delaktighet 
De	 anställdas	 engagemang	 i	 företaget	 kallas	 i	 studien	 för	 delaktighet.	 De	 anställdas	
delaktighet	karaktäriseras	av	deras	möjlighet	att	påverka	och	bestämma.	Det	är	viktigt	att	
låta	anställda	vara	delaktiga	genom	medbestämmande	för	att	skapa	 förtroende	 (Scapens	
2006).	Delaktighet	är	graden	av	engagemang	från	de	anställda	i	situationer	där	beslut	ska	
fattas	(Denison	2007	se	Amah	&	Ahiauzu	2013).	Delaktighet	kan	också	vara	till	vilken	grad	
information	 och	 kunskap	 delas	 samt	 hur	 självständiga	medarbetarna	 får	 vara	 (Randolph	
2000).	 Delaktighet	 undersöks	 dels	 utifrån	 hur	 fria	 de	 anställda	 är	 att	 kunna	 påverka	 sitt	
eget	arbete,	dels	genom	hur	öppna	 företagen	är	 för	nya	 idéer	 från	medarbetarna.	Detta	
bedöms	utifrån	om	möjlighet	finns	att	kunna	förändra	sitt	eget	arbete	och	om	det	uttrycks	
att	informationsutbytet	är	tillräckligt	stort. 

Snabba beslut  
När	 ett	 företag	 präglas	 av	 informell	 styrning	 kan	 beslut	 ofta	 fattas	 snabbt.	 Beslutet	 kan	
fattas	 av	 den	medarbetare	 som	 stöter	 på	 problemet	 först.	 Snabba	 beslut	 är	 snarare	 en	
följd	 av	 de	 tre	 andra	 uttrycken	 än	 något	 som	 diskuterats	 ensamt	 i	 kapitlet.	 Autonomi,	
involvering	och	delaktighet	leder	till	att	beslut	kan	fattas	snabbare.	Autonomi	bör	medföra	
att	en	individ	kan	fatta	snabba	beslut,	eftersom	individen	inte	är	bunden	att	kommunicera	
beslutet	uppåt.	Delaktighet	 innebär	att	anställda	ges	viss	befogenhet	att	 fatta	beslut	och	
inkluderar	möjligheten	att	påverka	sitt	arbete	och	därigenom	företaget	 (McShane	&	Von	
Glinow	 2003).	 Hög	 grad	 av	 involvering	 och	 delaktighet	 tyder	 på	 medbestämmande	 och	
intresse	 att	 kunna	 fatta	beslut.	Om	beslut	 kan	 fattas	 direkt	 på	plats	 utan	 att	 kontrollera	
med	överordnade	ses	det	som	informellt.	 



 
 
 
 

18 
 

2.3.3 Analysmodell 
Enligt	flera	forskare	leder	tillväxt	till	att	behovet	av	styrsystem	förändras	(ex.	Achtenhagen	
et	 al.	 2014;	 Davila,	 Foster	 &	 Jia	 2010).	 Ju	 större	 företag	 desto	 större	 behov	 av	 formell	
styrning	eftersom	att	aktiviteterna	blir	mer	komplexa	när	företag	växer	och	att	fler	anställs.	
Då	 ska	 fler	 medarbetare	 samordnas	 på	 ett	 effektivt	 sätt.	 Detta	 innebär	 också	 att	 den	
ostrukturerade	informella	styrningen,	som	ofta	präglar	den	mindre	verksamheten	behöver	
minska	och	mer	struktur	och	formell	styrning	öka.	Det	finns	dock	teorier	som	beskriver	att	
ägaren	 inte	 “lämnar	 över	 stafettpinnen”	 helt,	 utan	 tvekar	 och	 håller	 kvar	 den	 (Davila,	
Foster	&	Jia	2010).	Detta	påverkar	företagets	rutiner	och	regler,	vilket	i	sin	tur	påverkar	hur	
medarbetarna	handlar.	 I	 snabbt	växande,	ägarledda	 företag	 finns	det	ofta	en	 ledare	som	
styr	företaget	genom	informell	styrning	(Davila,	Foster	&	Jia	2010).	Ledaren	ger	genom	sina	
handlingar	input	till	hur	aktiviteter	ska	utföras.	Därigenom	kan	regler	och	rutiner	påverkas	
av	ledaren.	Denna	input	kan	skilja	sig	från	den	som	formella	styrverktyg	ger.	Således	lägger	
ledarens	 informella	 stil	 tillsammans	med	 styrverktyg	 grunden	 för	 företagets	 rutiner	 och	
regler	från	var	sitt	håll.	Med	detta	menas	att	 ledaren	utför	handlingar	som	i	vissa	fall	är	 i	
harmoni	med	de	formella	signalerna	men	i	andra	fall	kan	vara	i	konflikt	med	varandra.	De	
konflikterande	 signalerna	 från	 ledaren	 och	 de	 formella	 styrverktygen	 kan	 då	 påverka	
befintliga	regler	och	rutiner	som	i	sin	tur	påverkar	hur	medarbetare	handlar.	Ett	exempel	
på	 detta	 är	 att	 formella	 signaler	 styr	medarbetarna	 till	 att	 rapportera	 viss	 data	 om	 hur	
många	 lådor	 som	 levererats	 och	 vad	 de	 innehöll.	 Samtidigt	 kan	 ledaren	 komma	 med	
informella	styrsignaler	med	motsättande	instruktioner	för	hur	arbetet	ska	utföras	och	vad	
som	ska	rapporteras.	Detta	skapar	en	krock	mellan	den	formella	och	informella	styrningen. 
 
Teorierna	som	presenteras	 i	kapitlet	mynnar	ut	 i	en	analysmodell	 (se	figur	4).	Begreppen	
som	 presenteras	 inom	 formell	 respektive	 informell	 styrning	 syftar	 till	 att	 skapa	 större	
förståelse	 för	 analysmodellen.	 Modellen	 beskriver	 att	 företagets	 regler,	 rutiner	 och	
handlingar	påverkas	av	både	formell	och	informell	styrning	samt	att	konfigurationerna	av	
styrsätten	kan	se	olika	ut.	Linjen	 i	analysmodellen	beskriver	att	 företagens	rutiner,	 regler	
och	 handlingar	 kan	 skjutas	 fram	 och	 tillbaka	 på	 linjen.	 Detta	 i	 och	 med	 att	
konfigurationerna	 av	 formell	 och	 informell	 styrning	 kan	 variera.	 Vidare	 kan	 det	 komma	
konflikterande	signaler	 från	de	 formella	och	 informella	styrverktygen,	vilket	påverkar	hur	
handlingar	 utförs.	 Innan	 en	 handling	 genomförs	 stämmer	 medarbetarna	 av	 med	 de	
befintliga	 reglerna	och	 rutinerna.	Om	de	hade	 tänkt	utföra	en	handling	på	 sitt	eget	 sätt,	
visar	reglerna	om	det	är	accepterat.	Dessutom	visar	rutinerna	hur	handlingen	bör	utföras.	
Rutiner	och	 regler	 skapas	genom	att	de	påverkas	av	både	 formell	och	 informell	 styrning.	
Ledaren	 kan	 således	 påverka	 rutiner	 och	 regler	 från	 två	 håll:	 dels	 från	 vänster	 genom	
beslut	om	implementering	av	olika	formella	styrverktyg,	dels	från	höger,	genom	informella	
signaler	till	medarbetarna	om	hur	arbete	ska	utföras	och	vad	som	är	rätt	och	fel. 
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I	handlingarna	ryms	inte	endast	ledarens	konflikterande	signaler.	Även	medarbetarna	kan	
ha	 problem	 med	 motsättande	 handlingsmönster.	 Om	 en	 förändring	 nyligen	 skett	 kan	
handlingarna	 variera	mellan	medarbetarna.	 Vissa	 kan	 fortfarande	 arbeta	 på	 samma	 sätt	
som	tidigare	medan	andra	anammat	det	nya	arbetssättet.	Om	ledaren	dessutom	styr	med	
informella	styrverktyg	som	motsätter	de	formella	kan	detta	skapa	ytterligare	problem.	De	
anställda	vet	därmed	inte	vilka	regler	och	rutiner	de	bör	förhålla	sig	till. 
 
Analysmodellen	 nedan	 (figur	 4)	 ska	 påvisa	 den	 komplexitet	 som	 finns	 i	 hanteringen	 av	
formell	 och	 informell	 styrning	 i	 företag.	 Modellen	 beskriver	 de	 eventuellt	 motsättande	
budskapen:	dels	de	budskap	som	de	formella	styrverktygen	sänder	ut	och	dels	de	budskap	
som	de	informella	styrverktygen	sänder	ut.	Att	företagen	är	under	tillväxt	innebär	också	att	
de	förändras	på	ett	eller	annat	vis,	omvärlden	blir	därför	mer	eller	mindre	dynamisk.	 
 

 
Figur	4.	Analysmodell.	Analysmodellen	beskriver	att	relationen	mellan	formell	och	informell	styrning	påverkar	
företagets	handlingsmönster,	rutiner	och	regler. 
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3. Studiens metodologiska överväganden 
I	kapitlet	nedan	kommer	studiens	tillvägagångssätt	förtydligas.	Här	beskrivs	vilka	metoder	
som	använts	och	vilka	vägval	som	gjort	för	att	kunna	uppfylla	studiens	syfte	och	besvara	
undersökningsfrågorna.	 
 

3.1 Forskningsstrategi och design 
Arbetet	med	 studien	 inleddes	med	att	 vi	 informerade	oss	om	 läget	på	 forskningsfronten	
inom	 det	 utvalda	 ämnet.	 Detta	 för	 att	 undersöka	 om	 det	 fanns	 några	 oklarheter	 eller	
motsättningar	på	området.	Processen	startade	med	att	vi	 läste	 in	oss	på	snabbt	växande	
företag	 för	 att	 sedan	 komma	 in	 på	 användning	 av	 formell	 styrning	 i	 företag.	 Efter	 en	
grundlig	genomgång	av	den	befintliga	forskningen	på	området	skapade	vi	oss	en	överblick	
över	vad	som	studerats	tidigare.	Vi	 läste	in	oss	på	ett	brett	område	och	insåg	att	allt	 inte	
berörde	det	vi	var	 intresserade	av.	Under	 litteraturgenomgången	fann	vi	att	vikten	av	att	
använda	styrsystem	har	belysts	tidigare,	 framförallt	vid	tillväxt.	Vidare	har	forskning	visat	
att	ökad	grad	av	 formell	 styrning	behövs	när	 företag	växer	 sig	 större	och	att	 i	 ägarledda	
företag	bör	ägaren	lämna	över	ledarrollen	till	en	extern	VD.	Detta	gjorde	att	vi	intresserade	
oss	 för	 de	 fall	 där	 ägaren	 behåller	 ägarskapet	 och	 ledarrollen	 för	 att	 undersöka	 hur	
relationen	 mellan	 formell	 och	 informell	 styrning	 förhåller	 sig	 till	 varandra.	 Därför	
intervjuades	 ledare	 som	 även	 är	 ägare	 av	 företaget	 för	 att	 förstå	 hur	 relationen	mellan	
informell	och	 formell	 styrning	 ser	ut.	Detta	 innebär	att	en	kvalitativ	 studie	gjorts	och	att	
fokus	låg	på	ord	och	analys	av	dessa	och	inte	på	kvantifiering	(Bryman	&	Bell	2013).	Vi	ville	
förstå	en	social	verklighet	genom	det	datamaterial	vi	samlade	in. 
 
Genomförandet	 av	 studien	 baserades	 på	 befintlig	 teori	 och	 forskning,	 vilket	 har	
presenterats	 i	 tidigare	kapitel.	 Teorierna	 låg	även	 till	 grund	 för	analysen	av	de	 intervjuer	
som	genomförts.	Intervjuerna	var	menade	att	lyfta	fram	och	beskriva	deltagarnas	åsikter,	
synsätt	och	erfarenheter,	vilket	Yin	 (2013)	menar	är	huvudsyftet	med	en	kvalitativ	studie	
och	så	även	i	föreliggande	studie.	Det	är	företagsledarnas	syn	på	företaget,	medarbetarna	
och	hur	dessa	styrs	som	ligger	till	grund	för	hur	relationen	mellan	formella	och	informella	
styrsystem	ser	ut.	Yin	(2013)	menar	vidare	att	människors	agerande	är	beroende	av	sociala	
kontexter	och	institutionella	villkor,	vilka	också	speglas	i	en	kvalitativ	studie. 
 
Kritik	mot	kvalitativ	forskning	består	i	att	förhållningssättet	är	subjektivt.	Detta	gör	att	det	
är	problematiskt	att	genomföra	studien	igen	under	samma	förutsättningar	och	i	och	med	
att	studien	till	viss	del	är	subjektiv	är	den	svårt	att	få	generaliserbar	(Bryman	&	Bell	2013).	
För	 att	 kunna	 återskapa	 så	 lika	 förutsättningar	 som	möjligt	 har	 dock	 tillvägagångssättet	
beskrivits	 noggrant	 med	 de	 ställningstaganden	 och	 vägval	 som	 gjorts	 på	 vägen.	 En	
svårighet	 som	 uppstår	 om	 studien	 skulle	 göras	 på	 samma	 företag	 igen	 vid	 ett	 senare	
tillfälle,	är	att	det	inte	går	att	frysa	miljön	(ibid).	Eftersom	att	alla	studieobjekt	växer	snabbt	
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kommer	 företagen	vid	ett	 senare	 tillfälle	 inte	ha	 samma	 förutsättningar	 som	 idag.	Deras	
omvärld	är	mer	eller	mindre	dynamisk.	Vi	har	dock	eftersträvat	en	hög	kvalitet	på	studien	
genom	 förhålla	 oss	 till	 att	 analysera	 det	 som	 sades	 i	 intervjuerna	 utifrån	 presenterade	
teorier.		
 

3.2 Förberedelse av datainsamling 

3.2.1 Typ av studieobjekt 
Företag	som	är	snabbt	växande	tenderar	att	organisera	sitt	företag	på	ett	strukturerat	sätt	
och	är	mer	benägna	att	ha	uttryckta	mål	och	olika	möjliga	strategivägar	(Gundry	&	Welsch	
1997).	 För	 att	 studera	 snabbt	 växande	 företag	 används	 gasellföretag	 som	 studieobjekt.	
Gaseller	är	företag	med	exceptionellt	snabb	tillväxt,	vilket	är	anledningen	till	att	de	valdes	
som	 studieobjekt.	 Achtenhagen	 et	 al.	 (2014)	 säger	 att	 “gaseller	 är	 speciellt	 exponerade	
mot	 förändringar,	 eftersom	 att	 de	 behöver	 ´smälta´	 sin	 ökande	 storlek	 genom	 att	 hela	
tiden	anpassa	sin	organisation”	(översättning).	Dagens	industri	presenterar	årligen	listor	på	
Sveriges	snabbast	växande	företag.	För	att	komma	med	på	listan	behöver	företagen	uppnå	
följande	kriterier: 
 

● Omsättning	som	överstiger	10	miljoner	kronor.	
● Minst	tio	anställda.	
● Minst	 fördubblat	 sin	 omsättning,	 om	 det	 första	 och	 det	 senaste	 räkenskapsåret	

jämförs.	
● Ökat	sin	omsättning	varje	år	de	senaste	tre	åren.	
● Har	 ett	 samlat	 rörelseresultat	 för	 de	 fyra	 räkenskapsåren	 som	 är	 positivt	 i	 allt	

väsentligt.	
● Vuxit	organiskt	och	inte	genom	förvärv	eller	fusioner.	
● Har	sunda	finanser.	

 
Det	finns	ingen	vedertagen	definition	av	vad	ett	gasellföretag	är	(Henrekson	&	Johansson	
2010).	Däremot	myntade	Birch	uttrycket	gasell	 för	nästan	30	år	sedan	(Landström	2005).	
En	gasell	definierades	som	ett	företag	där	omsättningen	ökat	med	minst	20	procent	per	år	
över	 minst	 4	 år	 samt	 att	 företaget	 ska	 omsätta	 minst	 $100	 000	 det	 första	 året	 (Birch,	
Haggerty	&	Parsons	1995).	Därefter	har	det	tillkommit	ett	antal	definitioner	av	begreppet	
med	 andra	 mått	 än	 omsättning	 (Henrekson	 &	 Johansson	 2010).	 I	 föreliggande	 studie	
används	den	definition	som	Dagens	industri	använder	med	de	kriterier	för	ett	gasellföretag	
som	beskrivits	ovan.	Genom	att	använda	samma	definition	av	snabbt	växande	företag	som	
andra	 svenska	 forskare	använt	 (ex.	Achtenhagen	et	al.	2014)	 får	vi	en	 tydlig	bild	av	vilka	
företag	som	är	snabbt	växande	och	inte. 
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3.2.2 Urval 
För	att	studiens	genomförande	skulle	 lyckas	behövde	hänsyn	tas	till	ett	antal	faktorer	vid	
val	 av	 intervjuobjekt.	 Det	 första	 kriteriet	 som	 var	 tvunget	 att	 uppfyllas	 var	 att	 företaget	
behövde	vara	utnämnt	till	gasellföretag	av	Dagens	industri.	Detta	för	att	säkerställa	att	de	
har	vuxit	kraftigt.	Dessutom	innebar	det	att	de	finns	på	 listan	över	svenska	gasellföretag.	
Det	andra	kriteriet	som	var	tvunget	att	uppfyllas	var	att	företagen	behövde	vara	ägarledda.	
Att	 de	 var	 ägarledda	 var	 ett	 måste	 på	 grund	 av	 att	 undersökningen	 ämnar	 studera	
relationen	 mellan	 formell	 och	 informell	 styrning	 i	 just	 ägarledda	 företag.	 Om	 de	 var	
ägarledda	eller	inte	tog	vi	reda	på	genom	att	besöka	företagens	hemsidor	eller	läsa	deras	
årsredovisningar.	 Önskvärt	 var	 även	 att	 företagen	 skulle	 finnas	 på	 Dagens	 industris	
gasellista	 från	 2014.	 Detta	 för	 att	 tillväxten	 och	 eventuella	 förändringar	 på	 grund	 av	
tillväxten	 skulle	 ligga	 så	 nära	 i	 tiden	 som	 möjligt.	 Eftersom	 att	 gasellistorna	 släpps	 i	
december	 varje	 år	 kunde	 inte	 2015	 års	 lista	 användas.	Alla	 studieobjekt	 förutom	ett	 var	
med	på	gasellistan	 från	2014,	det	 företag	 som	stack	ut	utnämndes	 till	 gasell	2012,	vilket	
inte	är	allt	för	långt	bakåt	i	tiden. 
 
Utifrån	gasellistorna	kunde	vi	gå	igenom	företagen	ett	efter	ett	för	att	ta	reda	på	om	det	
var	ägarlett	eller	inte.	Vi	gick	igenom	listan	uppifrån	och	ned	och	noterade	de	företag	som	
uppfyllde	kriterierna,	det	vill	säga	de	som	var	ägarledda.	Inget	särskilt	urval	gjordes	utifrån	
företagens	egenskaper,	däremot	gjordes	ett	urval	utifrån	 företagens	geografiska	 läge.	De	
företag	som	låg	inom	ett	rimligt	avstånd	från	Örebro	kontaktades.	Detta	gjordes	på	grund	
av	 att	 vi	 önskade	 möjligheten	 att	 göra	 personliga	 intervjuer	 på	 plats	 på	 företaget.	 Ett	
exempel	är	på	ett	sådant	bekvämlighetsurval	var	att	ett	ägarlett	gasellföretag	med	säte	 i	
Umeå	valdes	bort.	Vi	övervägde	möjligheten	att	hålla	intervjuer	per	telefon,	men	eftersom	
vi	önskade	få	förståelse	för	relationen	mellan	formell	och	informell	styrning	genom	att	gå	
in	 mer	 på	 djupet	 såg	 vi	 inte	 telefonintervjuer	 som	 det	 primära	 alternativet.	
Telefonintervjuer	bör	även	hållas	relativt	korta	medan	direkta	intervjuer	kan	vara	av	längre	
karaktär	 (Bryman	&	Bell	 2013).	Bland	annat	 för	att	det	är	 lättare	 för	den	 intervjuade	att	
avsluta	 en	 telefonintervju.	 Dessutom	 påpekas	 att	 kroppsspråk	 inte	 kan	 avläsas	 vid	 en	
telefonintervju	vilket	gör	att	det	 inte	går	att	se	hur	den	 intervjuade	reagerar	på	 frågorna	
(Bryman	&	Bell	2013).	Vi	ville	att	den	intervjuade	skulle	hålla	fokus	och	inte	börja	hålla	på	
med	 annat	 under	 intervjun	 vilket	 också	 motiverade	 direkta	 intervjuer.	 Med	 direkta	
intervjuer	kan	även	tekniska	problem	uteslutas	i	större	utsträckning.	 
 
Trots	 att	 vi	 önskade	 hålla	 intervjuerna	 på	 plats	 på	 företagen	 blev	 vi	 tvungna	 att	 ha	 en	
telefonintervju	 på	 grund	 av	 att	 våra	 scheman	 inte	 kunde	 synkroniseras.	 Det	 fanns	 helt	
enkelt	 ingen	 tid	 som	 passade	 båda	 parter.	 Därför	 föreslogs	 att	 vi	 skulle	 lösa	 problemet	
genom	att	istället	hålla	en	telefonintervju.	För	att	den	skulle	bli	så	bra	som	möjligt	kortades	
intervjuguiden	 ner	 så	 att	 endast	 de	 mest	 centrala	 frågorna	 skulle	 tas	 upp.	 I	 efterhand	
upplevde	 vi	 att	 de	 intervjuer	 som	hölls	 på	 plats	 på	 företagen	blev	 bättre	 för	 att	 det	 var	
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lättare	att	 få	samtalet	att	 flyta	på.	Det	var	 lättare	att	småprata	och	skapa	 förtroende	för	
oss	och	studien	när	vi	satt	tillsammans	med	personen	som	skulle	intervjuas.	 
 
För	att	kunna	studera	relationen	mellan	formell	och	informell	styrning	var	det	relevant	att	
intervjua	 just	 ledaren	 på	 företaget.	 Detta	 eftersom	 att	 det	 är	 denne	 som	 utövar	
ledarskapet	och	tar	de	övergripande	besluten	om	vilken	typ	av	styrning	som	ska	användas.	
Dessutom	behövde	den	intervjuade	även	ha	inblick	i	de	formella	styrsystem	som	används	
på	företaget.	På	grund	av	detta	ansåg	vi	att	det	var	bäst	att	intervjua	VD,	likställd	ägare.	I	
två	fall	fanns	det	dock	ingen	möjlighet	att	intervjua	VD	i	företaget	(se	tabell	1).	Per,	en	av	
två	delägare	på	handelsföretaget	 är	 inte	VD	på	pappret	men	 säger	 att	 “vi	 har	delat	 upp	
uppgifter	så	att	säga.	Vi	har	delat	upp	företaget	fifty-fifty“.	De	är	lika	mycket	ansvariga	och	
tar	beslut	tillsammans,	därför	tyckte	vi	inte	att	det	spelade	någon	roll	vilken	av	ägarna	som	
intervjuades.	I	det	andra	fallet	blev	vi	hänvisade	till	kontorschefen,	som	VD	ansåg	lämplig	
att	besvara	våra	frågor.	Vi	ansåg	att	det	kunde	vara	intressant	att	även	få	kontorschefens	
perspektiv	på	den	formella-informella	relationen.	 
 
Ett	 mejl	 skickades	 i	 så	 stor	 utsträckning	 som	 möjligt	 direkt	 till	 VD	 i	 de	 ägarledda	
gasellföretag	 som	 uppfyllde	 kriterierna.	 Om	 det	 inte	 var	möjligt,	 skickades	mejlet	 till	 en	
info-mejl	 eller	 liknande	där	 det	 tydliggjordes	 vem	mejlet	 var	menat	 för.	 Av	 de	 ägare/VD	
som	fick	mejlet	tackade	sju	företag	ja	till	att	delta	i	studien.	Vi	bokade	då	in	intervjuer	på	
respektive	 företag	 för	 cirka	 en	 timmes	 intervju.	 Vi	 övervägde	 att	 boka	 in	 fler	 intervjuer,	
men	 ansåg	 efter	 att	 vi	 genomfört	 ett	 par	 intervjuer	 att	 det	 var	 tillräckligt	 med	 de	 sju	
företag	vi	hade	bokat	 in	 för	att	 få	en	 rättvis	bild.	Av	en	slump	verkar	nästan	alla	 företag	
inom	 olika	 branscher,	 därigenom	 kunde	 branschspecifika	 uppfattningar	 uteslutas.	 Detta	
visar	även	på	att	gaseller	 finns	 inom	alla	branscher.	Därigenom	går	det	att	skapa	en	mer	
generell	bild	av	styrningen	i	snabbt	växande	företag.	Flera	av	de	intervjuade	företagen	har	
dessutom	blivit	utnämnda	till	gasellföretag	flera	år	i	rad.	 
 
Två	 av	 de	 intervjuade	 företagen	 växte	 under	 2014	 till	 den	 storlek	 att	 de	 klassas	 som	
medelstora.	De	 ligger	precis	över	 gränsen	 för	 att	 kunna	 klassas	 som	medelstora	 företag,	
vilket	är	ett	resultat	av	den	snabba	tillväxt	de	uppnått	under	de	senaste	åren.	Företagens	
storlek	är	egentligen	inte	relevant	utan	det	relevanta	för	studien	är	att	de	är	gasellföretag	
och	 är	 ägarledda.	 Dessutom	 finner	 vi	 inte	 någon	 större	 skillnad	mellan	 de	 och	 små	 och	
medelstora	företagen.	Det	behöver	inte	vara	någon	skillnad	mellan	ett	företag	som	har	49	
anställda	 (litet	 företag)	 eller	 ett	 som	 har	 51	 anställda	 (medelstort	 företag).	 Samtliga	
intervjupersoner	presenteras	i	tabell	1	nedan. 
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Företag Intervjuperson Befattning Storlek Tillväxt	2010-2013 

Tillverkande	och	
distribuerande 

Viktor VD,	ägare Litet 231	% 

PR-	byrå Sara VD,	ägare Litet 279	% 

Byggföretag Christian VD,	ägare Litet 169	% 

Vård	och	omsorg Mari VD,	ägare Medel 355	% 

It-	företag Adam* VD,	ägare Medel >160	% 

Handelsföretag Per Chef,	ägare Litet 266	% 

Rekrytering	och	
bemanning 

Lena Kontorschef Litet 605	%	(2008-2011) 

Tabell	 1.	 Sammanställning	 av	 intervjuobjekt.	Sammanställning	av	 intervjupersoner,	 deras	 befattning	 samt	
information	 om	 företagets	 storlek	 och	 tillväxttakt,	 sorterade	 efter	 den	 ordning	 intervjuerna	 genomfördes.	
*Adam	är	ett	fiktivt	namn. 

 
3.3 Genomförande av förstudie 
Förstudien	genomfördes	för	att	 ta	reda	på	hur	ägarledda	företag	använder	sig	av	formell	
och	informell	styrning.	Efter	att	ha	gått	igenom	litteraturen	och	teorierna	på	området	såg	
vi	 två	motsatta	 sätt	 att	 se	 på	 verksamhetsstyrning.	Därmed	 sökte	 vi	 verklighetsbaserade	
situationer	 för	 att	 tydliggöra	 om	 det	 var	 antingen	 formell	 eller	 informell	 styrning	 som	
användes	 i	 företagen,	 eller	 om	 de	 formella	 och	 informella	 styrsystemen	 används	
tillsammans	som	komplement. 
 
För	att	hitta	 lämpliga	respondenter,	ägarledda	gasellföretag,	till	 förstudien	gick	vi	 igenom	
gasellistorna	(Di	Gaseller	2012;	Di	Gaseller	2013;	Di	Gaseller	2014)	som	Dagens	industri	har	
sammanställt.	Av	de	ägarledda	gasellföretag	som	fanns	på	 listorna,	slumpades	40	företag	
fram.	Dessa	företag	fick	var	sitt	mejl	som	innehöll	en	kort	beskrivning	av	studien	och	att	vi	
önskade	att	de	besvarade	sju	korta	frågor	(se	bilaga	1).	Mejlet	skickades	direkt	till	ägaren	i	
största	möjliga	mån.	Efter	en	vecka	skickades	påminnelser	ut	till	de	företag	som	inte	svarat.	
Vi	fick	totalt	tillbaka	fyra	svar,	varav	tre	gick	att	använda	i	förstudien.	 
 
Trots	att	svarsfrekvensen	var	låg	(7,5	%)	kunde	vi	se	överensstämmelse	med	den	litteratur	
vi	 gått	 igenom.	 Svaren	 sammanställdes	 och	 jämfördes	 för	 att	 kunna	 urskilja	 eventuella	
likheter	eller	skillnader	mellan	företagen.	Därefter	kunde	vi	se	att	formella	och	informella	
styrsystem	verkade	användas	i	olika	grad	i	företagen. 
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3.4 Datainsamling till huvudstudie 

3.4.1 Intervjuer 
Vid	genomförande	av	intervjuer	finns	det	flera	olika	tillvägagångssätt.	De	har	dock	samma	
syfte,	att	kunna	förstå	sig	på	det	specifika	fenomenet	utifrån	den	intervjuades	perspektiv	
(King	 2004).	 Intervjuer	 fungerar	 också	 bra	 för	 att	 förklara	 betydelser	 när	 det	 finns	 olika	
nivåer	 av	 betydelse,	 exempelvis	 när	 det	 finns	 olika	 konflikterande	 krafter	 som	 påverkar	
varandra	(King	2004).	De	metoder	som	använts	i	denna	studie	har	varit	direkta	intervjuer	
samt	en	telefonintervju	då	vi	ville	studera	problemet	djupare	än	vad	som	är	möjligt	genom	
exempelvis	 enkäter.	 Intervjuer	 är	 en	bra	metod	 för	 att	 de	 kan	 ge	 fylliga	 och	detaljerade	
svar	 från	 deltagaren	 (Bryman	 och	 Bell	 2013).	 Eftersom	 studien	 handlar	 om	 relationen	
mellan	formell	och	informell	styrning	och	olika	konfigurationer	mellan	dem,	var	det	rimligt	
att	vara	flexibel	under	intervjun.	Därför	tilläts	deltagarna	att	“sväva	ut”	litegrand.	Med	det	
menar	vi	att	vi	lät	deltagaren	prata	om	båda	styrformerna	samtidigt	för	att	förklara	hur	de	
arbetar	och	hur	just	denne	ser	på	saker	och	ting.	 
 
När	 intervjuer	 genomförs	måste	 de	 vara	 improviserade,	men	på	 ett	 noggrant	 vis	 genom	
god	teoretisk	kännedom	och	genom	att	vara	väl	 förberedd	(Wengraf	2001).	Willig	 (2001)	
säger,	 precis	 som	Wengraf	 (2001),	 att	 vissa	 forskare	 föreslår	 att	 förutbestämda	 rubriker	
bör	användas	där	det	kan	talas	fritt	om	dessa	för	att	undvika	att	leda	den	som	intervjuas.	
Willig	(2001)	tillägger	dock	att	intervjun	därmed	kan	bli	mer	som	ett	vanligt	samtal	och	att	
det	därmed	 finns	 risk	 för	 att	 allt	 för	direkta	 frågor	 kan	 komma	att	 ställas.	 I	 föreliggande	
studie	 användes	 semistrukturerade	 intervjuer	 då	 vi	 hade	 ett	 förhållandevis	 tydligt	 fokus	
och	hade	vissa	specifika	frågor	som	vi	ville	ha	besvarade.	Semistrukturerade	intervjuer	är	
att	 föredra	 när	 specifika	 frågeställningar	 är	 av	 intresse	 (Bryman	 &	 Bell	 2013).	 När	
kvalitativa	 intervjuer	 genomförs	 kan	 svaren	mellan	 de	 olika	 deltagarna	 skilja	 sig	mycket	
(ibid).	För	att	undvika	allt	för	stor	variation	mellan	de	olika	intervjuerna	använde	vi	oss	av	
semistrukturerade	intervjuer	med	en	intervjuguide	till	hjälp	(se	bilaga	2).	Genom	att	hålla	
intervjuerna	med	viss	struktur	menar	Ejvegård	(2009)	att	det	förbättrar	möjligheterna	att	
jämföra	de	intervjuades	svar.	Vidare	lyfter	han	även	fram	att	om	specifika	frågor	ska	ställas	
bör	 de	 ställas	 i	 samma	 följd	 eftersom	 att	 tidigare	 frågor	 och	 svar	 kan	 påverka	 de	 som	
kommer	 efter.	Dock	menar	 han	 samtidigt	 att	 under	 en	 intervju	 händer	 det	 ofta	 att	 svar	
ofta	kommer	innan	en	fråga	ens	har	ställts	och	att	det	inte	är	mycket	att	göra	åt	det.	Under	
intervjuerna	 utgick	 vi	 från	 teman	 och	 de	 underfrågor	 som	 fanns	 till	 varje	 tema	 för	 att	
kunna	styra	de	intervjuade,	för	att	de	skulle	hålla	sig	till	ämnet	och	det	som	var	relevant	för	
studien.	Samtidigt	ville	vi	låta	dem	ha	frihet	nog	att	kunna	beskriva	företagets	styrning	på	
sitt	eget	sätt.	 
 
Det	finns	även	några	nackdelar	med	intervjuer	som	är	värda	att	belysa.	En	nackdel	är	att	en	
relation	oundvikligen	skapas	mellan	den	som	intervjuar	och	deltagaren,	vilket	kan	påverka	
den	 intervjuades	svar	 (King	2004).	Dock	såg	vi	 inte	relationsskapandet	som	ett	problem	 i	
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sig	men	däremot	ville	vi	undvika	att	påverka	svaren	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt.	En	
annan	nackdel	är	att	intervjuer	tar	mycket	tid	både	av	forskare	och	av	deltagare	vilket	även	
kan	 vara	 en	 faktor	 som	 avgör	 vilka	 och	 hur	 många	 företag	 som	 kan	 avsätta	 tid	 för	 en	
intervju	(ibid).	I	och	med	att	intervjuer	tar	mycket	tid	och	energi	av	forskarna	krävs	det	hög	
koncentration.	 Därför	 rekommenderar	 King	 inte	mer	 än	 ca	 två	 timmar	 intervju	 per	 dag.	
Slutligen	 menar	 han	 att	 det	 kan	 vara	 svårt	 att	 ta	 ut	 kärnan	 ur	 ett	 väldigt	 innehållsrikt	
material.	Nackdelarna	 togs	hänsyn	 till	genom	att	 respektera	den	 tid	som	deltagaren	sagt	
att	denne	kan	ställa	upp	med.	Vi	följde	dessutom	Kings	råd	om	att	inte	ha	mer	är	2	timmar	
intervju	 per	 dag	 för	 att	 lyckas	 hålla	 den	 koncentrationsnivå	 som	 krävs	 för	 att	 aktivt	
intervjua	någon.	Vi	 ville	 se	 till	 att	 få	 in	det	datamaterial	 vi	behövde	och	hela	 tiden	ställa	
följdfrågor. 

3.4.2 Utformning av intervjuguide  
Intervjufrågorna	är	uppdelade	i	teman	som	skapats	utifrån	teorierna,	dessa	teman	återges	
i	tidigare	teorikapitel.	Detta	för	att	vi	vill	försäkra	oss	om	att	vi	skulle	få	relevanta	svar	och	
för	att	vi	skulle	beröra	samma	områden	i	samtliga	intervjuer.	Dessa	teman	används	också	
som	 struktur	 i	 kommande	 kapitel	 där	 datamaterialet	 presenteras	 och	 analyseras,	 för	 att	
skapa	 en	 röd	 tråd	 och	 ett	 logiskt	 flöde	 genom	 studien.	 När	 intervjuguiden	 utformades	
lämnades	utrymme	för	att	kunna	ställa	följdfrågor.	På	så	sätt	kunde	vi	 få	mer	utvecklade	
svar	om	vi	ansåg	att	deltagarna	inte	gav	en	tillräcklig	tydlig	bild	av	det	som	studerats.	Vid	
utformningen	 av	 frågorna	 fanns	 också	 en	 strävan	 efter	 att	 skapa	 så	 öppna	 frågor	 som	
möjligt	för	att	därmed	kunna	få	mer	uttömmande	svar.	 
 
Intervjuerna	inleddes	med	ett	par	bakgrundsfrågor.	Dessa	ställdes	för	att	få	deltagaren	att	
slappna	 av	 och	 bli	 bekväm	med	 intervjusituationen	 samt	 för	 att	 ge	 oss	 en	 tydlig	 bild	 av	
personen	och	företaget	ifråga.	Det	är	bra	att	inleda	en	intervju	med	frågor	som	enkelt	kan	
besvaras	 för	 att	 båda	 parter	 ska	 bli	 “varma	 i	 kläderna”	 innan	mer	 svårbesvarade	 frågor	
ställs	(King	2004).	Sedan	följde	frågor	som	utformats	i	teman	efter	de	begrepp	som	återges	
i	 teorikapitlet.	Vid	 framställandet	av	 intervjufrågor	användes	studien	av	Kallunki,	Laitinen	
och	Silvola	 (2011)	 som	 inspirationskälla.	Deras	 studie	är	dock	av	 kvantitativ	 karaktär	och	
fokuserar	 på	 Enterprise	 Resource	 Planning	 (ERP)	 system	 vilket	 gjorde	 att	 en	 del	 frågor	
behövde	 omarbetas	 och	 andra	 uteslutas.	 Deras	 intervjuguide	 är	 uppdelad	 i	 bland	 annat	
formell	och	informell	styrning	och	det	är	dessa	frågor	som	har	använts	som	inspiration.	Till	
sist	 ställdes	 några	 avslutande	 frågor	 för	 att	 runda	 av	 intervjun.	 Dessa	 handlade	 om	 vad	
deltagarna	tror	om	framtiden.	De	gavs	även	möjlighet	att	lägga	till	något	om	de	upplevde	
att	 det	 var	 något	 de	hade	missat	 eller	 ville	 förtydliga.	 Till	 sist	 är	 det	 viktigt	 att	 intervjun	
avslutas	 med	 en	 positiv	 fråga	 för	 att	 upplevelsen	 inte	 ska	 upplevas	 som	 negativ	 (King	
2004),	vilket	vi	hade	i	åtanke	vid	utformningen	av	intervjuguiden	(se	bilaga	2). 
 
I	 intervjuguiden	markerades	ett	antal	 frågor	 för	att	påminna	oss	 själva	om	vilka	de	mest	
centrala	frågorna	var.	Detta	gjordes	för	att	förebygga	eventuella	problem	med	tidsnöd.	Om	
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tiden	började	rinna	ut	ville	vi	säkerställa	att	de	viktigaste	frågorna	besvarats.	Dessa	frågor	
användes	även	vid	telefonintervjun	som	vi	tidigare	nämnt	att	vi	ville	hålla	något	kortare. 

Vi	 skulle	 kunna	 haft	 användning	 av	 en	 pilotstudie	 för	 att	 precisera	 intervjufrågorna	 och	
således	mätningen.	Detta	gjordes	inte,	utan	vi	gick	endast	igenom	frågorna	och	funderade	
på	olika	tolkningar	som	kunde	göras	och	ändrade	frågorna	så	att	de	skulle	vara	så	tydliga	
som	möjligt.	Därefter	bad	vi	ett	par	bekanta	läsa	våra	frågor	för	att	undersöka	om	det	var	
någon	fråga	de	upplevde	som	oklar	eller	på	något	vis	kunde	förbättras. 

3.4.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna	genomfördes	på	plats	hos	företagen	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt.	Detta	
för	att	ha	möjlighet	att	faktiskt	se	hur	det	ser	ut	på	arbetsplatsen	men	framförallt	för	att	
sitta	tillsammans	med	personen	vi	intervjuade.	Genom	att	vara	på	plats	blev	det	en	bättre	
konversation,	 vi	 kunde	 se	 minspel	 och	 reaktioner	 och	 därigenom	 förstå	 vad	 den	
intervjuade	 berättade	 på	 ett	 bättre	 sätt.	 Dessutom	 kunde	 vi	 utveckla	 frågor	 om	 det	
verkade	som	att	personen	inte	förstod	eller	reagerade	på	något	som	sades.	 
 
Eftersom	att	vi	var	två	som	intervjuade	bestämde	vi	att	vi	skulle	ha	olika	roller.	Först	och	
främst	för	att	det	inte	skulle	bli	rörigt,	att	båda	till	exempel	ställer	samma	fråga	och	för	att	
deltagaren	 inte	 ska	 behöva	 fundera	 på	 vem	denne	 ska	 vända	 sig	 till	med	 sitt	 svar.	Men	
även	för	att	den	ena	kunde	ha	en	reflekterande	roll	och	se	till	att	vi	fick	de	svar	som	behövs	
medan	den	andra	ledde	intervjun	och	förde	den	framåt.	Detta	rekommenderas	när	det	går	
två	intervjuare	på	en	deltagare	(Eriksson-Zetterquist	&	Ahrne	2011).	 
 
Vid	 intervjutillfället	 började	 vi	med	 att	 kort	 presentera	 oss	 själva	 och	 förklara	 vad	 syftet	
med	studien	var	och	hur	vi	tänkt	att	intervjun	skulle	gå	till,	enligt	Ejvegårds	(2009)	riktlinjer.	
Vi	informerade	även	om	att	datamaterialet	behandlas	konfidentiellt	och	att	de	kunde	vara	
anonyma	om	de	önskade.	Under	 intervjuerna	 försökte	vi	 förhålla	oss	 till	Yins	sex	 råd	om	
vad	en	intervjuare	bör	tänka	på	för	att	 lyckas	hålla	ett	bra	samtal	vid	en	intervjusituation	
(Yin	2013).	Intervjuaren	bör	1)	tala	måttligt	mycket,	2)	inte	vara	styrande,	intervjuaren	bör	
även	3)	förbli	neutral,	4)	upprätthålla	en	god	relation.	Intervjuaren	bör	även	5)	använda	ett	
intervjuprotokoll	 och	 slutligen	 behöver	 intervjuaren	 6)	 analysera	 under	 intervjuns	 gång.	
Detta	 gjorde	 vi	 genom	 att	 utgå	 från	 öppna	 frågor	 från	 intervjuguiden.	 Vi	 lät	 den	 som	
intervjuades	tala	till	punkt	och	var	inte	rädda	för	tystnad.	Vi	inväntade	denne	och	i	många	
fall	fortsatte	deltagaren	att	utveckla	sina	argument.	Genom	att	ställa	följdfrågor	kopplade	
till	det	deltagare	sagt	 fick	vi	 tydligare	svar	på	 frågorna	samt	att	vi	visade	 intresse	 för	det	
som	sades.	Vid	en	kvalitativ	intervju	krävs	att	intervjuaren	lyssnar	intensivt	och	är	beredd	
med	 följdfrågor	 om	 något	 är	 oklart	 eller	 behöver	 utvecklas	 (Yin	 2013),	 vilket	 vi	 gjorde.	
Vidare	menar	Yin	att	det	är	på	det	här	sättet	som	en	relation	skapas,	vilket	kan	stimulera	
till	utförligare	svar. 
 



 
 
 
 

28 
 

Samtliga	intervjuer	spelades	in	för	att	möjligheten	att	gå	tillbaka	och	lyssna	på	materialet	
skulle	 finnas.	 Detta	 gjorde	 också	 att	 bilden	 av	 vad	 som	 sades	 under	 intervjun	 blev	mer	
korrekt	 då	 vi	 inte	 behövde	 förlita	 oss	 på	 anteckningar.	 Som	 intervjuare	 är	 det	 svårt	 att	
skriva	 lika	 snabbt	 som	deltagaren	pratar	 vilket	 betyder	 att	 data	 kommer	 gå	 förlorad	om	
intervjun	 inte	 spelas	 in.	 Det	material	 som	 samlats	 in	 finns	 av	 transperensskäl	 kvar	 efter	
utförd	studie.	Detta	gäller	även	datamaterialet	från	den	anonyma	intervjupersonen.	Dock	
ändrades	namnen	i	det	transkriberade	materialet.		
 

3.5 Analysmetod  

3.5.1 Bearbetning av datamaterial 
Transkribering	 av	materialet	 utfördes	 för	 att	 skapa	en	överblick	 av	materialet.	Detta	 gav	
oss	 också	 möjlighet	 att	 enkelt	 kunna	 gå	 tillbaka	 till	 datan	 när	 det	 behövdes.	
Transkriberingen	gjordes	genom	att	vi	lyssnade	på	inspelningen	och	ordagrant	skrev	av	det	
som	 sades.	 Noggrannheten	 av	 transkriberingen	 är	 beroende	 av	 analysmetoden	 (Alvehus	
2013).	I	detta	fall	valde	vi	att	skriva	allt	som	sades	för	att	inte	påverka	materialet.	Däremot	
togs	inte	hänsyn	till	exempelvis	intonationer.	Genom	transkriberingen	skapades	en	bättre	
bild	 av	 datamaterialet,	 vilket	 underlättade	 analysen.	 Eftersom	 vi	 själva	 transkriberade	
intervjuerna	 kunde	 vi	markera	om	den	 intervjuade	 visade	något	 i	 rummet	 eller	 använde	
kroppsspråk.	Detta	är	något	som	annars	kan	försvinna	vid	transkribering	(Bryman	och	Bell	
2013).	De	 intervjuade	 fick	även	möjlighet	att	 läsa	 igenom	materialet	 för	att	kunna	ändra	
eller	förtydliga	sina	uttalanden	ifall	det	var	något	som	inte	blivit	rätt.	Detta	gjordes	för	att	
säkerställa	 att	 vi	 uppfattat	 den	 intervjuade	 korrekt	 och	 därmed	 kunna	 öka	 studiens	
trovärdighet. 

3.5.2 Innehållsanalys 
Det	finns	tre	olika	typer	av	innehållsanalyser	(Hsieh	&	Shannon	2005).	En	av	dessa	typer	är	
riktad	 innehållsanalys	 (directed	 content	 analysis),	 vilken	 används	 när	 det	 finns	 tidigare	
forskning	och	teorier	på	området	eller	för	att	bekräfta	eller	utveckla	ett	befintligt	koncept	
eller	teori	(ibid).	Detta	stämmer	överens	med	det	vi	gör	i	föreliggande	studie	och	därför	är	
det	detta	tillvägagångssätt	som	används. 
 
Vi	började	med	att	skriva	ut	det	transkriberade	datamaterialet	på	papper	och	läste	igenom	
det	flera	gånger	var	för	sig.	Därefter	markerades	meningar	som	kännetecknade	formell	och	
informell	styrning	för	att	få	en	ännu	bättre	förståelse	av	materialet.	Därefter	gick	vi	igenom	
materialet	tillsammans	för	att	vara	eniga	om	vad	meningsenheterna	innebar.	Exempel	på	
vad	meningarna	kunde	kodas	som	belöningar,	sanktioner	och	effektivisering	(se	tabell	2).	
Därefter	fördes	materialet	in	i	NVivo	i	vilket	meningsenheterna	kodades.	 
 
NVivo	är	ett	program	för	datorstödd	kvalitativ	analys	(Bryman	&	Bell	2013),	vilket	användes	
för	 att	 underlätta	 analys	 av	 datamaterial.	 Programmet	 förenklar	 sorteringen	 av	 ett	 rikt	
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datamaterial.	Genom	att	klassificera	textsekvenser	i	olika	koder	bli	det	lättare	att	hantera	
datamaterialet	och	exempelvis	gå	tillbaka	till	de	delar	som	ska	studeras	djupare.	Kodningen	
gör	också	att	det	blir	lätt	att	ta	fram	textsekvenser	som	kopplats	samman	med	en	viss	kod	
(ibid).	 Materialet	 kodades	 utifrån	 de	 kategorier	 som	 tagits	 fram	 i	 teoriavsnittet.	 Detta	
illustreras	genom	ett	exempel	nedan	(se	tabell	2).	 
 

Meningsenhet Kod 
Under- 
kategori Kategori Koncept 

Samtidigt	är	vi	ett	företag	som	varje	år	åker	utomlands	med	
personalen,	all	vår	personal	har	de	dyraste	senaste	
telefonerna,	vi	satsar	extremt	mycket	i	informationsteknik. 

Belöningar 

Incitament 

Formell	
styrning 

Styrning 

Klarar	man	inte	den	biten	så	får	man	också	ett	ganska	tråkigt	
samtal.	För	vi	tänker	inte	vika	oss	på	den	punkten	för	det	är	det	
vi	ska	handla	om. 

Sanktioner 
Sedan	blir	det	så	att	de	som	egentligen	bara	klarar	av	att	jobba	
agilt	som	klarar	av	att	vara	kvar. 

Vi	tittar	på	om	det	här	är	något	som	gör	oss	bättre.	Då	tittar	vi	
på	förädlingsprocessen Effektivisering 

Styrsystem 
När	vi	har	perioder	när	vi	arbetat	med	lite	standardiserade	
jobb,	då	är	det	klart,	då	har	de	jobbat	med	lite	checklistor	och	
den	typen	av	kontroll. 

Göra	rätt 

Så	till	slut	vart	det	för	mycket	utanför	det	huset	att	då	fick	jag	
hoppa	in	och	ta	några	butiker. Ofrivillig 

Involvering Informell	
styrning Jag	har	ju	full	insyn	hela	tiden. 

Frivillig 

Tabell	2.	Exempel	på	kodning. 
 
En	nackdel	med	textanalys	är	att	texten	alltid	tolkas	 i	någon	mån	på	grund	av	att	en	text	
kan	ha	mer	än	en	betydelse	(Graneheim	&	Lundman	2004).	Detta	fick	betydelse	för	studien	
eftersom	 innehållsanalys	 är	 en	 form	 av	 textanalys.	 För	 att	 undvika	 att	 materialet	
misstolkats,	 skickades	 som	 tidigare	 nämnt	 de	 delar	 av	 datamaterialet	 som	 togs	 med	 i	
studien	till	var	och	en	av	deltagarna.	De	fick	således	möjlighet	att	revidera	det	som	skrivits.	 
 
Det	har	riktats	viss	kritik	mot	kodning	som	teknik	vid	analys	av	datamaterial	(Bryman	&	Bell	
2013).	Det	finns	de	som	menar	att	helheten	och	kontexten	försvinner	när	texten	delas	upp	
i	 koder	 (Bryman	 och	 Bell	 2013).	 Detta	 har	 vi	 försökt	 undvika	 genom	 att	 återge	
datamaterialet	 i	 det	 kommande	 kapitlet	 (se	 kapitel	 4).	 I	 kapitel	 4	 där	 datamaterialet	
presenteras,	 delges	 och	 förklaras	 vad	 som	 framkommit	 under	 intervjuerna	 för	 att	 ge	
läsaren	 en	 inblick	 i,	 och	 förståelse	 av	 materialet.	 Detta	 för	 att	 försöka	 undvika	 att	
kontexten	och	den	sociala	situationen	går	förlorad. 
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3.5.3 Sammanställning av den formella-informella relationen i analyskapitlet 
För	 att	 studera	 relationen	 mellan	 den	 formella	 och	 informella	 styrningen	 i	 företagen	
analyserades	 företagen	 och	 deras	 styrverktyg	 var	 för	 sig.	 Analysen	 utgick	 från	 de	 fyra	
formella	och	fyra	informella	dragen	som	beskrivs	i	teorikapitlet.	För	att	bedöma	hur	formell	
eller	 informell	 styrningen	 var	 i	 respektive	 företag	 jämfördes	 datamaterialet	 med	 de	
kännetecknande	dragen	för	formell	och	informell	styrning.	 
 
Även	 om	 teorierna	 var	 vägledande,	 var	 det	 vi	 själva	 som	 gjorde	 den	 slutgiltiga	
bedömningen	 av	 hur	 formella	 respektive	 informella	 företagen	 var.	 Detta	 är	 en	 subjektiv	
bedömning,	vilket	vi	är	väl	medvetna	om.	För	att	undvika	att	göra	felaktiga	bedömningar	
gjorde	vi	först	en	enskild	bedömning	för	att	sedan	tillsammans	gå	igenom	bedömningarna	
för	att	se	om	de	stämde	överens.	Vi	har	även	gått	tillbaka	vid	flera	tillfällen	och	utvärderat	
dessa	med	hjälp	av	teorierna	för	att	se	om	de	bedömningar	vi	gjort	var	korrekta.	I	enstaka	
fall	 gjordes	 justeringar	 i	 efterhand	 då	 vi	 senare	 insett	 att	 det	 blivit	 en	 något	 felaktig	
bedömning. 
 
Värderingen	av	relationen	gjordes	med	hjälp	av	de	teorierna	som	beskrivits	i	teoriavsnittet.	
Bland	det	som	kännetecknar	formell	styrning	gjordes	en	bedömning	om	de	användes	med	
stor	överensstämmelse	med	de	teorier	som	beskrivits	eller	inte.	Vid	hög	överensstämmelse	
betecknades	 det	 som	 hög	 formell	 styrning	 medan	 det	 vid	 låg	 överensstämmelse	
betecknades	som	låg	formell	styrning,	alltså	informell	styrning.	Samma	bedömning	gjordes	
för	 informell	 styrning,	 fast	omvänt.	Vid	hög	överensstämmelse	av	det	 som	kännetecknar	
informell	styrning	betecknades	det	som	hög	informell	styrning.	 
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4. Presentation av datamaterialet 
I	följande	kapitel	presenteras	den	data	som	genererats	utifrån	de	sju	intervjuer	som	utförts	
med	ägare	och	ledare.	Intervjupersonernas	svar	presenteras	var	för	sig	för	att	möjligheten	
att	 jämföra	 företagen	 ska	 finnas.	 Varje	 beskrivning	 av	 företag	 och	 intervjuperson	 inleds	
med	en	kort	bakgrundsbeskrivning	av	företaget	och	intervjupersonen	i	fråga. 
 
I	tabell	3	nedan	sammanfattas	datamaterialet	från	intervjuerna.	Detta	för	att	ge	en	tydlig	
överblick	och	för	att	framhäva	de	centrala	delarna	av	materialet.	Här	har	datamaterialet	
från	varje	intervju	presenterats	utifrån	de	åtta	styrverktygen.	Detta	för	att	skapa	
igenkännande	vid	läsning	av	följande	kapitel.																																																																																																																																																																																																																																																																																																													 

	 Fall	1 Fall	2 Fall	3 Fall	4 Fall	5 Fall	6 Fall	7 

 Tillverkande	och	
distribuerande	
företag 

PR-	och	
kommunikatio
nsbyrå 

Byggföretag Vård-	och	
omsorgsföretag 

It-	företag Handelsföretag Rekrytering	och	
bemanningsföre
tag 

Formell	
styrning 
 
 
Styrsystem 

Målstyrning,	
interndokument,	
styrning	via	
budget.	Regler	
och	rutiner. 

Styrsystem	
saknas.	Styr	
genom	
kassaflöde. 

Fokus	på	att	inte	
slösa	pengar.	
Utvecklar	eget	
styrsystem.	
Tidsplanering	i	
Excel. 

Styrs	av	yttre	
faktorer	så	som	
lagkrav.	App	
som	mäter	tid	
hos	kund.	Har	
tydliga	rutiner	
och	regler. 

Tydliga	
instruktioner	och	
introduktioner.	
Strukturerade	
tidrapportering-	
och	
ekonomisystem. 

Styr	utifrån	
budget,	
målstyrning,	
arbetsbeskrivnin
gar. 

Styr	främst	
genom	budget.	
Styr	även	m.h.a.	
nyckeltal	och	
visualisering	av	
pågående	
projekt. 

 
 
Uppföljning 

Daglig	uppföljning	
av	mål	för	säljare	
så	som	försäljning	
och	följsamhet.	
Saknas	mått	för	
lager	och	fabrik. 

Uppföljning	
sker	endast	
genom	att	se	
på	kassaflödet. 

Följer	upp	
kostnader	på	
samtliga	projekt.	
Räknar	
bruttomarginal. 

Uppföljning	av	
journalföring	
samt	utför	
egenkontroller. 

Följer	upp	genom	
att	månadsvis	
samla	in	
information	från	
chefer.		 

Statistik	på	
tidigare	
försäljning	och	
beställningar	
samt	lagersaldo.	
Jämförelse	med	
budget	sker. 

Veckovisa	
uppföljningsmöt
en.	Visualisering	
av	projekt	på	
whiteboard. 

 
 
Utvärdering 

Utvärderar	
säljarnas	
prestationer.	
Lager-	och	
fabriksmedarbeta
re	utvärderas	ej. 

Utvärderar	
beläggningen.	
Tar	sig	tid	att	
analysera	och	
planera	framåt. 

Gör	"cost-
benefit-
analyser”	för	att	
veta	om	
investeringar	är	
lönsamma. 

Utvärdering	av	
kvalitetsberättel
ser	som	ligger	
till	grund	för	
riskanalyser. 

Tar	input	från	
olika	intressenter	
för	att	utvärdera	
svårigheter	i	
företaget. 

Utvärderar	
genom	att	se	till	
framtida	behov	
och	vad	som	då	
krävs.	Tar	in	
rådgivare. 

Får	snabb	
feedback	från	
kunder	som	
utvärderar.	
Hjälps	åt	att	
förbättra. 

 
 
 
Incitament 

Tillrättavisning/up
psägning	vid	
oacceptabelt	
beteende	när	
policy	inte	följs.	
Belöningar	
används	
sparsamt. 

Skurit	ner	på	
personal	som	
varit	
olönsamma. 

Krävs	vilja	att	ha	
arbetsledaransv
ar.	Visar	
uppskattning	
genom	resor	
med	
företaget/fika/m
iddag. 

De	som	inte	
passar	blir	inte	
kvar.	Krav	att	
rutiner	och	
regler	följs.	 

De	som	inte	
passar	blir	inte	
kvar.	Motiverar	
anställda	genom	
gemenskap/grup
paktiviteter/bon
us. 

Saknar	direkta	
belöningar/sank
tioner.	Anställda	
får	lära	sig	
mycket	och	vara	
med	från	
beställning	till	
leverans. 

Belöningar	i	
form	av	bonus.	
Uppdrag	kan	
plockas	bort	
från	
medarbetare	
som	inte	
levererar.	 

 
 
 
Kultur 

Präglas	av	
gemenskap	och	
driv	samt	
medarbetare	som	
vågar	säga	ifrån.	 

Präglas	av	
intresse	för	
lärande.	
Samtliga	
medarbetare	
ses	som	
jämlikar.	
Öppenhet. 

Har	starka	
värderingar.	
Enhetlighet	-	
“periboaner”.	
Kunden	i	
centrum.	
Teamwork	och	
ansvarstagande. 

Kunden	i	
centrum.	
Företaget	
präglas	mycket	
av	känslor	och	
hjärta.	 

Kultur/värdering
ar	är	viktigt.	
Likasinnade,	
lojala	och	drivna	
medarbetare	
som	har	roligt	på	
jobbet.	Visar	
intresse	för	
medarbetarna. 

Kontrollerande	
och	prestigelöst.	
Beskrivs	som	
hjärtligt	med	
högt	i	tak. 

Kulturen	präglas	
av	nätverkande,	
relationsskapan
de	och	att	göra	
det	lilla	extra	
genom	att	vara	
nytänkande. 
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Informell	
styrning 
 
 
Autonomi 

Delegering	till	
underchefer.	
Knapp	kontakt	
med	säljare.	
Uppskattar	
medarbetares	
eget	
beslutsfattande. 

Medarbetare	
har	stora	
mandat	att	
fatta	egna	
beslut.	Får	ta	
mycket	eget	
ansvar. 

Lägger	ansvar	på	
medarbetarna	
som	får	"spilla	
uppåt".	Ska	
arbeta	agilt	och	
anpassa	sig	till	
förändringar. 

Vill	att	
medarbetare	tar	
eget	ansvar	där	
det	går.	Är	dock	
hårt	styrda. 

Arbetar	
självständigt	med	
stort	eget	ansvar.	
Undviker	
detaljstyrning.	 

Vill	ej	
detaljstyra,	
försöker	ge	stor	
frihet.	Chefer	
har	stor	
beslutsfrihet. 

Medarbetarna	
bestämmer	
själva	sitt	
arbetssätt	inom	
vissa	tidsramar. 

 
 
Involvering 

Involverad	i	det	
mesta	som	
händer	i	
företaget.	Tar	
många	beslut	
själv. 

Är	involverad	i	
projekt	som	
kundansvarig	
och	konsult.	
Stort	
kundfokus. 

Har	full	insyn,	
hoppar	in	och	
bygger	vid	
mycket	hög	
arbetsbelastning
. 

Är	involverad	i	
hela	
verksamheten.	
Är	närvarande	
och	tillgänglig.	
Sätter	gränser. 

Hjälper	gärna	
medarbetarna	
där	han	kan.	
Involverad	i	de	
flesta	större	
besluten. 

Petar	i	detaljer.	
Är	involverad	i	
det	mesta	som	
händer. 

Ledningen	är	
involverade	i	
hela	
verksamheten	
och	är	med	i	det	
dagliga	arbetet. 

 
 
 
Delaktighet 

Vill	att	
medarbetarna	
delar	med	sig	av	
åsikter	och	
synpunkter.	
"Många	kockar	i	
varje	fråga". 

Tar	hjälp	i	
beslut	av	
medarbetare.	
Bäst	idé	vinner	
och	beror	inte	
av	rang.	 

Medarbetarna	
får	ansvara	och	
budgetera.	Stor	
egen	påverkan. 

Tar	in	
förbättringsförsl
ag,	Får	möjlighet	
att	påverka	
genom	dagliga	
möten. 

Stor	delegering	
av	arbete.	Vill	att	
medarbetare	ska	
komma	med	
input.	 

Stor	
hjälpsamhet	i	
företaget,	tar	in	
åsikter	och	råd	
från	
medarbetarna. 

Förbättringsförsl
ag	diskuteras	i	
ledningsgruppe
n.	All	input	tas	
omhand. 

 
 
Snabba	
beslut 

Beslut	fattas	på	
stående	fot.	
Uppskattar	väldigt	
snabbt	
beslutsfattande. 

Genom	eget	
beslutsfattande	
och	
initiativtagande	
i	varje	projekt. 

Löser	problem	
snabbt	när	de	
uppstår.	Beslut	
fattas	genom	
kompetens/mag
känsla. 

Krävs	flexibilitet	
då	kunder	kan	
avboka	med	
kort	varsel. 

De	arbetar	
väldigt	snabbt	i	
det	de	gör. 

Övergripande	
beslut	
diskuteras	
dagligen	för	att	
kunna	ta	vara	på	
tillfälligheter. 

Medarbetarna	
kan	fatta	egna	
beslut.	
Uppmuntras	att	
vara	innovativa. 

		Tabell	3.	Sammanfattning	av	datamaterialet.	
 

4.1 Fall 1 - Det tillverkande och distribuerande företaget 
I	 det	 tillverkande	 och	 distribuerande	 företaget	 (fortsatt	 benämnt	 som	
tillverkningsföretaget)	 är	 Viktor	 VD	 och	 ägare.	 Företaget	 som	 startades	 2009	 består	 av	
tillverkning,	grossistverksamhet	samt	egen	butiksförsäljning.	Viktor	har	tidigare	erfarenhet	
som	 företagsledare	 från	 tre	 andra	 mindre	 bolag	 som	 han	 tidigare	 drivit	 som	
sidoverksamheter.	Företaget	kan	delas	in	i	två	delar	som	består	av	säljare	samt	fabriks-	och	
lagerarbetare.	Dessa	kan	åtskiljas	dels	genom	att	de	har	yttre	respektive	inre	tjänst	och	har	
också	olika	chefer.	 
 
Det	som	kännetecknar	 företaget	är	att	de	styr	mycket	genom	kultur	och	 incitament.	Alla	
medarbetare	på	företaget	vill	hela	tiden	framåt,	vilket	gör	att	de	präglas	av	snabba	beslut.	
Dessutom	ska	allt	göras	rätt,	det	finns	låg	acceptans	för	misstag	och	felaktigheter,	vilket	är	
något	 Viktor	 vill	 förändra.	 Ett	 annat	 kännetecken	 för	 företaget	 är	 att	 Viktor	 har	 stort	
inflytande	 över	 det	 dagliga	 arbetet	 och	 har	 ansvar	 för	många	 olika	 delar	 och	 processer	
inom	företaget. 

4.1.1 Formell styrning 
Företaget	är	uppdelat	i	två	delar.	Den	ena	består	av	en	säljkår	medan	det	andra	består	av	
resterande	 anställda	 med	 bland	 annat	 lagermedarbetare.	 Säljarna	 styrs	 med	 hjälp	 av	
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målstyrning	samt	interndokument	för	hur	de	ska	arbeta	och	hur	och	vad	de	ska	rapportera	
in.	Övriga	anställda	styrs	också	med	interndokument,	men	där	saknas	tydliga	mätpunkter	
vilket	 gör	 att	 de	 främst	 styrs	 av	 budget.	 På	 lagret	 styrs	 medarbetarna	 genom	 direkt	
arbetsledning	 av	 lagerchefen	 som	 bestämmer	 hur	 arbetsgången	 ska	 se	 ut	 och	 vilka	
arbetsuppgifter	medarbetarna	tilldelas. 
 
Efter	 att	 tidigare	 ha	 blivit	 utsatta	 för	 bedrägeri	 som	 gav	 akuta	 likviditetsproblem	 har	
företaget	 skapat	 striktare	 regler	 och	 rutiner	 kring	 orderhantering,	 där	 allt	 sköts	 i	 en	 viss	
ordning.	 “det	 vi	 lärde	oss	där	 var	bland	annat	nya	 rutiner	 för	 kreditgivning,	 så	 idag	är	 vi	
extremt	 strikta,	 vi	 släpper	 inte	 igenom	 något”.	 VD	 uttrycker	 att	 företaget	 behöver	 mer	
struktur	 i	 form	av	styrsystem.	För	tillfället	 lider	 företaget	av	kraftig	växtvärk	vilket	skapat	
kaos	i	verksamheten.	Rutiner	och	bestämmelser	efterföljs	inte	för	att	medarbetarna	har	för	
mycket	att	göra.	Varken	kommunikation	eller	hantering	av	leveranser	fungerar	som	de	ska. 
 
Uppföljning	i	verksamheten	sker	främst	genom	att	säljarna	får	daglig	uppföljning	av	hur	de	
ligger	till	jämfört	med	målen	“varje	dag	är	vi	på	säljarna,	hur	de	ligger	till.	Dagligen	kommer	
det	ut	ett	mejl,	ja	nu	har	47	%	av	månaden	gått	och	du	har	sålt	för	37	%	av	din	budget,	10	
%	efter”.	Vidare	sker	uppföljning	även	genom	att	 jämföra	utfall	mot	de	uppsatta	målen	 i	
interndokumenten.	Vid	avvikelser	utvärderas	dessa	för	att	se	möjliga	förbättringsåtgärder	
eller	sanktioner	i	form	av	tillsägelser	eller	i	värsta	fall	uppsägning	om	berörda	anställda	inte	
levt	upp	till	målen.	För	övriga	anställda	saknas	mått	för	att	kunna	följa	upp	och	utvärdera	
men	det	är	under	utveckling.	 
 
Företagskulturen	 präglas	 av	 stark	 gemenskap	 med	 högt	 i	 tak,	 där	 medarbetarna	 vågar	
uttrycka	sina	åsikter.	Det	finns	låg	acceptans	för	fel	och	misstag	i	företaget	där	fokus	ligger	
på	framtiden	och	en	strävan	efter	att	hela	tiden	bli	bättre.	VD	uttrycker	detta	genom	att	“vi	
har	varit	väldigt	aggressiva	och	då	har	det	blivit	normalläget	att	allt	ska	bara	investeras	och	
allt	ska	bara	fixas”. 

4.1.2 Informell styrning 
För	de	två	cheferna	inom	försäljning	samt	lager	och	fabrik	har	ansvaret	delegerats	ut.	Båda	
cheferna	har	fullt	ansvar	för	sina	anställda.	Cheferna	har	även	stort	ansvar	för	att	ta	egna	
beslut	men	kan	alltid	rådfråga	VD	när	det	behövs.	Vidare	önskas	att	medarbetarna	tar	egna	
beslut	“När	jag	upptäcker	att	folk	tar	hyfsat	viktiga	beslut	med	hyfsat	stora	konsekvenser	
och	 de	 har	 vågat	 det,	 det	 vill	 jag”.	 Som	 en	 möjlig	 konsekvens	 av	 medarbetarnas	 eget	
beslutsfattande	menar	han	att	“Alla	går	på	knäna	och	det	görs	väldigt	mycket	och	mycket	
misstag“,	vilket	samtidigt	är	naturligt	på	grund	av	att	de	växt	mycket	under	en	kort	tid.	VD	
arbetar	nära	verksamheten	där	han	exempelvis	under	 intervjun	visar	upp	en	etikett	 som	
felbeställts	där	han	 själv	 ska	beställa	nya.	Vidare	 tar	han	även	hand	om	 löneberäkningar	
men	 även	 annat,	 “väldigt	 mycket	 olika	 saker,	 produktutveckling,	 ekonomi,	 likviditet,	
lagerstyrning,	personal,	bemanning”. 
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Medarbetarna	kan	vara	öppna	och	dela	åsikter	gällande	verksamheten	och	alla	åsikter	och	
synpunkter	anses	vara	viktiga.	Detta	uttrycks	exempelvis	genom: 
 

“jag	tycker	att	det	för	en	del	är	bra	att	få	prata	av	sig	och	så	vidare.	Och	gärna	visa	att	
vi	tar	till	oss	av	det	och	statuera	exempel.	Säger	man	vad	man	tycker	och	det	blir	så,	
då	vågar	nästa	också	göra	det.” 

 
När	det	kommer	till	snabba	beslut	så	är	det	en	stor	del	av	hur	de	arbetar	 i	 företaget.	VD	
uttrycker	“Vi	är	väldigt,	väldigt	snabba.	Det	tas	väldigt	mycket	beslut	på	stående	fot.”	Detta	
är	 centralt	 i	 verksamheten	 “Jag	 pratar	 ofta	 om	 att	 det	 står	 inte	 akuten	 ovanför	 dörren.	
Ingen	 dör	 om	 vi	 gör	 ett	 misstag.	 Däremot	 dör	 vi	 som	 bolag	 om	 vi	 inte	 gör	 något”.	
Medarbetarna	ska	vilja	mycket	och	vara	modiga	i	sina	beslut,	vilket	ibland	kan	göra	att	det	
blir	 lite	 för	många	kockar	 i	 varje	 fråga.	När	en	ny	 idé	dyker	upp	 tar	de	 fasta	på	den	och	
köper	in	material	och	testar	den.		En	metafor	som	VD	använde	för	att	beskriva	sitt	företag	i	
jämförelse	 med	 andra	 är	 att	 “Vi	 brukar	 säga	 det	 att	 medan	 våra	 konkurrenter	 står	 på	
perrongen	och	funderar	fram	och	tillbaka	då	har	vi	hoppat	på	tåget	och	dragit	och	de	fattar	
inte	vad	som	har	hänt”.	
 

4.2 Fall 2 - PR- och kommunikationsbyrån 
Sara	är	VD	och	delägare	på	en	PR-	och	kommunikationsbyrå.	Företaget	har	strax	över	20	
anställda	och	utmärkande	för	företaget	är	att	flera	anställda	har	tidigare	erfarenhet	av	att	
arbeta	 som	 VD	 och	 företagsledare.	 I	 företaget	 ses	 alla	 anställda	 som	 jämlikar	 oavsett	
position	och	 i	 projekten	har	de	 inga	bestämda	 roller	utan	 rollen	 varierar	 från	projekt	 till	
projekt.	Inom	företaget	har	ansvaret	delats	ut	och	samtliga	medarbetare	får	ta	stort	ansvar	
för	sitt	eget	arbete	och	de	projekt	de	arbetar	med. 

4.2.1 Formell styrning 
På	 företaget	 används	 inga	 styrsystem	utan	 företaget	 styrs	 på	 kassaflödet	 som	 finns	 i	 ett	
Excel	dokument.	Dokumentet	används	för	att	se	hur	mycket	mer	de	behöver	sälja	för	att	
täcka	kostnaderna.	Samtidigt	påpekar	VD	att	det	krävs	 lite	mer	 i	 form	av	styrning	när	de	
vuxit	till	den	storlek	de	har	nu.	Försök	att	strukturera	upp	företaget	har	gjorts	tidigare	men	
det	 visade	 sig	 vara	 ett	 misstag,	 “vi	 försökte	 göra	 en	 storföretagsorganisation	 för	 att	 vi	
trodde	att	vi	behövde	det	och	det	blev	väldigt,	väldigt	dåligt	och	nu	har	vi	lagt	ner	det”.	 
 
Företaget	 har	 tidigare	 vunnit	 priset	Årets	 Byrå,	 vilket	 de	 ser	 som	en	 kvalitetssäkring.	 Ett	
problem	företaget	hade	under	årets	första	halva	var	att	de	tappade	kundfokus	men	har	nu	
återtagit	det	samt	att	de	också	fokuserar	på	att	 leverera	med	kvalitet.	Under	våren	hade	
VD	många	egna	konsultuppdrag,	vilket	inte	var	bra.	Hon	vill	och	behöver	ha	mer	tid	till	att	
analysera	 företagets	 siffror	 och	 på	 så	 sätt	 planera	 framåt	 för	 att	 exempelvis	 bestämma	
vilka	kunder	de	ska	satsa	på	och	vilka	de	inte	ska	satsa	på. 
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Byrån	 har	 utvecklats	 under	 åren	 och	 därför	 är	 det	 inte	 riktigt	 samma	 byrå	 som	 när	
företaget	 startades.	 Vissa	 har	 fått	 sluta	 för	 att	 de	 inte	 förändrats	 tillsammans	 med	
företaget	“vi	har	anställt	väldigt	många	och	vissa	har	funkat	och	blivit	kvar	och	andra	har	vi	
gjort	 oss	 av	med”.	 Flera	medarbetare	 har	 bytts	 ut	 samtidigt	 som	nya	 tillkommit,	 de	 har	
skurit	ner	på	personal	i	de	fall	där	de	inte	varit	lönsamma.	På	detta	sätt	menar	VD	att	nivån	
har	höjts	enormt.	Kulturen	i	företaget	präglas	av	människor	som	är	intresserade	av	att	hela	
tiden	lära	sig	mer.	Den	präglas	även	av	jämlikhet	där	alla	kan	hjälpa	alla	vid	behov.	Kulturen	
har	 också	 en	 uppoffrande	 karaktär.	 I	 de	 fall	 de	 har	 haft	 likviditetsproblem	 har	 det	 lösts	
exempelvis	genom	att	ägarna	fått	lägre	eller	ingen	lön	vissa	månader.	 

4.2.2 Informell styrning 
“Jag	vill	 inte	ha	en	hierarkisk	organisation	där	man	måste	 fråga	mig	om	allt	därför	då	 så	
skulle	 ju	 allting	 stå	 stilla	 om	 inte	 jag	 är	 här”.	Det	 är	 upp	 till	 var	och	en	hur	de	 väljer	 att	
utföra	 sina	 arbetsuppgifter.	 VD	 har	 anställt	 personer	 som	hon	 tror	 på.	 I	 alla	 projekt	 har	
seniorkonsulten	 sista	 ordet,	 men	 annars	 har	 medarbetarna	 mandat	 att	 ta	 egna	 beslut.	
Medarbetarna	 har	 som	 tidigare	 nämnt,	 inga	 fasta	 roller	 men	 det	 finns	 heller	 inga	
förutbestämda	processer	för	hur	arbete	ska	utföras.	Om	de	anställdas	beslutsfrihet	säger	
VD	att	“de	inte	måste	fråga	om	någonting	utan	att	jag	förväntar	mig	att	det	har	det	goda	
omdömet	att	fråga	när	de	behöver	fråga.	De	får	fråga	om	allt	men	att	det	inte	måste	fråga	
om	nåt”.	Medarbetarna	uppmuntras	att	 ta	egna	 initiativ	och	beslut	 i	projekten,	men	kan	
när	som	helst	be	om	hjälp.	Eftersom	att	de	arbetar	i	projekt	och	är	ansvariga	för	sina	egna	
projekt	tas	många	beslut	direkt	när	ett	problem	uppstår.	 
 
Förutom	 ledarrollen	 har	 VD	 flera	 andra	 arbetsuppgifter.	 Hon	 är	 kundansvarig	 i	
nyförsäljningen	och	arbetar	även	som	konsult	ibland.	Hon	lägger	vikt	vid	att	vara	nära	både	
anställda	och	kunder	och	menar	att	hon	behöver	ha	alla	dessa	roller	för	att	kunna	förstå	de	
olika	parterna	men	är	mer	kundfokuserad	än	vad	hon	är	internt	fokuserad,	“jag	behöver	gå	
på	mycket	 kundmöten	och	 liksom	vara	med	 i	 själva	 analysfasen	när	man	 försöker	 förstå	
vad	vi	kan	hjälpa	kunderna	med”. 
 
Kontoret	de	arbetar	på	beskrivs	ha	många	öppna	ytor	där	de	sitter	tillsammans.	Detta	för	
att	alla	ska	kunna	höra	vad	de	andra	arbetar	med	för	att	kunna	hjälpa	till	om	det	behövs.	
VD	tar	hjälp	av	sina	anställda	om	hon	behöver	stöd	i	det	operativa	ledningsarbetet	“det	är	
skönt	att	ha	flera	medarbetare	som	har	varit	VD	förut	och	som	man	kan	bolla	saker	med”.	I	
de	olika	projekten	bestäms	gemensamt	vem	som	ska	ha	vilken	roll	och	det	är	ens	position	
som	spelar	 roll,	 “det	måste	vara	den	bästa	 idén	 som	vinner	och	 inte	den	 som	är	högst	 i	
rangs	idé	som	vinner”	avslutar	VD. 
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4.3 Fall 3 - Byggföretaget 
Byggföretaget	 startades	 2004	 av	 delägare	 Christian	 och	 hans	 vän.	 Christian	 har	 både	 en	
civilingenjörsexamen	 och	 en	 ekonomexamen.	 Delägarna	 hade	 sedan	 tidigare	 viss	
erfarenhet	 av	 byggsektorn	 eftersom	 de	 sommarjobbat	 inom	 byggbranschen	 tidigare.	
Företaget	 präglas	 av	 stark	 kultur,	 där	 de	 använder	 incitament	 av	 olika	 slag	 för	 att	 styra	
medarbetarna.	 På	 grund	 av	 den	 starka	 kulturen	 kan	 medarbetarna	 ges	 stor	 frihet	 och	
självbestämmande	eftersom	de	arbetar	 i	 enlighet	med	kulturen.	Detta	 speglas	även	 i	 att	
medarbetarna	är	delaktiga	i	beslutsprocessen	vilket	gör	att	beslut	kan	fattas	snabbt. 

4.3.1 Formell styrning 
Företagets	fokus	ligger	på	att	spara	pengar	i	bolaget,	vilket	är	det	som	är	det	viktiga.	Detta	
även	om	alla	företag	behöver	struktureras	upp	och	ha	någon	form	av	ekonomisk	plan	och	
budget.	Alla	investeringar	utvärderas	genom	att	“göra	en	cost-benefit	analys”	för	att	se	om	
det	finns	lönsamhet	i	investeringen.	 
 

“Huvudregeln	är	köp	ingenting,	regeln	efter	huvudregeln	blir	ju	liksom	the	excecution	
rule,	 hjälper	 det	 oss	 att	 exekutera	 bättre,	 köp	 det!	 Och	 sedan	 när	 det	 är	
efterfrågestyrt,	 ifrågasätt	efterfrågan.	Och	klarar	man	alla	de	här	 tre	punkterna,	då	
kanske	man	kan	slå	till”. 

 
I	 dagsläget	 håller	 delägarna	 den	mesta	 informationen	 i	 huvudet	 vilket	 gör	 det	 svårt	 för	
andra	medarbetare	att	 ta	del	av	den.	Därför	har	de	sökt	efter	ett	passande	affärssystem	
utan	 att	 hitta	 något	 lämpligt.	 Eftersom	 de	 inte	 hittade	 något	 har	 de	 börjat	 utveckla	 ett	
eget.	 Ett	 annat	 problem	 de	 hoppas	 ska	 lösas	 med	 det	 nya	 affärssystemet	 är	 att	 de	 får	
alldeles	 för	många	 telefonsamtal	per	dag.	De	hinner	knappt	svara	 i	 telefonen	alls	 längre.	
Därför	försöker	de	nu	få	bort	telefonsamtal	för	att	öka	produktiviteten.	De	eftersträvar	att	
inte	styra	medarbetarna	 för	hårt	och	använder	därför	målstyrning	där	medarbetarna	ges	
utrymme	att	arbeta	på	sitt	eget	vis.	För	att	hålla	tider	för	projekten	arbetar	de	i	Excel	där	
delmål	kan	flyttas	runt	på	en	tidslinje,	men	slutgiltig	deadline	flyttas	aldrig.	Det	händer	att	
de	har	mer	standardiserade	projekt	och	i	de	fallen	arbetar	de	ibland	med	checklistor.	Efter	
varje	avslutat	projekt	sker	uppföljning	för	att	kontrollera	kostnaderna	som	projektet	haft	så	
att	de	har	kontroll	på	vilka	marginaler	de	har	när	de	säljer.	Detta	genom	att	de	alltid	räknar	
på	vilken	bruttomarginal	projekten	har.	 
 
På	företaget	krävs	det	att	medarbetarna	vill	ha	arbetsledaransvar,	annars	menar	Christian	
att	 de	 inte	 är	 rätt	 arbetsgivare,	 “klarar	man	 inte	 den	 biten	 så	 får	man	 också	 ett	 ganska	
tråkigt	samtal.	För	vi	tänker	inte	vika	oss	på	den	punkten	för	det	är	det	vi	ska	handla	om”.	
Medarbetarna	måste	 också	 kunna	 arbeta	 agilt,	 gör	 de	 inte	 det	 kan	 de	 inte	 vara	 kvar	 på	
företaget.	Ansvarstänk	och	ledarskapsförmåga	går	hand	i	hand	med	att	medarbetarna	ska	
vilja	ha	arbetsledaransvar,	vilket	också	är	något	som	krävs	för	att	kunna	arbeta	på	förtaget.	
Detta	för	att	de	ska	kunna	leda	inhyrd	personal	när	det	är	mycket	att	göra	så	att	alla	(även	
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den	inhyrda	personalen)	agerar	i	enlighet	med	de	värderingar	och	arbetssätt	som	företaget	
har.	 Dessa	 värderingar	 skapar	 ett	 beroende	 av	 teamet,	 vilket	 gör	 att	medarbetarna	 inte	
tycker	att	det	är	lika	roligt	när	de	ibland	måste	handla	individuellt.	 
 
När	medarbetarna	är	ute	hos	kund	är	det	viktigt	att	alla	ska	se	likadana	ut.	För	att	skapa	en	
stark	 gemenskap	 har	 de	 ett	 gemensamt	 uttryck	 för	 sig	 själva,	 de	 titulerar	 sig	 som	
periboaner.	 Allt	 för	 att	 kunderna	 ska	 få	 ett	 enhetligt	 intryck	 av	 dem.	 De	 arbetar	 även	
mycket	med	att	få	personalen	att	förstå	kunderna.	Medarbetarna	är	gäster	när	de	är	ute	i	
butiker	och	bygger	och	då	kan	de	inte	tänka	på	vad	som	är	viktigt	för	dem	själva,	utan	att	
de	ska	tänka	på	vad	som	är	viktigt	för	dem	i	butiken.	En	annan	stor	del	i	företagskulturen	
handlar	 om	 beteende	 för	 beslutsfattande	 “vi	 jobbar	 nog	 mer	 på	 beteendet	 runt	 hur	 vi	
fattar	beslut	än	de	faktiska	besluten	som	vi	fattar”,	att	alla	ska	tänka	på	vad	som	köps	och	
att	de	helst	inte	ska	köpa	något	alls.	 
 
För	att	belöna	medarbetarna	har	de	bland	annat	åkt	utomlands	med	personalen	och	de	får	
de	 senaste	 mobiltelefonerna	 men	 Christian	 betonar	 att	 det	 inte	 är	 någon	
kalenderverksamhet	där	 belöningar	 sker	 regelbundet,	 utan	 att	 de	 visar	 uppskattning	när	
det	går	bra	för	företaget. 

4.3.2 Informell styrning 
Christian	menar	att	han	inte	längre	är	operativ	på	företaget	men	att	han	finns	fortfarande	
kvar	 i	 lokalen.	 På	 så	 sätt	 har	 han	 en	 god	 överblick	 över	 företaget	 och	 tvingas	 ibland	 att	
hjälpa	 till	 i	 projekt.	 Han	 kan	 inte	 gå	 in	 och	 detaljstyra	 för	 då	 blir	 han	 fast	 i	 diverse	
arbetsuppgifter.	Detta	 innebär	att	varken	han	eller	den	andra	delägaren	är	ute	hos	kund	
och	snickrar	om	det	inte	verkligen	är	kris.	Under	en	tid	har	de	varit	uppbundna	i	ett	stort	
projekt	som	dragit	ut	mycket	på	tiden.	Detta	ledde	till	att	Christian	fick	hjälpa	till,	“till	slut	
vart	det	för	mycket	utanför	det	huset	att	jag	fick	hoppa	in	och	ta	några	butiker”.	Ibland	är	
han	även	ute	hos	kund	och	inspekterar	arbetet	och	träffar	arbetsledarna.	Det	han	brukar	
styra	är	kvaliteten	på	arbetet.	Han	vill	 att	medarbetarna	ska	göra	ett	 så	bra	 jobb	att	det	
skulle	vara	nöjda	även	om	det	var	deras	eget	vardagsrum	de	byggde	i. 
 
Ledarna	arbetar	med	att	skjuta	ner	ansvar	och	beslutsfattande	till	de	medarbetare	som	är	
ute	hos	kunder	“Vi	försöker	skjuta	ner	det	och	sedan	när	det	blir	för	mycket	för	den	längst	
ner	 då	 får	 den	 spilla	 uppåt”.	 Det	 sättet	 att	 fatta	 beslut	 går	 hand	 i	 hand	med	 det	 agila	
arbetssätt	 som	 krävs	 på	 företaget	 eftersom	 de	 hela	 tiden	 arbetar	 under	 olika	
förutsättningar,	 med	 olika	 tidsbegränsningar.	 Så	 länge	 arbetet	 blir	 klart	 i	 tid	 får	
medarbetarna	själva	 lägga	upp	arbetsgången.	Christian	beskriver	dagens	unga	generation	
som	egocentrerade	och	menar	att	det	är	något	som	måste	tas	tillvara	på.	De	måste	därför	
tillåta	 att	 medarbetarna	 vill	 vara	 sig	 själva	 och	 vara	 fria	 och	 ha	 mandat	 att	 fatta	 egna	
beslut.	Ett	exempel	på	flexibilitet	ges: 
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“vi	har	tillgång	till	lokalen	x	datum	och	det	ska	vara	färdigt	y	datum.	Okej,	då	finns	det	
27	dagar	däremellan.	Och	om	det	är	viktigt	för	dig	att	vara	på	en	Iron	Maiden	konsert	
i	London	just	de	två	eller	tre	dagarna	ja,	då	har	du	möjligheten	att	lägga	upp	just	ditt	
arbete	så	att	du	faktiskt	anpassar	det.” 

 
I	företaget	får	de	anställda	vara	med	och	ta	ansvar	och	budgetera.	Medarbetare	som	sökt	
sig	till	företaget	har	flera	gånger	gått	med	på	sänkt	lön	just	av	den	anledningen.	Ledarna	är	
emot	 centralt	 beslutsfattande	 och	 låter	 medarbetarna	 vara	 med	 och	 påverka.	 För	 att	
medarbetarna	ska	kunna	vara	mer	delaktiga	och	uppdaterade	håller	en	ny	applikation	på	
att	utvecklas	där	information	ska	finnas	tillgänglig	för	varje	projekt.	Företaget	beskrivs	som	
anspråkslöst	 “vi	 jobbar	mycket	 som	 en	matrisorganisation	 och	 det	 är	 väl	 egentligen	 det	
som	 modernt	 management	 ska	 handla	 om”.	 För	 att	 företaget	 ska	 fungera	 behöver	
medarbetarna	 vara	delaktiga	och	 ta	 ansvar	 för	 sina	 roller.	Det	 arbetssätt	 som	de	har	 på	
företaget	 förutsätter	att	alla	anställda	 tar	ansvar	och	kan	 fatta	beslut	på	stående	 fot.	De	
löser	problem	allt	eftersom	de	uppstår	“Det	fattas	otroligt	snabba	beslut	hela	tiden!	Så	det	
blir	 mycket	 att	 man	 går	 på	 magkänsla	 och	 high	 fives	 liksom”.	 En	 semesteransökan	 på	
företaget	 är	 inget	 som	 sköts	 skriftligt	 utan	 det	 är	 något	 de	 pratar	 om	 och	 beslutar	 om	
tillsammans.	Telefonerna	på	företaget	ringer	mycket	om	dagarna	och	flera	beslut	 fattas	 i	
samtalen.	 Den	 nya	 applikationen	 är	menad	 att	 reducera	 antalet	 samtal	 och	 behovet	 av	
Christian	 i	beslutsfattandet.	När	något	behöver	diskuteras	så	diskuterar	de	två	ägarna	sig	
fram	till	ett	beslut	tillsammans.		
 

4.4 Fall 4 - Vård- och omsorgsföretaget 
Mari	 är	 delägare	 och	 VD	 på	 ett	 vård-	 och	 omsorgsföretag	 som	 startades	 2009	 (fortsatt	
benämnt	 som	 omsorgsföretaget).	 Företaget	 äger	 hon	 tillsammans	med	 sin	man	 och	 har	
numera	strax	över	50	medarbetare.	De	växte	under	2014	till	att	bli	ett	mellanstort	företag.	
Företaget	verkar	i	en	mycket	föränderlig	omvärld	vad	gäller	beläggning	av	kunder.	Det	kan	
variera	från	dag	till	dag	och	kunder	kan	avboka	sin	hjälp	bara	dagen	innan	eller	till	och	med	
samma	dag.	Det	som	kännetecknar	omsorgsföretaget	är	att	de	använder	styrning,	 främst	
genom	 styrsystem	 för	 att	 kontrollera	 sina	 medarbetare.	 De	 har	 också	 utformat	 tydliga	
regler	och	rutiner	som	måste	följas.	 

4.4.1 Formell styrning 
I	den	här	typen	av	verksamhet	är	det	 inte	bara	företagets	egna	styrsystem	som	påverkar	
medarbetarna.	Här	är	det	även	politiska	beslut	och	biståndsbeslut	som	ligger	till	grund	för	
vilket	arbete	som	ska	utföras	och	hur	det	ska	göras.	Stockholms	stad	har	beslutat	att	alla	
hemtjänstföretag	 ska	 använda	 sig	 av	 en	 mobilapplikation.	 I	 den	 ska	 medarbetarna	
registrera	när	de	kommer	till	kunden	och	när	de	går	och	även	journaler	förs	direkt	 i	den,	
vilket	lyckats	bra	då	VD	uttrycker	att	journalföringen	har	blivit	bättre. 
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Användningen	 av	 applikationen	 har	 påverkat	 uppföljningen	 i	 verksamheten.	 Genom	 att	
använda	den	har	det	exempelvis	uppmärksammats	att	vissa	medarbetare	gör	annat	än	att	
vara	hos	kund	på	arbetstid.	Månadsvis	sker	uppföljning	“som	vi	kallar	egenkontroll	och	då	
ska	teamledarna	följa	upp	en	gång	i	månaden	att	varje	individ	har	fört	journaler”.	VD	följer	
sedan	upp	att	teamledarna	dokumenterat	egenkontrollen.	 
 
På	 företaget	 har	 de	 börjat	 använda	 sig	 av	 teamledare.	 Dessa	 är	 ansvariga	 för	 olika	
medarbetargrupper,	schemaläggning	och	tar	hand	om	eventuella	problem	som	uppstår.	“vi	
lägger	in	schemat	och	det	systemet	ska	ju	stämma	då.	Jag	brukar	tjata	om	att	verkligheten	
ska	stämma	med	biståndsbeslutet	och	det	ska	stämma	med	det	som	är	schemalagt.”.	När	
en	 kund	 är	 inlagd	 i	 schemasystemet	 ramlar	 ingenting	mellan	 stolarna	 utan	 programmet	
säkerställer	 att	 alla	 kunder	 finns	med.	 I	 programmet	 framgår	 det	 vad	medarbetarna	 ska	
göra.	Om	avvikelser	sker	mot	schemalagda	uppgifter	rapporteras	det	till	teamledare	och	en	
händelserapport	 skrivs.	 Dessa	 utreds	 av	 teamledare	 som	 rapporterar	 vidare	 till	 VD.	
Händelserapporterna	 följs	upp	 löpande	och	en	gång	om	året	skrivs	en	kvalitetsberättelse	
utifrån	händelserapporterna.	Kvalitetsberättelsen	ligger	sedan	till	grund	för	riskanalyser. 
 
I	en	bransch	där	arbetet	handlar	om	människors	liv	är	det	viktigt	att	allt	går	rätt	till,	därför	
är	det	viktigt	med	 regler	och	 rutiner	 som	 fungerar.	Regler	och	 rutiner	presenteras	direkt	
vid	introduktionen	för	nyanställda.	I	lednings-	och	styrgruppen	arbetar	de	just	nu	med	att	
tydliggöra	interna	rutiner,	styrsystem	och	processer	“det	är	ju	så	skönt	att	se	när	vi	börjar	
få	verktyg	och	ordning	och	reda	att	det	är	skönt,	då	kan	jag	vara	hemma	liksom.	Då	finns	
det	andra	som	också	kan”.	Användningen	av	applikationen	i	kombination	med	rutiner	och	
regler	avslöjar	om	någon	missköter	sig.	Medarbetare	som	inte	fungerar	i	verksamheten	blir	
heller	inte	kvar.	Arbetet	kräver	stort	individuellt	ansvar	från	medarbetarna,	vilket	medfört	
svårigheter	att	hitta	personal	som	passar	för	jobbet.	I	vissa	fall	har	det	även	funnits	de	som	
självmant	slutat	då	de	inte	uppskattat	arbetssättet.		 
 
Företagskulturen	 beskrivs	 som	 att	 det	 finns	 “mycket	 hjärta	 och	 värme”.	 Arbetet	 är	
kundorienterat,	“det	finns	 ingen	kund	som	är	svår	eller	så,	utan	då	tittar	vi	på	vad	kan	vi	
göra	här	och	vad	kan	vi	hitta	för	lösningar”.	För	att	kunna	vara	kundorienterade	och	göra	
det	lilla	extra	har	de	arbetat	med	ett	projekt	som	kallades	för	“glad-kund-projektet”,	där	de	
försöker	 hitta	 på	 något	 som	 kunden	 blir	 glad	 av.	 Projektet	 skapade	 kreativitet	 bland	
medarbetarna,	“vissa	har	börjat	spela	gitarr	med	kunder	och	jag	såg	foton,	då	hade	de	varit	
och	testat	halloweenmasker.” 

4.4.2 Informell styrning 
VD	är	inte	intresserad	av	att	vara	inne	och	peta	i	verksamheten,	utan	hon	vill	gärna	lämna	
ifrån	sig	ansvar.	Hon	anser	att	det	borde	räcka	om	hon	finns	tillgänglig.	Det	har	länge	varit	
för	mycket	 fokus	på	henne,	vilket	 inte	är	något	hon	eftersträvar.	Hon	har	 från	start	varit	
väldigt	engagerad	i	verksamheten	och	var	tidigare	ute	och	jobbade	med	kunder,	något	hon	
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inte	 gör	 idag	 om	 det	 inte	 skett	 något	 speciellt.	 Vanligtvis	 dyker	 hon	 bara	 upp	 på	 ett	 av	
kontoren	på	morgonen	utan	att	någon	vet	att	hon	ska	komma,	“det	är	någonting	som	jag	
vet	att	de	uppskattar	är	att	 jag	är	närvarande”.	Hon	försöker	ta	sig	 tid	 för	medarbetarna	
och	menar	att	alla	kan	komma	och	prata	med	henne	om	det	är	något. 
 
Förutom	 att	 det	 är	 hon	 och	 hennes	man	 som	 äger	 företaget	 jobbar	 även	 ytterligare	 en	
familjemedlem	på	företaget.	Han	arbetar	med	den	interna	och	externa	kommunikationen.	
Mari	sitter	med	i	styrelsen,	hon	är	ägare,	verksamhetschef	och	VD	och	därför	menar	hon	
att	 hon	 är	 med	 överallt,	 “det	 är	 ju	 samtidigt	 en	 fördel	 för	 jag	 är	 ju	 ganska	 väl	 insatt	 i	
allting”. 
 
Innan	varje	arbetspass	börjar,	har	teamledare	och	medarbetarna	ett	möte	där	samarbete,	
rutiner	och	kunder	diskuteras.	 Ibland	blir	det	starka	diskussioner	för	att	alla	vill	vara	med	
och	bestämma	men	till	slut	menar	VD	att	det	kan	nå	en	gräns,	och	att	medarbetarna	ibland	
får	gilla	 läget	 för	att	 alla	 inte	kan	 få	 sin	 vilja	 igenom.	 I	deras	bransch	krävs	det	att	de	är	
flexibla	 och	 snabbt	 kan	 fatta	 beslut.	 Ett	 av	 de	 största	 problem	 företaget	 upplever	 är	 att	
beräkna	bemanningen.	Kunder	kan	ringa	samma	dag	och	avboka	sin	hjälp.	Därmed	krävs	
det	att	de	är	flexibla	och	att	de	hela	tiden	är	beredda	på	att	ställa	om	för	att	kunna	hantera	
efterfrågan,	“idag	kan	vi	få	veta	att	på	måndag	får	ni	en	kund	som	behöver	hjälp	10	gånger	
per	dygn	och	då	måste	vi	ju	kunna	ha	en	bemanning”. 
 
Genom	 glad-kund-projektet	 som	 beskrivits	 ovan	 har	 det	 skapats	 en	 kreativitet	 som	
uppskattas	på	företaget.	Glad-kund-projektet	är	ett	sätt	för	medarbetarna	att	påverka	sitt	
vardagliga	 arbete.	De	 kan	också	påverka	 genom	“förbättringstavlan”.	 På	 tavlan	 sätts	nya	
förslag	upp	för	allas	läsning,	“någon	kommer	med	en	jättebra	idé	och	då	säger	jag	att	den	
ska	ju	sitta	där	(på	tavlan)	och	då	kan	ju	alla	läsa	den	och	då	kanske	någon	annan	kommer	
på	något	 annat”.	Medarbetarna	blir	 delaktiga	 genom	att	möten	hålls	 i	 smågrupper	 varje	
dag	 och	 genom	 månadsmöten	 och	 det	 är	 framförallt	 på	 dessa	 möten	 som	 det	 finns	
möjlighet	att	få	sin	röst	hörd.		
 

4.5 Fall 5 - It-företaget 
Adam	 är	 delägare	 och	 VD	 på	 ett	 It-företag	 som	 arbetar	 med	 konsultation.	 Företaget	
startades	 2008	 tillsammans	med	Adams	 bror.	 De	 är	majoritetsägare,	men	 totalt	 är	 de	 7	
ägare	i	företaget	då	vissa	anställda	erbjudits	att	köpa	in	sig.	It-företaget	växte	under	2014	
till	att	bli	ett	medelstort	 företag.	Företaget	präglas	av	en	stark	kultur	som	har	skapats	av	
ledningen.	 Det	 finns	 en	 tydlig	 bild	 av	 hur	 företaget	 ska	 drivas	 och	 vilken	 typ	 av	
medarbetare	som	ska	anställas,	och	där	öppenhet	och	ärlighet	värderas	högt.	 
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4.5.1 Formell styrning 
På	 företaget	är	 tydlighet	viktigt.	Detta	skapas	genom	tydliga	 instruktioner	och	påkostade	
introduktioner	för	att	få	medarbetarna	att	veta	vad	de	ska	göra	och	sedan	göra	det	rätt.	På	
företaget	är	 värderingar	 centralt	och	arbetssättet	 är	utformat	utifrån	dessa.	 Enligt	VD	är	
det	 viktigt	 att	 kunna	 säga	 ifrån	 om	 felaktigt	 arbete	 utförs,	 ”för	 att	 det	 ska	 vara	 bäst	 för	
verksamheten	 så	måste	 du	 kunna	 ta	 obekväma	beslut,	 och	 stå	 fast	 vid	 dem”.	 För	 att	 få	
medarbetarna	att	arbeta	på	eftersträvat	vis	menar	VD	att	det	ibland	kan	krävas	att	de	som	
inte	passar	in	på	företaget	hjälps	vidare.	Samtidigt	poängterar	han	att	det	genom	skickligt	
och	tydligt	chefskap	inte	krävs	att	medarbetare	tillrättavisas	särskilt	mycket.	Vidare	skapas	
incitament	genom	att	medarbetare	som	lycktas	med	nya	affärer	belönas	och	om	anställda	
verkligen	brinner	 för	 sitt	 jobb	och	gör	mer	än	vad	som	förväntas	kan	de	bli	erbjudna	att	
köpa	in	sig	i	företaget. 
 
Företaget	 har	 ett	 flertal	 ekonomisystem	 och	 tidrapporteringssystem	 vilka	 enligt	 VD	 är	
viktiga	för	att	kunna	ha	ordning	och	reda	i	företaget.	Det	är	viktigt	med	struktur	och	ibland	
har	företaget	strukturerats	som	om	det	vore	större	än	vad	det	faktiskt	är,	vilket	visar	på	att	
de	 har	 arbetat	 med	 att	 formalisera	 styrningen.	 På	 företaget	 arbetas	 det	 även	 med	 att	
genomföra	en	del	nödvändiga	förändringar	för	att	bli	allt	mer	strukturerade,	eftersom	att	
det	ser	ut	att	krävas	 i	 framtiden.	För	att	 följa	upp	verksamheten	samlar	VD	månadsvis	 in	
information	 från	 cheferna	 i	 företaget.	 För	 att	 utvärdera	 informationen	 som	 VD	 får,	 tas	
input	från	andra	medarbetare	där	potentiella	lösningar	diskuteras	fram.	VD	planerar	alltid	
för	ett	 värsta	 scenario,	 vilket	 gör	att	det	 lättare	att	handskas	med	motgångar	när	de	väl	
dyker	 upp.	 Informationen	 sammanställs	 sedan	 och	 delges	 medarbetarna	 genom	 ett	
månadsbrev.	 
 
Kultur	och	värderingar	är	viktigt	på	företaget.	Detta	har	eftersträvats	då	VD	menar	att	om	
det	 finns	en	tillräckligt	stark	kultur	på	 företaget	så	sköter	 företaget	sig	självt.	Han	ser	sig	
själv	som	företagets	starkaste	kulturbärare	och	det	är	först	när	kulturen	är	tillräckligt	stark	
som	 det	 går	 att	 ta	 ett	 steg	 tillbaka.	 Alla	 anställda	 är	 likasinnade	men	 för	 den	 skull	 inte	
likadana.	Dock	måste	de	präglas	av	äkthet.	För	VD	är	det	a	och	o	att	allt	inom	företaget	är	
äkta.	 Han	 menar	 att	 förtaget	 måste	 vara	 roligt,	 det	 måste	 finnas	 något	 mer	 än	 själva	
arbetsuppgiften,	där	människan	får	vara	 i	 fokus.	De	har	 fokuserat	på	att	hjälpa	vidare	fel	
kulturbärare	då	de	inte	är	bra	för	verksamheten.	Detta	eftersom	att	ett	fåtal	medarbetare	
som	är	 fel	 kulturbärare	kan	 “dra	ner	hela	organisationen”.	På	 företaget	är	de	ärliga	mot	
varandra	och	vill	inte	behålla	medarbetare	som	inte	trivs	i	företaget.	 
 
För	 att	 upprätthålla	 den	 starka	 kulturen	 är	 lojalitet	 viktigt,	 “Jag	 är	 lojal	 mot	 mina	
medarbetare,	och	jag	förväntar	mig	att	de	är	lojala	mot	företaget,	inte	mig	nödvändigtvis”.	
Den	 starka	 gemenskapen	 som	 finns	 i	 företaget	 bygger	 på	 att	 de	 tillsammans	 ska	 skapa	
traditioner	och	att	det	i	sin	tur	ska	skapa	ett	sammanhållet	arbetssätt.	Därför	brukar	de	ha	
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gemensamma	 aktiviteter	 som	 exempel	 tränar	 de	 tillsammans	 en	 gång	 i	 veckan.	 Genom	
små	 och	 enkla	 aktiviteter	 skapas	 gemensamma	 historier	 och	 på	 så	 vis	 en	 god	
sammanhållning.	 
 
På	 företaget	 är	 kunden	 i	 fokus	 och	 det	 är	 det	 företaget	 kretsar	 kring.	 Det	 innebär	 att	
medarbetarna	 är	 anställda	 för	 kundernas	 skull	 och	 inte	 sina	 chefers	 skull.	 Cheferna	 ska	
endast	finnas	där	för	att	stötta	deras	arbete.	Att	ha	ett	sådant	synsätt	menar	VD	kan	ligga	
till	grund	för	det	starka	driv	som	medarbetarna	har. 

4.5.2 Informell styrning 
På	företaget	sker	arbete	självständigt.	Medarbetarna	är	självgående	och	får	ta	eget	ansvar.	
Eftersom	företaget	enligt	VD	har	väldigt	duktiga	medarbetare	försöker	de	undvika	att	styra	
dem	i	detalj	eftersom	det	kan	göra	medarbetarna	omotiverade.	Detta	har	fungerat	och	VD	
behöver	inte	veta	exakt	vad	som	sker	i	verksamheten	hela	tiden.	Arbetssättet	på	företaget	
beskrivs	enligt	följande: 
 

“Det	är	en	total	delegering	skulle	jag	säga.	Det	här	är	målet,	det	här	är	resurserna	och	
det	 här	 är	 ungefärlig	metod	 som	 jag	 föreslår.	 Har	 du	 ett	 bättre	 förslag	 så	 gör	 det.	
Utifrån	det	så,	sen	så	kör	dem” 

 
Att	 vara	 involverad	 och	 engagerad	 i	 verksamheten	 är	 viktigt	 för	 VD.	 Han	 vill	 gärna	 vara	
synlig	bland	medarbetarna	och	uttrycker	att	det	är	 viktigt	att	 försöka	vara	behjälplig	där	
det	 går.	 Ibland	 kan	 det	 dock	 finnas	 sådant	 som	 VD	 vill	 styra	 över	 själv,	 vilket	 främst	 är	
större	 beslut	 som	 dock	 ofta	 fattas	 i	 samråd	med	 övriga	 delägare. Detta	 uttrycks	 genom	
“det	är	 inte	ett	one-man-band,	 jag	fattar	det	också,	men	jag	fattar	även	mitt	värde	 i	det.	
Vilket	betyder	att	vissa	saker	styr	jag	också	med	järnhand”.	 
 
När	 det	 kommer	 till	 medarbetarnas	 delaktighet	 bär	 VD	 ansvaret	 samtidigt	 som	
delegeringen	 är	 stor.	 Medarbetarna	 har	 stor	 möjlighet	 att	 påverka	 sitt	 eget	 arbete,	
förutsatt	 att	 det	 sker	 inom	 de	 givna	 ramar	 som	 de	 är	 anställda	 för.	 Vidare	 är	 det	 dock	
möjligt	 att	 låta	 medarbetarna	 bestämma	 och	 tala	 om	 hur	 arbetet	 ska	 utföras.	 Detta	
exemplifieras	genom	att	VD	uttrycker	att	han	kan	säga	till	medarbetarna	“vad	vill	ni	att	jag	
ska	säga	nu?	Bra!	Då	säger	 jag	det”.	 I	 företaget	kan	även	förändringar	 i	vissa	fall	 initieras	
utifrån	 medarbetarna	 genom	 att	 de	 tar	 upp	 frågor	 de	 brinner	 för	 och	 vill	 utveckla	 i	
företaget. 
 
VD	tydliggör	att	det	inte	finns	någon	prestige	i	att	sitta	kvar	och	jobba	längst	om	dagarna.	
Däremot	 jobbar	 de	 på	 ordentligt	 när	 de	 väl	 jobbar	 och	 arbetet	 utförs	 noggrant.	 Han	
beskriver	företaget	genom	att	säga: 
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“Vi	ska	studsa	som	en	pingisboll	i	en	betongvägg.	Men	det	betyder	ju	inte	att	du	ska	
göra	allt	som	kommer	till	dig	direkt.	Men	du	måste	vara	duktig	på	att	prioritera	och	
vara	handlingskraftig	i	det	du	gör.”	
 

4.6 Fall 6 - Handelsföretaget 
Per	 äger	 handelsföretaget	 tillsammans	 med	 sin	 bror	 som	 är	 VD.	 Bröderna	 är	 delaktig	 i	
nästintill	alla	beslut	som	rör	verksamheten.	Företaget	distribuerar	kosmetika	och	har	även	
tagit	 fram	 ett	 eget	 varumärke	 som	 de	 främst	 säljer	 i	 Sverige	 men	 även	 till	 viss	 del	
utomlands.	 Per	 har	 en	 civilekonomexamen	 och	 har	 arbetat	 med	 redovisning,	 som	
controller	samt	som	key	account	manager.	Ägarna	är	involverade	i	de	flesta	av	företagets	
processer	på	ett	eller	annat	sätt,	vilket	är	kännetecknande	för	företaget.	Ägarna	är	måna	
om	att	hela	tiden	vara	uppdaterade	om	vad	som	händer	och	hur	alla	delar	av	företaget	går.	 

4.6.1 Formell styrning 
Medarbetarna	styrs	 främst	utifrån	budget.	Däremot	styrs	 försäljningsavdelningen	på	mer	
än	bara	budget.	Där	har	 försäljningschefen	 satt	 upp	 kvartalsvisa	mål	 och	exempelvis	 ska	
säljarna	ha	gjort	ett	visst	antal	besök	på	en	specifik	kedja	eller	träffat	tio	kunder	varav	det	
ska	generera	minst	en	order.	Varje	kund	ska	också	besökas	ett	visst	antal	gånger	per	år.	På	
så	sätt	kan	inte	säljarna	fuska	hur	mycket	som	helst	och	välja	ut	de	kunder	som	de	själva	
tycker	är	bra.	Säljarna	gör	inte	heller	sitt	egna	presentationsmaterial	utan	det	tillhandahålls	
av	 företagets	 brand	 managers.	 Kvartalsvis	 sker	 genomgång	 av	 måluppfyllelse	 för	 varje	
varumärke.	 Även	marknadsplaner	 görs	 för	 varumärkena.	 Företaget	 har	 under	 åren	 blivit	
större	 och	 behöver	 därför	 struktureras	 upp	 mer	 “vi	 försöker	 styra	 upp	 att	 det	 ska	 se	
någorlunda	 gemensamt	 ut	 och	 att	 vi	 jobbar	 på	 någorlunda	 lika	 sätt”.	 I	 dagsläget	 utgår	
säljarna	exempelvis	 från	olika	prislistor	vilket	medfört	 svårigheter	att	 se	vilken	kund	som	
tillhör	vilken	prislista.	 
 
Olika	 typer	 av	 belöningssystem	 har	 diskuterats	 men	 de	 har	 kommit	 fram	 till	 att	
bonussystem	inte	passar	deras	typ	av	verksamhet.	Detta	eftersom	att	säljarna	inte	bara	är	
säljare	utan	även	konsulenter	och	ges	de	bonus	för	hur	mycket	de	säljer	är	ägarna	rädda	
att	säljarna	tappar	rådgivarbiten.	För	att	 följa	upp	hur	 företaget	går,	 tas	statistik	 fram	på	
försäljning,	 lagersaldo	och	beställningar.	Detta	diskuteras	varannan	vecka	på	 lunchmöten	
med	ledningsgruppen.	För	svårare	beslut	har	en	rådgivare	ibland	tagits	in.	Brand	managers	
har	 kvartalsvis	 något	 som	 kallas	 “business	 review”	 där	 de	 håller	 presentationer	 om	 vad	
som	är	nytt,	 vilka	 kunder	de	har,	 hur	 försäljningen	 varit	 samt	hur	 varumärket	 ska	drivas	
vidare.	Uppföljning	av	försäljningen	sker	genom	jämförelse	mot	försäljningsbudget	för	att	
se	utfallet.	 
 
Både	Per	och	hans	bror	kan	upplevas	som	kontrollerande.	Per	menar	att	det	är	så	det	är	i	
ett	mindre	företag,	att	ledarna	är	med	i	samtliga	delar.	Företaget	ses	dock	som	prestigelöst	
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där	 medarbetarna	 har	 flera	 olika	 arbetsuppgifter	 och	 ledarna	 anser	 att	 det	 inte	 finns	
möjlighet	att	delegera	ut	mer	ansvar.	Företagskulturen	beskrivs	som	att	de	har	en	hjärtlig	
stämning	med	högt	i	tak	där	de	flesta	anställda	upplever	att	de	kan	säga	vad	de	tycker.	När	
nya	medarbetare	anställs	 får	de	en	arbetsbeskrivning	som	är	 relativt	 tydlig	och	beskriver	
vad	medarbetaren	 förväntas	göra.	 I	övrigt	är	det	meningen	att	cheferna	ska	guida	dem	 i	
arbetet	och	visa	vad	som	är	viktigt	och	inte.	Dock	får	alla	hjälpa	till	där	det	behövs.	 

4.6.2 Informell styrning 
Ledarna	 försöker	att	 inte	detaljstyra	medarbetarna	allt	 för	mycket	men	 tycker	att	det	är	
svårt	att	låta	bli.	De	vill	hela	tiden	vara	uppdaterade	om	alla	flöden	och	vad	som	händer	i	
företaget.	Trots	det	säger	Per	“Jag	tror	nog	att	de	flesta	tycker	det	också,	att	de	har	stor	
frihet”.	 Alla	 på	 företaget	 måste	 vara	 lite	 entreprenör	 i	 sig	 själva,	 eftersom	 att	 det	 är	
medarbetarna	själva	får	ta	tag	i	det	som	behöver	fixas	på	företaget. 
 
Per	påpekar	också	att	cheferna	har	stor	möjlighet	att	ta	egna	beslut	“inom	den	budgeten	
så	får	han	väldigt	fria	händer	att	satsa	på	de	medier	som	han	tycker	passar”.	Ägarna	och	
cheferna	 diskuterar	 fram	 en	 budget	 tillsammans	 som	 cheferna	 sedan	 får	 använda	 fritt.	
Ägarna	finns	tillgängliga	 för	att	ge	råd	om	det	behövs,	annars	är	det	cheferna	själva	som	
bestämmer	hur	de	ska	driva	sin	avdelning.	Säljarna	kan	påverka	sitt	arbete	genom	att	de	
själva	planerar	sina	körscheman	och	till	viss	del	vilka	kunder	de	ska	besöka	när.	Även	brand	
managers	har	stor	frihet	att	planera	sitt	eget	arbete.	 
 

“om	 vi	 behöver	 utveckling	 på	 It-systemen	 till	 exempel	 så	 är	 det	 ju	 i	 princip	 hon	
(ekonomichefen)	 som	 tar	 beslutet	 men	 hon	 bollar	 det	 tillsammans	 med	 mig	
egentligen.	 Hon	 tar	 inte	 beslutet	 själv	 utan	 om	 hon	 behöver	 köra	 till	 exempel	
leverantörsfakturor	via	scanning	istället	så	ligger	projektet	hos	henne,	det	är	hon	som	
får	ta	fram	en	budget,	det	är	hon	som	får	fatta	beslut	om	hur	vi	ska	gå	vidare	med	
det.” 

 
Ägarna	är	mycket	 involverade	 i	 verksamheten	”många	gånger	kanske	de	anställda	 tycker	
att	 vi	 har	 lite	 väl	mycket	 synpunkter	 på	 vissa	 beslut	 till	 exempel	 att	 vi	 går	 ner	 i	 detalj	 i	
besluten”.	Eftersom	att	de	är	ett	mindre	 företag	anser	ägarna	dock	att	de	behöver	 styra	
företaget	ganska	hårt	genom	att	vara	med	i	det	mesta.	En	fördel	med	att	företaget	är	av	
mindre	 storlek	 är	 att	 medarbetarna	 får	 en	 inblick	 i	 hela	 processen,	 från	 produktion	 till	
försäljning,	 vilket	 de	 uppskattar.	 I	 och	med	 att	 förtaget	 är	 litet	 och	 att	 de	 har	 ett	 eget	
varumärke	menar	Per	 att	det	 finns	 stora	möjligheter	 att	påverka	och	göra	 sin	 röst	hörd.	
Varken	 Per	 eller	 hans	 bror	 är	 särskilt	 intresserade	 av	 kosmetik	 och	 därför	 behöver	 de	
medarbetare	som	är	det	och	som	är	insatta	och	kunniga	på	området.	 
 

“där	 tror	 jag	att	vi	är	 rätt	duktiga	på	att	ge	de	anställda	utlopp	 för	att	 ta	 fram	de	
produkterna	som	de	tycker	passar	i	sortimentet	men	som	kanske	också	är	trendiga	
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och	 sånna	 saker.	Och	 att	 komma	med	nya	 infallsvinklar,	 komma	med	nya	 kunder	
uppmuntrar	vi	jättegärna.” 

 
Pers	 arbetsområden	 är	 varierande,	 han	 är	 bland	 annat	 involverad	 i	 prissättning,	 inköp,	
kvalitetssäkring,	 försäljning,	 logistik,	 kundkontakt	 samt	 mycket	 kontakt	 med	 säljare.	
Därmed	är	han	med	i	det	mesta	som	händer	inom	företaget	och	säger	även	att	det	är	han	
och	 brodern	 som	 tar	 de	 övergripande	 besluten.	 Ägarna	 diskuterar	 de	 flesta	 beslut	
sinsemellan	dagligen.	Vanligtvis	går	de	ut	och	äter	lunch	tillsammans	och	under	luncherna	
brukar	 beslut	 fattas.	 Flera	 av	 deras	 produkter	 har	 tillkommit	 i	 produktportföljen	 av	
tillfälligheter	och	det	är	enligt	Per	genom	tillfälligheter	som	de	har	lyckats	växa.	Därför	är	
det	viktigt	att	ta	tillvara	på	tillfälligheterna	när	de	dyker	upp.	
 

4.7 Fall 7 - Rekryterings- och bemanningsföretaget 
Lena	 skiljer	 sig	 från	 de	 andra	 intervjuade	 då	 hon	 varken	 är	 ägare	 eller	 VD	 i	 företaget.	
Ägaren	 av	 rekryterings-	 och	 bemanningsföretaget	 (fortsatt	 benämnt	 som	
rekryteringsföretaget)	hänvisade	oss	till	Lena	som	hon	trodde	kunde	besvara	våra	frågor.	
Lena	 är	 ansvarig	 för	 personalen	 på	 Stockholmskontoret	 medan	 ägaren	 befinner	 sig	 på	
kontoret	i	Malmö.	Anledningen	till	att	vi	intervjuade	Lena	trots	att	hon	varken	är	VD	eller	
ägare	beror	på	att	hon	är	med	i	ledningsgruppen	i	företaget	och	hon	arbetar	i	nära	kontakt	
med	VD	och	ägare.	Vi	ansåg	att	hennes	perspektiv	på	saker	och	ting	kan	vara	intressant	för	
studien.	 Dessutom	 är	 hon	 väl	 insatt	 i	 styrningen	 av	 företaget,	 framförallt	 på	
Stockholmskontoret.	 Lenas	 befattning	 är	 kontorschef	 och	 vid	 intervjutillfället	 hade	 hon	
arbetat	 på	 företaget	 i	 åtta	 månader.	 Förutom	 personalansvar	 är	 hennes	 uppgift	 att	
strukturera	upp	företaget.	Hon	har	tidigare	erfarenhet	av	att	arbeta	med	bemanning	och	
chefskap	 inom	branschen	men	det	är	 första	gången	hon	 jobbar	på	ett	mindre,	 familjeägt	
företag.	 Det	 som	 kännetecknar	 rekryteringsföretaget	 är	 att	 de	 är	 kundorienterade	 och	
alltid	 gör	 det	 lilla	 extra.	 De	 utvärderar	 hur	 projekten	 fortlöper	 och	 företagets	 situation	
löpande. 

4.7.1 Formell styrning 
I	 företaget	 är	 det	 Lena,	 VD	 och	 försäljningsansvarig	 som	 fördelar	 arbetet	 mellan	
medarbetarna.	 Lenas	 arbetsuppgifter	 är	 att	 planera	 framåt,	 sätta	 strategier	 och	 ta	 fram	
mål.	Även	om	hon	inte	har	högsta	ansvaret	har	hon	stort	mandat	att	styra	medarbetarna.	
Det	 främsta	verktyget	 som	används	 för	 styrning	är	Excel	där	de	bland	annat	 rapporterar	
hur	mycket	som	levereras	per	person,	vilket	jämförs	med	budget.	För	att	dokumentera	och	
styra	 medarbetarna	 använder	 de	 sig	 av	 en	 whiteboard.	 På	 den	 visualiseras	 samtliga	
medarbetares	uppdrag.	På	tavlan	ska	de	skriva	upp	alla	nuvarande	projekt.	Om	tavlan	är	
tom	behövs	handling	och	mer	behöver	göras.	För	att	skapa	mer	handling	har	Lena	möten,	
dels	med	hela	gruppen	men	även	med	varje	enskild	person	för	att	följa	upp,	planera	framåt	
och	hjälpa	dem	att	prestera	bättre.	Under	den	senaste	tiden	har	det	varit	mycket	fokus	på	
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processer	och	på	att	se	till	att	medarbetarna	arbetar	rätt,	om	det	går	att	arbeta	på	annat	
vis	och	vilket	det	mest	effektiva	arbetssättet	är.	De	håller	på	att	skapa	nya	styrverktyg	för	
att	kunna	fokusera	mer	på	att	coacha	och	motivera. 
 
På	företaget	är	det	viktigt	att	utvärdera	alla	processer	och	att	alla	hjälps	åt	om	det	är	något	
som	 inte	 går	 lika	 bra	 som	 det	 borde.	 Är	 det	 någon	medarbetare	 som	 inte	 klarar	 av	 att	
leverera	ett	uppdrag	 som	den	borde	kan	det	hända	att	uppdraget	plockas	bort	 från	den	
medarbetaren	och	 istället	 tilldelas	 någon	 annan.	De	 får	 också	 alltid	 snabb	 feedback	 från	
företag	som	de	bistår	med	rekryteringar.	 
 

“om	man	levererar	en	person	som	kunden	anställer,	de	blir	jätteglada,	personen	blir	
jätteglad	för	den	har	fått	ett	nytt	jobb	och	den	har	fått	bättre	lön	och	hela	faderuttan	
vilket	gör	att	man	får	feedback	från	det	man	levererar	väldigt	omgående.” 

 
På	företaget	arbetar	de	med	bonus	av	olika	slag.	De	har	använt	sig	av	både	teambonus	som	
innebär	att	medarbetarna	får	dela	på	en	del	av	vinsten,	samt	individuell	bonus	som	handlar	
om	att	få	en	viss	procent	av	det	som	levererats	efter	en	viss	summa.	I	dagsläget	har	de	ett	
individuellt	bonussystem	som	även	Lena	omfattas	av. 
 
Kulturen	är	skapad	av	VD	och	har	blivit	djupt	rotad	i	företaget.	Företaget	lever	på	hennes	
driv	och	engagemang	men	framförallt	på	hennes	nytänkande.	Den	anda	som	VD	skapat	 i	
bolaget	ska	genomsyra	hela	bolaget,	hela	tiden.	De	drivs	av	att	“ingenting	är	omöjligt”,	är	
det	svårt	gäller	det	bara	att	hitta	nya	vägar.	Det	var	på	det	sättet	som	företaget	startades	
från	första	början.	VD	fick	ett	uppdrag	som	uppdragsgivaren	trodde	var	omöjligt	att	 lösa,	
men	med	nytänkande	och	ett	starkt	driv	lyckades	hon	hitta	personer	med	rätt	kompetens	
till	uppdragsgivaren. 

4.7.2 Informell styrning 
Lena	är	ansvarig	för	medarbetarna	på	Stockholmskontoret	men	det	är	medarbetarna	själva	
som	 sköter	 uppdragen	 och	 har	 kundkontakt.	 I	 projekten	 kan	 varje	 medarbetare	 själv	
avgöra	 hur	 de	 ska	 arbeta	 med	 uppdragen	 eftersom	 att	 de	 själva	 driver	 sina	 projekt.	
Därigenom	uppmuntras	medarbetarna	att	vara	innovativa	och	nytänkande.	Detta	är	också	
en	 förutsättning	 för	 att	 snabba	 beslut	 ska	 kunna	 fattas.	 Lena	 säger:	 “det	 kan	 också	 bli	
bakslag	ibland,	att	‘jaha	det	där	gick	ju	inte	bra	för	vi	hade	inte	tänkt	igenom	det	där.	Nej,	
men	okej,	då	kör	vi	vidare	och	går	framåt	istället’“.	Rekryteringsföretaget	jämförs	med	en	
av	 Lenas	 gamla	 arbetsplatser.	 Eftersom	 att	 företaget	 är	 platt	 organiserat	 och	
beslutsvägarna	korta,	är	det	 lättare	att	arbeta	och	kunna	ta	snabba	beslut	“man	behöver	
inte	höra	med	någon	stor	styrelse	någonstans”.	 
 
Det	 är	 framförallt	 VD	 som	 tar	 beslut	 om	 alla	 större	 inköp.	 Dock	 diskuterar	 ofta	
ledningsgruppen	sig	fram	till	beslut	tillsammans.	VD	är	involverad	i	de	flesta	större	beslut	
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så	som	frågor	angående	lokaler	eller	vilken	It-leverantör	de	ska	ha,	medan	Lena	fokuserar	
på	personalfrågor.	På	en	 lägre	nivå	diskuterar	medarbetarna	tillsammans	med	Lena	 fram	
mål	och	förbättringar	som	kan	göras	för	att	förbättra	det	individuella	arbetet	på	företaget.	
Ett	exempel	ges	av	en	duktig	medarbetare	som	ofta	arbetar	med	projekt	som	tar	lång	tid	
och	 därför	 kom	 de	 fram	 till	 att	 han	 skulle	 få	 lite	 variation	 och	 därför	 ta	 andra	 typer	 av	
projekt	som	tar	mindre	tid	i	anspråk.	 
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5. Analys 
I	 detta	 kapitel	 analyseras	 det	 empiriska	 datamaterial	 som	 presenterats	 i	 föregående	
kapitel.	Analysen	är	uppdelad	i	två	delar,	där	den	första	är	en	analys	och	kategorisering	av	
de	 sju	 fallen	 utifrån	 begreppen	 formell	 och	 informell	 styrning.	 I	 den	 andra	 delen	 görs	 en	
analys	av	de	mönster	som	identifierats	i	styrningen. 
 

5.1 Relationen mellan formell och informell styrning 
Relationen	mellan	formell	och	informell	styrning	har	åskådliggjorts	i	en	figur.	Figur	5	nedan	
har	tagits	fram	genom	att	datamaterialet	sorterats	och	analyserats.	Den	avser	att	förklara	
hur	formella,	respektive	informella	företagen	är	på	olika	punkter	för	att	kunna	urskilja	hur	
relationen	mellan	dem	ser	ut.	Punkterna	 i	 figuren	har	placerats	ut	efter	att	vi	analyserat	
och	 jämfört	 allt	 datamaterial.	 Bedömningen	 grundar	 sig	 i	 hur	 formella	 eller	 informella	
företagen	 är	 i	 förhållande	 till	 teorierna	 och	 till	 varandra.	 Nedan	 följer	 analysen	 av	
respektive	företag	som	förklarar	hur	punkterna	har	placerats	i	figuren. 
 

 
Figur	5.	Relationen	mellan	 formell	och	 informell	 styrning.	En	 illustration	av	 relationen	mellan	 formell	 och	
informell	styrning	i	de	sju	företagen.	 

5.1.1 Formell styrning 

Styrsystem 
Det	 är	 tydligt	 att	 företagen	 använder	 styrsystem	 i	 varierande	 grad	 (se	 figur	 5).	 Samtliga	
företagsledare	 uttrycker	 dock	 att	 de	 behöver	 mer	 struktur	 för	 att	 klara	 av	 ytterligare	
tillväxt.	Vissa	använder	formella	styrsystem	medan	andra	knappt	uttrycker	användning	av	
dem.	Detta	kan	vara	tecken	på	att	formaliseringen	av	styrsystemen	har	kommit	olika	långt	
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men	 att	 de	 likt	 det	 som	 tidigare	 studier	 har	 visat,	 går	 från	 en	 nästintill	 enbart	 informell	
styrning	 mot	 mer	 formell	 styrning	 för	 att	 kunna	 hantera	 tillväxten	 (Davila,	 Foster	 &	 Jia	
2010).	 Det	 kan	 också	 vara	 så	 att	 de	 använder	 olika	 organiseringsstrategier,	 där	
styrsystemet	har	varierande	betydelse.	Att	dessa	 företag	styrs	av	styrsystem	 i	varierande	
grad	 kan	 innebära	 att	 det	 finns	 skillnader	 i	 hur	 tydligt	 uttryckt	 arbetssättet	 är	 i	 dessa	
företag	 (se	 analysmodell,	 figur	 4).	 I	 vissa	 företag	 har	 de	 uttryckligen	 sagt	 att	 de	 inte	 vill	
styra	sina	medarbetare	medan	det	i	andra	företag	finns	tydliga	instruktioner	för	vilka	regler	
och	rutiner	som	ska	följas.	Dessa	kan	skapas	genom	användning	av	olika	styrverktyg,	vilka	
kan	 skapa	 tydlighet	 i	 vad	 som	 är	 ett	 önskvärt	 arbetssätt	 genom	 att	 exempelvis	 införa	
tydligare	 rutiner	 (Anthony	&	Govindrajan	1998).	Detta	kan	 leda	 till	 att	de	blir	effektivare	
och	att	ledarna	kan	släppa	lite	av	den	kontroll	och	involvering	som	de	har	idag.	Det	skulle	
också	spara	tid	för	ledarna	som	de	kan	lägga	på	annat	än	att	personligen	dubbelkolla	det	
medarbetarna	gör.	 
 
Det	 är	 endast	 omsorgsföretaget	 som	 har	 ett	 tydligt	 utvecklat	 styrsystem	 men	
byggföretagets	 är	 under	 utveckling.	 Flera	 av	 de	 andra	 ledarna	håller	 på	 att	 diskutera	 sig	
fram	till	hur	de	ska	styra	sina	medarbetare	men	har	inte	kommit	fram	till	hur	det	ska	gå	till.	
Anledningen	 till	 att	 företagen	 inte	 har	 implementerat	 några	 styrsystem	 kan	 vara	 för	 att	
ledarna	saknar	kunskapen	som	krävs	för	att	göra	det	och	det	menar	Davila,	Foster	och	Jia	
(2010)	samt	Greiner	(1972)	är	risken	med	att	ha	en	ägare	som	ledare.	En	annan	anledning	
kan	 vara	 för	 att	 det	 vanligtvis	 är	mycket	 kostsamt	 att	 implementera	 styrsystem	 (Davila,	
Foster	&	 Jia	 2010)	 vilket	 dessa	 företag	 kanske	 varken	 har	 tid	 eller	 pengar	 för.	 Tillväxten	
som	råder	i	samtliga	företag	kan	försvåra	för	företagen	genom	att	de	inte	har	tid	att	stanna	
upp	och	ta	tag	 i	de	problem	som	uppstår.	Medarbetarna	 inklusive	 ledaren	“går	redan	på	
knäna”	i	några	av	företagen	för	att	de	inte	har	råd	eller	tid	att	anställa	fler	medarbetare	för	
tillfället.	 Företagen	 har	 planerat	 att	 fortsätta	 växa.	Men	 för	 att	 det	 ska	 fungera	 behövs	
formella	 styrsystem	 förr	 eller	 senare	 för	 att	 de	 ska	 kunna	 hantera	 den	 ökade	
komplexiteten. 
 
It-företaget	 och	 PR-byrån	 är	 båda	 konsultföretag,	 vilka	 knappt	 använder	 formella	
styrsystem	och	uttrycker	att	de	heller	inte	vill	ha	något.	Det	som	utmärker	dessa	två	är	att	
medarbetarna	besitter	hög	kompetens,	de	kan	mer	om	yrket	än	ledarna.	I	och	med	detta	
kan	 det	 vara	 svårt	 för	 VD	 att	 styra	 medarbetarna.	 Exempelvis	 är	 inte	 VD	 för	 PR-byrån	
intresserad	av	att	styra	sina	medarbetare	utan	hon	har	anställt	dem	för	att	de	besitter	den	
kompetens	som	behövs	för	att	klara	av	jobbet.	Detsamma	gäller	It-företaget	där	VD	inte	är	
någon	It-expert	utan	har	anställt	medarbetare	med	expertkompetens. 
 
Tvärt	 emot	 PR-byrån	 och	 It-företaget	 använder	 omsorgs-,	 tillverknings-	 och	
handelsföretaget	 styrsystem	 i	 högre	 grad.	 I	 vårdyrken	 är	 det	 naturligt	 att	 det	 är	 mer	
kontroll	 av	 medarbetarna	 eftersom	 det	 är	 människors	 liv	 de	 arbetar	 med.	
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Omsorgsföretaget	är	det	företag	som	styrs	mest	med	hjälp	av	styrsystem	vilket	kan	bero	på	
att	de	även	styrs	av	externa	instanser.	Systemen	används	dock	för	mer	styrning	än	vad	som	
krävs	från	deras	sida.	Exempelvis	har	medarbetarna	en	GPS-funktion	för	att	hitta	rätt	på	ett	
snabbt	sätt	och	som	ingår	i	det	system	som	krävs	av	externa	instanser,	vilket	även	använts	
till	att	undersöka	vart	de	anställda	befinner	sig.	Utöver	detta	arbetar	de	mycket	med	sina	
interna	 rutiner	 och	 regler	 för	 att	 skapa	 ett	 sammanhållet	 arbetssätt,	 vilket	 Anthony	 och	
Govindrajan	(1998)	menar	är	viktigt	för	att	skapa	ett	formellt	styrsätt.	Detta	då	dessa	regler	
och	rutiner	hjälper	till	att	kunna	uppnå	mål	och	gör	det	möjligt	att	skapa	ett	strukturerat	
arbetssätt. 
 
Tillverknings-	 och	handelsföretaget	 är	 relativt	 lika	 i	 sin	 styrning.	 Båda	 styr	 främst	 genom	
budget	 och	 målstyrning.	 De	 är	 även	 lika	 på	 det	 sättet	 att	 de	 har	 en	 hårt	 styrd	
försäljningsavdelning	medan	övriga	anställda	 inte	mäts	 lika	mycket.	Enligt	 teorin	kan	den	
här	typen	av	företag	gå	mer	mot	en	maskinliknande	verksamhet	med	mer	användning	av	
styrsystem	för	att	effektivt	producera	standardiserade	produkter	 (Fayol	1949;	Mooney	&	
Reiley	 1939).	 Dessutom	 kan	 olika	 avdelningar	 inom	 samma	 företag	 styras	 olika	 hårt	
(Lawrence	&	Lorsch	1967).	Ett	mekaniskt	sätt	att	arbeta	och	styra	fungerar	bra	i	miljöer	där	
maskiner	fungerar	bra	(Morgan	2006).	I	det	tillverkande	företaget	använder	medarbetarna	
maskiner	 i	 tillverkningen	 och	 fler	 inköp	 av	 maskiner	 planeras.	 Detta	 tyder	 på	 att	 ett	
mekaniskt	sätt	att	styra	kan	fungera	bra	här.	Företagets	säljare	måste	uppnå	flera	mål	som	
försäljningschefen	 satt	 upp	 och	 är	 mer	 styrda	 än	 vad	 tillverkningsavdelningen	 är	 i	
dagsläget. 
 
I	 tillverkningsföretaget	 önskas	mer	 struktur	 i	 det	 arbete	 som	 sker.	 Dock	 verkar	 det	 inte	
finns	tid	till	att	införa	ett	sådant	system.	De	har	rutiner	som	fungerar	bra	i	vanliga	fall,	men	
vid	 hög	 arbetsbelastning	 fallerar	 det.	 Detta	 tyder	 på	 att	 VD	 eftersträvar	 ett	 mer	
”maskinstyrt	 företag”,	men	 det	 upplevs	 att	 de	 ibland	misslyckas	med	 det.	 Även	 om	 det	
finns	 fördefinierade	 rutiner	 för	 hur	 arbetet	 ska	 gå	 till,	 går	 VD	 in	 och	 detaljstyr	 när	
medarbetarna	inte	hinner	med	sina	arbetsuppgifter.	Därmed	frångås	rutinerna	och	det	är	
istället	 VD	 som	 styr	 arbetet.	 Detta	 tyder	 på	 informell	 styrning	 där	 ledaren	 åsidosätter	
rutinerna	för	att	komma	med	egen	input	för	hur	arbetet	ska	gå	till.	Stor	del	av	påverkan	på	
det	dagliga	arbetet	från	VDs	sida	handlar	om	små	avsteg	från	befintliga	regler	och	rutiner.	
Om	flera	av	dessa	mindre	förändringar	sker,	kan	de	tillsammans	förändra	hela	arbetssättet.	
Detta	kan	göra	att	en	oplanerad	förändring	av	företaget	sker	(Burns	&	Vaivio	2001).	Vi	ser	
det	som	att	de	testar	sig	fram	för	att	komma	fram	till	de	mest	effektiva	lösningarna.	Davila,	
Foster	och	Jia	(2010)		menar	att	testa	sig	fram	är	vanligt	bland	mindre	erfarna	ledare.	Att	
företag	 testar	 sig	 fram	 tyder	 på	 informell	 styrning	 eftersom	det	 saknas	 struktur	 och	 det	
behöver	därför	inte	vara	det	mest	rationella	beslutet	som	fattas. 
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Även	 byggföretaget	 styrs	 med	 hjälp	 av	 målstyrning	 men	 har	 i	 övrigt	 ingen	 särskilt	
strukturerad	 styrning.	 Vidare	 i	 rangordningen	 kommer	 rekryteringsföretaget	 där	
medarbetarna	 främst	 styrs	 genom	 budget	 och	 direkta	 samtal	 med	 chefen.	 It-	 företaget	
styrs	 genom	 tydliga	 instruktioner	 och	 direktstyrning	 från	 VD.	 PR-	 och	
kommunikationsbyrån	 har	 inga	 formella	 styrsystem	 förutom	 kassaflöde.	 Därför	 placeras	
dessa	företag	på	den	mer	informella	sidan	(till	höger)	i	figur	5. 

Uppföljning och utvärdering 
Genom	att	utvärdera	det	som	skett	kan	åtgärder	vidtas	för	att	förbättra	eller	utveckla	det	
som	inträffat.	Detta	kan	vara	av	extra	betydelse	i	tillväxtperioder.	Vissa	företag	har	en	mer	
planerad	uppföljning	och	utvärdering	medan	andra	gör	det	mer	slumpmässigt	eller	knappt	
alls.	Det	är	anmärkningsvärt	att	så	många	av	företagen	knappt	uttrycker	att	de	följer	upp	
eller	utvärderar.	En	effekt	av	detta	kan	vara	att	de	växer	utan	kontroll	som	Willard,	Krueger	
och	Feeser	 (1992)	menar	kan	 ske	när	allt	 för	kraftig	 tillväxt	 sker	utan	plan,	 struktur	eller	
formell	styrning.	I	tillverkningsföretaget	uttrycks	det	att	den	kraftiga	tillväxten	har	gjort	det	
svårt	 att	 ha	 kontroll	 över	 allt	 som	 sker.	 Det	 är	 anmärkningsvärt	 att	 företag	med	 relativt	
formella	styrsystem	i	mindre	grad	än	andra	följer	upp	eller	utvärderar	verksamheten.	Detta	
kan	vara	en	möjlig	konsekvens	av	den	kraftiga	tillväxt	som	företagen	genomgår.	Genom	att	
företagen	har	stark	tillväxt	ser	utvärdering	och	uppföljning	inte	ut	att	prioriteras	eftersom	
de	ändå	ser	att	företaget	går	framåt. 
 
PR-byrån	och	It-företaget	är	de	som	följer	upp	och	utvärderar	minst	av	alla.	Eftersom	dessa	
företag	använder	styrsystem	sparsamt	kan	det	vara	anledningen	till	att	de	inte	heller	följer	
upp	 eller	 utvärderar	 arbetet	 i	 verksamheten.	 En	 annan	 anledning	 skulle	 kunna	 vara	 att	
dessa	företag	är	kunskapsintensiva	och	att	ledarna	förlitar	sig	på	att	medarbetarna	gör	ett	
bra	 jobb.	Genom	att	 inte	ha	någon	uppföljning	eller	utvärdering	skulle	dock	 förändringar	
kunna	 ske	 slumpartat,	 utan	att	 det	 finns	något	 specifikt	mål	med	 förändringen	 (Burns	&	
Vaivio	 2001).	Utan	uppföljning	 kan	det	 vara	 svårt	 att	 bedöma	hur	 förändringar	 påverkar	
företagen	och	de	kan	driva	åt	oönskade	håll.	Exempelvis	beskriver	VD	för	PR-byrån	att	de	
hamnade	snett	och	fokuserade	på	fel	saker	tidigare	under	året,	vilket	kan	ha	varit	en	följd	
av	ett	sådant	“drivande”. 
 
Tillverknings-,	 handels-	 och	 omsorgsföretaget	 använder	 formella	 uppföljnings-	 och	
utvärderingsverktyg	 sparsamt.	 De	 följer	 upp	 vissa	 delar	 av	 verksamheten	 och	 vissa	
medarbetare	 regelbundet	 men	 har	 en	 plan	 för	 hur	 uppföljningen	 ska	 gå	 till.	
Tillverkningsföretaget	 har	 något	 högre	 uppföljning	 och	 utvärdering	 än	 de	 andra	 då	 de	
dagligen	följer	upp	säljarna	men	har	däremot	låg	uppföljning	av	övriga	medarbetare.	Det	är	
som	 tidigare	 nämnt	 vanligt	 att	 företag	 styr	 olika	 avdelningar	 på	 olika	 sätt	 (Lawrence	 &	
Lorsch	 1967).	 Även	 handelsföretaget	 följer	 upp	 och	 utvärderar	 olika	 avdelningar	 olika	
mycket.	Omsorgsföretaget	upprättar	kvalitetsberättelser	där	alla	felaktigheter	tas	upp.	Av	
kvalitetsberättelserna	skapas	riskanalyser	för	att	 lyfta	vilka	problem	som	finns	och	för	att	
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kunna	ta	fram	en	handlingsplan.	Detta	är	ett	någorlunda	strukturerat	sätt	att	arbeta	med	
utvärdering	men	de	har	en	lägre	grad	av	uppföljning	än	rekryterings-	och	byggföretaget. 
 
Rekryteringsföretaget	är	det	företag	som	tagit	fasta	på	uppföljning	och	utvärdering.	Där	är	
det	 tydligt	 hur	 de	 anställda	 utvärderas.	 Företaget	 borde	 därför	 ha	 större	 möjlighet	 att	
kunna	växa	kontrollerat	(Willard,	Krueger	&	Feeser	1992).	Vi	kan	dock	inte	se	att	det	skulle	
vara	 viktigare	 för	 just	 detta	 företag	 att	 följa	 upp	 och	 utvärdera	 än	 vad	 det	 är	 för	 något	
annat	 företag.	 Däremot	 kan	 anledningen	 vara	 att	 de	 har	 som	 plan	 att	 växa	 mycket	
framöver.	Därför	kanske	de	anser	att	det	är	viktigt	att	den	här	typen	av	rutiner	redan	finns	
på	plats.	 
 
Samtliga	 företag	 förhåller	 sig	 relativt	 informellt	 gällande	 uppföljning	 och	 utvärdering	 (se	
figur	5).	De	företag	med	lägst	uppföljning	och	utvärdering	påpekar	att	de	har	dåligt	med	tid	
och	att	de	har	anställt	bra	personal	som	gör	ett	bra	jobb,	och	därför	inte	behöver	följa	upp	
och	 utvärdera	 så	 noga.	 Tidsbristen	 kan	 bero	 på	 att	 ledarna	 är	 väldigt	 involverade	 i	
verksamheten	 och	 använder	 sig	 mycket	 av	 direkt	 kommunikation	 för	 att	 informera	
medarbetarna	om	saker	och	ting	och	 för	att	 leda	dem	 i	 rätt	 riktning	 (Forslund	2013).	Att	
alla	 backar	 upp	 varandra	 när	 det	 behövs	 kan	 också	 vara	 tidskrävande,	 framförallt	 för	
ledaren	 om	 denne	 involverar	 sig	 i	 flera	 delar	 av	 verksamheten	 (Forslund	 2013).	 Phelps,	
Adams	och	Bessant	(2007)	påtalar	att	företag	som	är	informellt	styrda	kan	bli	tvungna	att	
lägga	 mycket	 tid	 på	 problemlösning	 om	 ett	 problem	 uppstår	 eftersom	 att	 de	 saknar	
rutinmässiga	 lösningar.	Detta	kan	vara	ytterligare	en	orsak	 till	att	 ledarna	 inte	har	 tid	att	
följa	upp	eller	utvärdera	arbete.	 
 
Att	 vissa	 ledare	 anser	 sig	 ha	 anställt	 så	 bra	 personal	 att	 de	 inte	 behöver	 följas	 upp	 och	
utvärderas	tyder	på	att	de	inte	anser	sig	vara	beroende	av	sin	omvärld.	Därför	behöver	de	
inte	 veta	 hur	 de	 ligger	 till	 hela	 tiden.	 Ett	 annat	 alternativ	 är	 att	 ledarna	 är	 så	 pass	
involverade	i	verksamheten	att	de	vet	precis	hur	varje	medarbetare	arbetar	och	hur	varje	
projekt	går	och	varför,	så	att	de	inte	behöver	lägga	tid	på	att	följa	upp	och	utvärdera.	Detta	
skulle	kunna	vara	fallet	för	PR-byrån	där	VD	är	med	och	arbetar	i	projekt,	har	kundansvar	
och	 har	 kontinuerlig	 kontakt	med	medarbetarna.	 Även	 om	VD	 på	 PR-byrån	 säger	 att	 de	
behöver	styra	och	strukturera	upp	verksamheten	kanske	hon	inte	syftar	på	just	uppföljning	
och	utvärdering,	utan	att	hon	måste	styra	på	mer	än	bara	kassaflödet. 
 
En	annan	förklaring	kan	vara	att	företag	som	styr	på	ett	informellt	vis	saknar	möjlighet	att	
följa	 upp	 eller	 utvärdera	 det	 som	 sker	 i	 verksamheten	 på	 ett	 strukturerat	 vis.	 Saknas	
styrsystem	 som	 exempelvis	 skapar	 tydliga	 arbetssätt	 och	 mål	 är	 det	 inte	 heller	 lätt	 att	
utvärdera	och	följa	upp	det	som	sker	i	verksamheten	på	ett	formellt	vis.	Det	finns	en	risk	i	
att	inte	kunna	utvärdera	på	ett	bra	sätt	då	det	kan	leda	till	missvisande	rapporter	och	att	
felaktiga	beslut	fattas	(Merchant	&	Van	der	Stede	2007).	Det	verkar	dock	som	att	det	inte	
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är	 särskilt	 viktigt	med	 uppföljning	 och	 utvärdering	 i	 dessa	 företag	 då	 de	 uppnått	 kraftig	
tillväxt	utan	detta	styrverktyg.	En	möjlig	förklaring	är	att	de	har	en	tydlig	grundidé	om	hur	
företaget	 ska	 drivas,	 som	 fungerar	 bra	 trots	 låg	 uppföljning	 och	 utvärdering.	 Att	 de	 inte	
hunnit	skapa	tydliga	rutiner	för	hur	de	ska	följa	upp	och	utvärdera	arbetet	i	verksamheten	
kan	vara	en	konsekvens	av	den	höga	tillväxt	som	råder	i	företagen.	Eftersom	företagen	är	
under	 kraftig	 tillväxt	 borde	 de	 vilja	 ha	 bättre	 kontroll	 på	 omvärlden	 och	 hur	 det	 går	 för	
företaget.	 Alternativt	 kanske	 uppföljning	 och	 utvärdering	 inte	 alls	 är	 viktigt	 i	
tillväxtperioder.	 Eftersom	 relationen	 mellan	 formell	 och	 informell	 styrning	 är	 en	
svårmanövrerad	balans	och	ett	komplicerat	samspel	kan	uppföljning	och	utvärdering	vara	
något	som	fått	lägre	prioritet	i	och	med	den	snabba	tillväxten	där	ledarna	verkar	se	framåt	
snarare	än	bakåt. 

Incitament 
Generellt	 sett	 drar	 företagen	 mot	 formell	 användning	 av	 incitament.	 Det	 är	 framförallt	
sanktioner	som	används	genomgående.	Detta	yttrar	sig	genom	att	ledarna	berättar	att	de	
gör	 sig	 av	med	 folk	 som	 inte	 passar	 in	 och	 som	 inte	 följer	 uppsatta	 regler	 och	 rutiner.	
Sanktioner	används	alltså	inte	så	som	Merchant	och	Van	der	Stede	(2007)	säger	är	vanligt,	
att	en	sanktion	är	en	belöning	 som	uteblir.	 Incitament	ger	 signaler	om	att	 följa	uppsatta	
regler	 och	 rutiner,	 vilka	 bestraffas	 om	 de	 inte	 följs.	 Den	 formella	 styrningen	 i	 form	 av	
incitament	 signalerar	 vilka	 handlingar	 som	 inte	 accepteras	 och	 vilka	 som	 uppskattas	
(Merchant	&	Van	der	Stede	2007).	Detta	är	ett	sätt	att	förhindra	slumpmässighet	i	form	av	
att	styra	medarbetarna	att	arbeta	på	ett	visst	sätt.	Incitament	som	exempelvis	bonus	kan	
vara	lättare	att	implementera	än	ett	styrsystem	då	det	är	ledaren	själv	som	kan	genomföra	
implementeringen.	 Det	 kan	 vara	 därför	 ledarna	 använder	 incitament	 så	mycket	 som	 de	
gör.	Det	krävs	inte	lika	mycket	av	dem	för	att	lyckas	med	implementeringen.	Det	behöver	
inte	 heller	 vara	 kostsamt	 att	 införa	 incitament,	 vilket	 det	 kan	 vara	 att	 implementera	
styrsystem	(Davila,	Foster	&	Jia	2010). 
 
It-	och	 tillverkningsföretaget	använder	 sig	mycket	av	olika	 incitament.	De	använder	både	
starka	sanktioner	och	belöningar.	Det	är	minst	lika	viktigt	att	göra	sig	av	med	individer	som	
inte	passar	in	i	företaget	eller	inte	följer	det	som	är	överenskommet	som	det	är	att	anställa	
personer	som	passar	in	i	företaget.	Dessutom	använder	de	sig	av	olika	typer	av	belöningar	
som	exempelvis	konferenser	med	roliga	aktiviteter	och	bonus.	Detta	kan	vara	ett	bra	sätt	
för	ett	kunskapsintensivt	företag	som	It-företaget	att	styra	sina	medarbetare.	Att	styra	mer	
utifrån	mål	och	bonus,	istället	för	genom	formella	styrsystem	som	är	väldigt	styrande	och	
kontrollerande	och	som	också	kan	kännas	kvävande,	kan	vara	en	lösning.	 
 
Byggföretaget	 använder	 incitament	 genom	 att	 de	 kräver	 att	 medarbetarna	 tar	
arbetsledaransvar,	vilket	 skulle	kunna	 fungera	både	som	belöning	och	sanktion.	Belöning	
genom	att	driva	de	som	vill	 ta	ansvar	och	sanktion	genom	att	de	som	inte	tar	det	ansvar	
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som	krävs	inte	kan	jobba	kvar	på	företaget.	VD	berättar	att	det	finns	de	som	står	på	kö	för	
att	få	börja	på	företaget	trots	att	de	kanske	får	sänkt	lön,	just	för	att	det	ges	mycket	ansvar.	 
 
På	 handelsföretaget	 uttrycks	 att	 de	 inte	 har	 några	 specifika	 belöningar	 eller	 sanktioner	
men	det	arbetssätt	som	råder	på	företaget	kan	ses	som	ett	 incitament	i	sig.	Anställda	får	
vara	med	i	hela	processen	och	träffa	både	leverantörer	och	kunder.	Däremot	petar	ledarna	
ofta	i	detaljer,	vilket	gör	att	de	anställda	inte	har	lika	stor	frihet	som	de	kunde	ha	haft.	 

Kultur 
I	 de	 flesta	av	 företagen	beskrivs	 kulturen	 som	stark	med	god	gemenskap	och	högt	 i	 tak.	
Kulturen	 i	 företaget	 kan	 ensam	 få	 medarbetare	 att	 sträva	 åt	 samma	 håll	 genom	 att	
samtliga	 i	 verksamheten	 har	 en	 gemensam	 uppfattning	 om	 hur	 arbetet	 ska	 gå	 till	 och	
därigenom	 utförs	 handlingar	 på	 ett	 gemensamt	 sätt	 (Merchant	 &	 Van	 der	 Stede	 2007).	
Med	stark	tillväxt	där	många	nya	anställs	kan	det	vara	svårt	att	skapa	och	behålla	en	stark	
kultur.	Detta	är	något	som	VD	på	It-företaget	uttrycker	då	han	menar	att	det	är	först	när	
kulturen	 fått	 eget	 fäste	 och	 sprids	 utan	 honom	 som	 han	 kan	 ta	 ett	 steg	 tillbaka.	 I	
intervjuerna	 har	 det	 framkommit	 att	 kulturen	 inte	 alltid	 är	 på	 det	 sätt	 som	 ledarna	
eftersträvat,	vilket	kan	bero	på	att	en	företagskultur	skapas	av	människorna	i	den	och	att	
den	 kan	 förändras	 över	 tid	 och	 frångå	 det	 som	 ledaren	 eftersträvat.	 Därför	 verkar	 inte	
alltid	 formella	 regler	 och	 rutiner	 vara	 de	 som	 avgör	 hur	medarbetarna	 väljer	 att	 arbeta	
(Burns	 &	 Scapens	 2000).	 Detta	 tyder	 på	 att	 företagen	 även	 använder	 informell	 styrning	
som	 ofta	 inte	 blir	 enhetlig	 där	 riktlinjerna	 kan	 variera	 (Phelps,	 Adams	 &	 Bessant	 2007;	
Forslund	2013). 
 
It-företagets	kultur	är	väldigt	stark	och	används	i	hög	grad	för	att	styra	medarbetarna.	Det	
är	framförallt	kulturen	som	används	för	styrning.	Det	verkar	vara	så	som	Merchant	&	Van	
der	Stede	(2007)	säger,	att	kultur	är	ett	starkt	styrverktyg.	Detta	eftersom	att	det	i	princip	
kan	vara	det	enda	formella	styrverktyget	som	används	och	ändå	är	handlingar,	regler	och	
rutiner	 sammanhållna	 och	 arbete	 utförs	 på	 ett	 likartat	 sätt	 i	 hela	 företaget.	 Genom	 att	
likasinnade	 medarbetare	 har	 anställts	 skapas	 gemenskap	 och	 på	 så	 sätt	 vet	 VD	 att	 de	
strävar	 mot	 samma	 mål.	 Inom	 It-företaget	 är	 medarbetarna	 lojala	 och	 åsidosätter	
egenintressen	 för	 att	 nå	 en	 gemensam	 framgång	 med	 företaget.	 De	 som	 inte	 delar	
värderingarna	har	 fått	 sluta.	 Även	 inom	byggföretaget	 är	 tillhörighet	 till	 företaget	 viktigt	
där	de	delar	värderingar	och	känner	ansvar	gentemot	företaget.	 
 
I	tillverkningsföretaget	har	det	skapats	en	kultur	där	allt	hela	tiden	ska	drivas	framåt.	Det	är	
något	 som	 genomsyrar	 hela	 verksamheten	 vilket	 återkommer	 i	 företagets	mål;	 att	 både	
personalstyrkan	 och	 omsättningen	 ska	 tiodubblas	 under	 de	 nästkommande	 fem	 åren.	
Detta	 är	 en	 kultur	 som	 speglar	 VD	 själv	 då	 han	 beskriver	 sig	 själv	 som	 en	 framåtdriven	
person.	Att	detta	även	tagit	sig	ner	på	medarbetarnivå	kan	vara	en	uttryck	för	att	de	delar	
dessa	normer	och	värderingar	efter	att	kulturen	satt	prägeln	på	företaget. 
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I	 rekryteringsföretaget	 och	 på	 PR-byrån	 finns	 det	 också	 kulturer	 som	 ska	 påverka	
medarbetarnas	 handlingar.	 I	 rekryteringsföretaget	 är	 det	 driv	 och	 engagemang	 som	
förmedlas	och	på	PR-byrån	är	det	 lärande	och	 jämlikhet.	Omsorgs-	och	handelsföretaget	
har	 inte	 skapat	 lika	 genomträngande	 kulturer	 som	 de	 andra	 företagen	 har.	 I	 båda	
företagen	är	 ledaren	med	mycket	 i	verksamheten	och	har	kanske	därför	 inte	haft	samma	
behov	av	en	stark	kultur	som	är	styrande	i	sig.	Dock	försöker	VD	på	omsorgsföretaget	bryta	
sig	loss	och	kan	därmed	behöva	skapa	en	starkare	kultur	i	framtiden	så	att	medarbetarna	
självmant	arbetar	på	rätt	sätt.	 

5.1.2 Informell styrning 

Autonomi 
Gällande	autonomi	finns	det	två	läger.	Antingen	har	ansvar	delegerats	till	chefer	som	styr	
medarbetarna	eller	 så	har	medarbetarna	 stor	 frihet	att	utföra	arbetet	på	valfritt	 sätt.	På	
omsorgs-,	 handels-	 och	 tillverkningsföretaget	 är	 det	 som	 i	 det	 första	 fallet,	 de	 har	 alla	
delegerat	ut	ansvar	till	sina	chefer	men	resterande	anställda	styrs	av	cheferna.	Detta	kan	
ha	att	göra	med	vilka	typer	av	företag	de	är.	Det	ena	är	ett	vård-	och	omsorgsföretag	där	
mycket	 behöver	 styras	 för	 kundens	 skull	 och	 i	 de	 andra	 två	 handlar	 det	 om	 ganska	
standardiserade	produkter	vilket	gör	att	arbetssättet	kan	styras	relativt	hårt.	Dessa	tre	kan	
därmed	gå	mot	den	mer	mekaniska	typen	av	verksamhet	med	lägre	grad	av	autonomi	och	
högre	grad	av	formell	kontroll	(Fayol	1949;	Mooney	&	Reiley	1939).	 
 
PR-byrån	och	byggföretaget	är	de	företag	som	uttrycker	att	de	anställda	har	stor	frihet	att	
ta	 egna	 beslut	 och	 kan	 arbeta	 på	 det	 sätt	 de	 själva	 anser	 är	 bäst.	 I	 och	med	 att	 VD	 på	
byggföretaget	berättar	att	han	inte	är	någon	mästare	på	att	bygga	är	det	inte	förvånande	
att	hans	anställda	får	ta	egna	beslut,	eftersom	att	det	är	dem	som	besitter	kompetensen.	
Dock	 verkar	 båda	 företagen	 inom	 branscher	 där	 uppdragen	 kan	 vara	 av	 varierande	 art.	
Kunderna	 har	 olika	 problem	 som	 kräver	 speciallösningar.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 deras	
medarbetare	 är	 självständiga	 och	 anpassar	 arbetssättet	 efter	 respektive	 kund.	
Självständighet	 bland	 medarbetarna	 behövs	 när	 problem	 som	 uppstår	 behöver	 lösas	
snabbt	 (Forslund	 2013).	 Även	 It-företaget	 fungerar	 på	 liknande	 sätt	 samt	
rekryteringsföretaget	till	viss	del.	Där	finns	det	inga	färdiga	mallar	på	hur	arbete	ska	gå	till.	I	
decentraliserade	företag	är	det	vanligt	att	medarbetarna	får	ta	egna	beslut	(Greiner	1972)	
och	dessa	företag	är	mer	eller	mindre	platta	organisationer,	med	PR-byrån	i	spetsen	som	
mest	decentraliserad.	 
 
Företag	vars	medarbetare	ges	hög	grad	av	autonomi	har	vi	sett	styrs	på	ett	mer	informellt	
vis.	 Genom	 att	 låta	 medarbetarna	 styra	 sitt	 eget	 arbetssätt	 kan	 de	 själva	 påverka	
företagets	 regler	och	rutiner.	På	så	vis	kan	reglerna	och	rutinerna	omarbetas	och	till	 slut	
förändras	 (Burns	 &	 Vaivio	 2001).	 Högre	 grad	 av	 autonomi	 kan	 krävas	 när	 företag	 växer	
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snabbt.	De	kan	ha	så	mycket	att	göra	att	varje	anställd	måste	ta	ansvar	för	sitt	eget	 jobb	
och	 se	 till	 att	 få	det	 klart	utan	att	bolla	 allt	med	 chefen.	Detta	är	något	 som	 ledarna	på	
både	bygg-	och	 tillverkningsföretaget	beskriver.	De	 säger	att	de	har	mycket	att	 göra	och	
därför	 är	 det	 viktigt	 att	 alla	 hugger	 i	 gör	 sin	 del	 av	 arbetet.	 Däremot	 kan	 det	 krävas	 att	
ledarna	använder	sig	av	formell	styrning	för	att	medarbetarna	ska	veta	vad	de	ska	göra	och	
vad	 som	 förväntas	 av	 dem	 (Davila,	 Foster	 &	 Jia	 2010).	 I	 det	 här	 fallet	 är	 kultur	 och	
incitament	de	styrande	verktygen	som	visar	inom	vilka	ramar	medarbetarna	kan	handla. 

Involvering 
I	företagen	styr	ledarna	på	ett	mer	eller	mindre	informellt	vis	och	generellt	sett	är	ledarna	
involverade	i	verksamheten.	Detta	överensstämmer	med	teorierna	där	ledare	som	styr	på	
ett	 informellt	 vis	 även	 är	 de	 ledare	 som	 är	 mest	 involverade	 i	 verksamheten	 (Forslund	
2013).	 De	 företag	 som	 visar	 på	 mest	 involvering	 är	 handels-	 och	 tillverkningsföretaget.	
Båda	dessa	ledare	berättar	att	de	är	med	på	det	flesta	ställen	i	företaget	på	ett	eller	annat	
sätt	 och	 har	 mycket	 direktkontakt	 med	 medarbetarna.	 De	 har	 även	 gemensamt	 att	
försäljningsavdelningen	är	den	avdelning	de	har	minst	kontakt	med	och	styrs	hårdast.	Där	
har	 försäljningscheferna	 fullt	 ansvar.	 Att	 leda	 företaget	 genom	 att	 vara	 involverad	 i	 allt	
fungerar	 när	 företaget	 är	 litet	men	 blir	 svårt	 när	 det	 blir	 större	 (Cardinal,	 Sitkin	&	 Long	
2004;	 Davila,	 foster	 &	 Jia	 2010).	 Försäljning	 verkar	 vara	 den	 första	 delen	 som	 ledarna	
känner	att	de	kan	släppa	till	andra	chefer.	Ledarna	håller	på	att	gå	 ifrån	 involveringen	på	
försäljningsavdelningarna,	 därför	 kan	 det	 fortfarande	 vara	 möjligt	 för	 ledarna	 att	 vara	
involverade	i	alla	andra	delar.	Ju	större	företaget	blir,	desto	mer	behöver	ledarna	släppa	till	
andra	chefer	för	att	hinna	med	arbetet.	Ledarna	uttrycker	att	de	arbetar	mycket	och	VD	på	
tillverkningsföretaget	 säger	 att	 han	 skulle	 tycka	 att	 det	 vore	 skönt	 om	 han	 skulle	 slippa	
jobba	hela	nätterna.	Detta	kan	vara	ett	tecken	på	att	företagen	är	för	stora	för	att	styras	på	
detta	informella	sätt.	Ledarna	räcker	inte	längre	till. 
 
Ledarna	i	rekryteringsföretaget	och	PR-byrån	är	något	mindre	involverade	i	verksamheten	
än	vad	handels-	och	 tillverkningsföretaget	är.	De	 finns	hela	 tiden	 tillgängliga	och	arbetar	
ibland	själva	med	rekrytering	respektive	som	konsult,	dock	inte	i	lika	stor	utsträckning	som	
i	de	andra	två	företagen.	 
 
Ledarna	på	 It-,	Omsorgs-	och	byggföretaget	är	minst	 involverade	 i	verksamheten.	De	har	
inga	 arbetsuppgifter	 som	 innebär	 direkt	 involvering	 i	 det	 dagliga	 arbetet,	 utan	 det	
överlåter	 de	 till	 medarbetarna.	 På	 omsorgsföretaget	 har	 det	 varit	 “för	 mycket	 Mari	 i	
företaget”	 och	 nu	 är	 hon	 i	 en	 process	 där	 hon	 håller	 på	 att	 bryta	 sig	 ut	 för	 att	
verksamheten	 ska	 fungera	 utan	 hennes	 närvaro.	 It-	 och	 omsorgsföretaget	 är	 de	 största	
företagen	 i	 urvalet.	 Det	 kan	 vara	 en	 anledning	 till	 att	 de	 blivit	 tvungna	 att	 lämna	 över	
ansvaret	 till	 andra.	 Som	 handels-	 och	 tillverkningsföretaget	 upplever	 behöver	 de	 arbeta	
väldigt	mycket	för	att	hinna	med	allt.	Det	kan	vara	så	att	VD	på	It-	och	omsorgsföretaget	
redan	genomgått	den	perioden,	att	de	insett	att	de	inte	räcker	till	för	att	göra	allt.	Dock	är	
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VD	på	It-företaget	inte	kunnig	på	sitt	verksamhetsområde	(It),	vilket	också	gör	att	han	inte	
kan	hoppa	in	och	arbeta	istället	för	någon	annan	och	blir	därför	tvungen	att	förlita	sig	på	
att	medarbetarna	gör	ett	bra	jobb.	Det	är	antagligen	därför	han	eftersträvar	en	stark	och	
styrande	kultur,	för	att	försäkra	sig	om	att	medarbetarna	gör	vad	de	ska.	 

Delaktighet 
Gemensamt	för	företagen	är	att	det	finns	utrymme	att	påverka	sitt	eget	arbete.	I	vissa	fall	
är	det	uttryckt	att	medarbetarna	själva	måste	vara	med	och	utforma	arbetssättet,	medan	
det	i	andra	fall	finns	ett	förbestämt	arbetssätt	som	kan	påverkas	genom	att	medarbetarna	
kommer	med	 förbättringsförslag.	Genom	möjligheten	 att	 kunna	påverka	 sitt	 eget	 arbete	
går	det	att	förändra	regler	och	rutiner.	Även	det	här	kan	påverka	att	företaget	förändras	på	
ett	slumpartat	vis	(Burns	&	Vaivio	2001),	om	inte	regler	och	rutiner	är	institutionaliserade	
(Burns	&	Scapens	2000).	I	dessa	snabbt	växande	företag	kan	det	finnas	en	poäng	i	att	låta	
medarbetarna	 vara	 med	 och	 påverka	 för	 att	 de	 kan	 ge	 nya	 perspektiv	 och	 se	 saker	 på	
annat	 sätt	 än	 vad	 ledaren	 gör.	 Dessutom	 kan	 ett	 starkare	 förtroende	 skapas	 (Scapens	
2006).	Detta	är	viktigt	 för	dessa	företag	då	vi	upplever	att	de	 inte	alltid	vet	vart	de	är	på	
väg.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 de	 anställda	 har	 förtroende	 för	 ledaren	 och	 företaget	 och	
fortsätter	att	arbeta	hårt. 
 
I	byggföretaget	och	på	PR-byrån	har	de	anställda	stor	möjlighet	att	påverka	sitt	eget	arbete	
och	 företagsledarna	 menar	 att	 de	 vill	 att	 medarbetarna	 ska	 göra	 allt	 själva.	 På	
byggföretaget	behöver	medarbetarna	själva	 lägga	upp	arbetsplanen	och	budget	 för	varje	
projekt.	Delaktighet	verkar	gå	hand	i	hand	med	autonomi	eftersom	att	samtliga	företag	har	
placerats	på	samma	punkter	i	båda	fallen	(se	figur	5). 
 
I	 tillverknings-,	 It-,	 handels-	 och	 rekryteringsföretaget	 får	 medarbetarna	 vara	 med	 och	
påverka	 arbetet	 genom	 att	 lägga	 fram	 förslag	 på	 förbättringar	 som	 sedan	 utreds.	
Företagsledarna	uppger	att	medarbetarna	har	stor	möjlighet	att	påverka	på	det	här	sättet,	
vilket	borde	betyda	att	en	del	av	dessa	förslag	går	igenom.	Att	förändringar	behöver	gå	via	
företagsledningen	 tyder	 dock	 på	 en	 högre	 grad	 av	 formell	 styrning.	 I	 det	 mest	 formellt	
styrda	 företaget,	 omsorgsföretaget,	 initieras	 förändringar	 främst	 från	 ledarens	 idéer	 på	
förbättring.	 Idéer	 och	 förbättringar	 från	 medarbetarna	 uppmanas	 men	 det	 verkar	 vara	
svårt	att	få	igenom	större	förändringar.	 

Snabba beslut 
I	 samtliga	 företag	 fattas	 beslut	 snabbt.	 Inget	 av	 företagen	 är	 stora	 och	 därmed	behöver	
inte	 frågor	 färdas	 genom	 flera	 led	 för	 att	 ett	 beslut	 ska	 kunna	 fattas.	 Samtliga	 ledare	
uttrycker	att	det	är	lätt	att	be	dem	om	hjälp	och	de	flesta	säger	att	de	vill	att	medarbetarna	
fattar	de	flesta	beslut	själva.	I	de	fall	medarbetarna	har	frihet	att	själva	fatta	beslut	utan	att	
kommunicera	med	överordnade	är	det	ett	uttryck	för	mer	informell	styrning.	Medan	det	i	
de	fall	som	de	måste	stämma	av	eller	skicka	frågan	vidare	till	överordnad	som	tar	beslut	är	
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ett	uttryck	 för	 formell	 styrning.	 I	 företagen	 fattas	beslut	nära	de	handlingar	 som	utförs	 i	
verksamheten,	vilket	också	tyder	på	informell	styrning.	 
 
I	 tillverkningsföretaget	 ska	 beslut	 ofta	 fattas	 på	 stående	 fot	 och	 det	 uppskattas	 om	
medarbetarna	tar	större	beslut	själva,	för	att	det	då	går	snabbt.	På	samma	sätt	menar	både	
byggföretaget	och	PR-byrån	att	de	vill	att	medarbetarna	ska	fatta	beslut	och	att	de	endast	
behöver	rådfråga	om	de	själva	tycker	att	det	behövs.	Dessa	företag	uttrycker	ett	informellt	
styrsätt	när	det	gäller	beslut.	It-	och	omsorgsföretaget	har	också	en	snabb	beslutsordning.	I	
dessa	 företag	 fattas	 en	 del	 beslut	 på	 stående	 fot	 av	 medarbetaren	 själv	 medan	 andra	
behöver	gå	genom	närmast	ansvarig.	Därmed	finns	det	 informella	drag	 i	beslutsfattandet	
men	 även	 vissa	 formella.	 I	 handels-	 och	 rekryteringsföretaget	 går	 många	 av	 besluten	
genom	företagsledarna.	De	påpekar	dock	att	processen	går	fort	och	att	de	ofta	diskuterar	
det	 som	 kommit	 upp	 redan	 samma	 dag.	 På	 handelsföretaget	 brukar	 ledarna	 träffas	 på	
lunchen	där	de	 tillsammans	diskuterar	det	 som	dykt	upp	och	 fattar	gemensamma	beslut	
om	aktuella	händelser.	 

 
5.2 Företagens särdrag 

5.2.1 Den generella bilden av företagen 
Starka	incitament,	stark	kultur	och	snabba	beslut	verkar	vara	det	som	företagen	framförallt	
har	gemensamt.	I	princip	alla	går	mot	användning	av	formella	incitament	och	majoriteten	
går	 mot	 formell	 användning	 av	 kultur	 för	 styrning	 av	 företaget.	 Även	 snabba	 beslut	 är	
något	 som	 alla	 använder.	 Att	 alla	 företag	 anser	 att	 de	 behöver	 kunna	 ta	 snabba	 beslut	
tyder	 på	 att	 deras	 omvärld	 är	 dynamisk	 och	 de	 själva	 behöver	 vara	 flexibla	 och	 lösa	
problem	snabbt	när	de	uppstår.	Att	vara	snabbt	växande	kan	kräva	att	de	hela	 tiden	är	 i	
rörelse	och	inte	står	stil	och	väntar.	Att	rekryteringsföretaget	ligger	i	mitten	av	figur	fem	på	
samtliga	punkter	 tyder	på	att	 företaget	har	en	relativt	stabil	omvärld	och	därmed	 lättare	
kan	positionera	sig.	Att	företagen	växer	snabbt	kan	skapa	turbulens	även	i	en	annars	stabil	
omvärld.	Därför	är	det	 inte	konstigt	att	alla	 företag	upplever	att	de	behöver	vara	flexibla	
och	beredda	på	att	anpassa	sig	till	förändringar.	 
 
Samtliga	företag	har	som	mål	att	fortsätta	växa	men	det	är	inte	alla	som	använder	formella	
styrverktyg.	 Majoriteten	 av	 företagen	 varierar	 mycket	 mellan	 formell	 och	 informell	
styrning.	Det	finns	dock	teorier	som	visar	att	snabbt	växande	företag	är	mer	strukturerade	
än	andra	och	att	de	ofta	har	uttrycka	mål	för	tillväxt	(Gundry	&	Welsch	1997).	Som	tidigare	
nämnt	har	det	inte	gått	att	urskilja	att	samtliga	företag	är	strukturerade	men	att	samtliga	
uttrycker	att	de	behöver	mer	struktur	i	framtiden	för	att	kunna	hantera	tillväxten.	Däremot	
har	de	flesta	företag	tydligt	uttryckta	mål	för	fortsatt	tillväxt. 
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5.2.2 Incitament och kultur 
Alla	 företag	 förutom	 handelsföretaget	 går	 mot	 formell	 styrning	 genom	 användning	 av	
incitament	 och	 kultur	 (se	 figur	 5).	 Incitament	 och	 kultur	 verkar	 vara	 de	 styrverktyg	 som	
främst	 används	 i	 företagen	 och	 verkar	 även	 vara	 de	 formella	 styrverktyg	 som	
implementeras	 först	 i	 snabbt	 växande,	 ägarledda	 företag.	 En	 anledning	 till	 att	 dessa	
används	kan	vara	att	det	inte	krävs	särskilt	mycket	resurser	för	att	implementera	dem	samt	
att	kultur	är	ett	effektivt	styrverktyg	(Merchant	&	Van	der	Stede	2007).	 
 
Handelsföretaget	 använder	 inga	 direkta	 incitament	 för	 att	 styra	 sina	 anställda,	 samtidigt	
som	 de	 har	 en	 relativt	 svag	 kultur.	 Anledningen	 till	 detta	 kan	 förklaras	 av	 att	 de	 säljer	
standardiserade	produkter	där	det	kanske	inte	lönar	sig	eller	blir	trovärdigt	med	bonus.	Det	
kan	också	vara	så	att	de	har	så	pass	bra	styrsystem	och	andra	styrverktyg	att	de	inte	lägger	
så	 stor	 vikt	 vid	 varken	 incitament	 eller	 kultur.	 Dock	 har	 även	 tillverkningsföretaget	
standardiserade	 produkter	 men	 använder	 både	 incitament	 och	 kultur	 för	 styrning.	
Företagen	 har	 dessutom	 ungefär	 lika	 formella	 styrsystem	 så	 att	 endast	 förekomsten	 av	
formella	 styrsystem	 skulle	 inte	 heller	 kunna	 förklara	 skillnaden.	 Det	 som	 kan	 förklara	
skillnaden	är	att	ledarna	på	handelsföretaget	är	mycket	involverade	i	verksamheten,	vilket	
kanske	 är	 fullt	 nödvändigt	 eftersom	 att	 det	 varken	 finns	 incitament	 eller	 kultur	 som	
förtydligar	vad	som	är	viktigt	i	företaget.	 
 
Trots	 att	 handelsföretaget	 säljer	 standardiserade	 produkter	 går	 de	 mer	 mot	 informell	
styrning	när	de	 likväl	skulle	kunna	använda	ett	mer	mekaniskt	arbetssätt	 (Morgan	2006).	
Handels-	 och	 rekryteringsföretaget	 satsar	mycket	 på	marknadsutveckling,	 vilket	 är	 en	 av	
Ansoffs	 (1965)	 tillväxtstrategier.	 Detta	 kan	 vara	 en	 bidragande	 orsak	 till	 att	
handelsföretaget	skiljer	sig	från	de	andra	men	det	förklarar	inte	varför	det	skiljer	sig	mellan	
handels-	 och	 rekryteringsföretaget.	 Dessa	 företag	 är	 dock	 väldigt	 olika	 i	 alla	 andra	
avseenden	vilket	 kanske	gör	att	de	kan	ha	olika	konfigurationer	av	 formell	och	 informell	
styrning	även	fast	de	använder	samma	tillväxtstrategi. 

5.2.3 Det balanserade rekryteringsföretaget 
Rekryteringsföretaget	 utmärker	 sig	 genom	 att	 inte	 variera	 mellan	 formell	 och	 informell	
styrning	i	någon	stor	utsträckning	(se	figur	6).	Framförallt	varierar	det	inte	särskilt	mycket	i	
jämförelse	 med	 de	 andra	 företagen.	 Som	 tidigare	 nämnt	 arbetar	 de	 med	
marknadsutveckling.	Mönstret	i	figur	6	skulle	kunna	förklaras	av	att	företaget	verkar	på	en	
stabil	marknad	och	därför	 lättare	kan	anpassa	styrningen	därefter.	Företaget	vekar	också	
ha	en	tillräckligt	stor	kundbas	för	att	slippa	slita	för	att	få	uppdrag,	även	om	de	naturligtvis	
strävar	 efter	 att	 få	 fler	 kunder	 och	 växa	 mer,	 vilket	 också	 kan	 bidra	 till	 en	 mer	 stabil	
omvärld.	Det	verkar	som	att	den	stabila	balansen	mellan	formell	och	informell	styrning	har	
uppkommit	sedan	Lena	började	på	företaget.	Hon	och	övriga	i	ledningsgruppen	har	arbetat	
mycket	 med	 att	 strukturera	 upp	 företagets	 processer	 på	 senare	 tid	 för	 att	 kunna	 växa.	
Stabilitet	 mellan	 formell	 och	 informell	 styrning	 är	 enligt	 contingency	 teorin	
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eftersträvansvärt	 (Morgan	2006)	och	enligt	 teorin	 innebär	detta	att	 rekryteringsföretaget	
har	störst	chans	att	växa	mer.	 
 
I	 företaget	 har	 de	 tydligt	 utformade	 arbetssätt	 som	 medarbetarna	 kan	 följa,	 men	 de	
fungerar	främst	som	vägledning.	Det	är	således	upp	till	var	och	en	att	bestämma	om	de	ska	
följas.	 Detta	 är	 genomgående	 i	 hela	 företaget	 och	 en	 anledning	 till	 att	 de	 hela	 tiden	
hamnar	mittemellan	formell	och	informell	styrning.	Det	skulle	dock	kunna	vara	så	att	vi	fått	
en	något	förskjuten	bild	av	hur	företaget	styrs	eftersom	vi	inte	intervjuat	ägaren.	Vi	kanske	
inte	har	fått	samma	bild	som	VD	skulle	förmedlat.	Att	 företaget	är	så	pass	väl	balanserat	
mellan	formell	och	informell	styrning	kan	också	bero	på	att	Lena	är	den	externa	ledare	som	
Davila,	Foster	&	Jia	(2010)	menar	krävs	för	att	företaget	ska	lyckas	växa.	Hon	har	arbetet	i	
branschen	 länge	och	 kanske	har	den	 kompetens	 som	krävs	 för	 att	 styra	 företaget	 till	 en	
stabil	tillväxt	genom	en	konfiguration	av	balanserad	styrning. 
 

 
Figur	6.	Det	balanserade	företaget. 
 

5.2.4 De mekaniska företagen 
Tre	 av	 fallföretagen	 är	mer	 av	 den	mekaniska	 typen	 där	 vissa	mönster	 och	 likheter	 har	
urskiljts.	 Tillverknings-,	handels-	och	omsorgsföretaget	är	de	 företag	 som	har	drag	av	att	
vara	 mekaniskt	 styrda	 där	 omsorgsföretaget	 går	 allt	 mer	 mot	 formell	 styrning	 medan	
handelsföretaget	 går	mer	åt	det	 informella	hållet	på	 vissa	punkter,	 tillverkningsföretaget	
går	där	emellan.	Gemensamt	för	ledarna	i	dessa	företag	är	att	de	har	god	kontroll	över	vad	
som	sker	 i	 företaget	då	de	tar	del	av	det	mesta	som	sker.	 I	 företagen	sker	arbetet	på	ett	
relativt	 strukturerat	 vis.	 Detta	 kan	 bero	 på	 att	 de	 har	 möjlighet	 att	 arbeta	 på	 ett	 mer	
mekaniskt	vis	som	bygger	på	ett	tydligt	ramverk	för	hur	arbete	ska	gå	till	och	kan	därmed	
standardiseras	(Fayol	1949;	Mooney	&	Reiley	1939).	I	omsorgsföretaget	finns	tydliga	regler	
och	 rutiner	 för	 hur	 arbetet	 ska	 gå	 till	 och	 vad	 som	 ska	 göras	 hos	 kunderna,	 vilket	 gör	
arbetet	 relativt	 standardiserat.	 I	 de	 andra	 två	 företagen	 är	många	 av	 processerna	 också	
standardiserade.	 Ledarna	 kontrollerar	 arbetsgången	 i	 verksamheterna	 och	 har	 därmed	
möjlighet	att	genom	direkt	arbetsledning	styra	medarbetarna	 i	 rätt	 riktning	även	om	det	
redan	finns	standardiserade	processer. 
	 



 
 
 
 

61 
 

Det	är	dock	tre	punkter	som	skiljer	dessa	företag	åt:	incitament,	kultur	och	involvering	(se	
figur	 7).	 I	 handelsföretaget	 finns	 inga	 uttalade	 incitament	medan	 det	 i	 tillverknings-	 och	
omsorgsföretaget	gör	det.	I	tillverkningsföretaget	är	incitamenten	starkt	formaliserade	där	
det	 är	 tydligt	 vad	 som	 uppskattas	 och	 inte.	 Att	 dessa	 tre	 företag	 skiljer	 sig	 åt	 så	 pass	
mycket	är	anmärkningsvärt,	speciellt	eftersom	att	incitament	kan	motivera	medarbetarna	
att	arbeta	hårt	och	därmed	klara	av	stark	tillväxt.	Skillnaden	skulle	kunna	förklaras	av	att	
företagen	 influeras	av	 slumpmässiga	 företeelser	 som	Burns	och	Vaivio	 (2001)	menar	kan	
leda	till	att	företaget	omedvetet	“glider”	ifrån	den	ursprungliga	strategin	för	styrning.	Detta	
kan	leda	till	att	företagens	styrning	förändras	utan	att	det	varit	planerat.	Dock	verkar	inte	
det	vara	fallet	utan	det	verkar	som	att	det	finns	olika	konfigurationer	inom	de	mekaniska	
företagen	 som	 alla	 är	 effektiva.	 Tillverkningsföretaget	 har	 planerat	 för	 stark	 tillväxt	
framöver.	 Detta	 kan	 ha	 lett	 till	 införandet	 av	 starka	 incitament	 för	 att	 kunna	 motivera	
medarbetarna	 till	 att	 vilja	 arbeta	hårt.	Med	en	plan	att	 tiodubbla	 antalet	 anställda	 inom	
loppet	av	fem	år	kan	motivation	behövas.	 
	 
En	annan	möjlig	orsak	till	att	de	skiljer	sig	så	pass	mycket	kan	vara	att	dessa	företag	till	viss	
del	 testar	 sig	 fram.	 Ledarna	 i	 tillverknings-	 och	 omsorgsföretaget	 är	 inga	 erfarna	 ledare	
även	 om	 de	 har	 varit	 i	 branschen	 länge,	 vilket	 kan	 vara	 en	 bidragande	 orsak	 till	 att	 de	
provar	olika	styrsätt	för	att	sedan	utvärdera	om	de	fungerat	eller	inte.	Detta	menar	Davila,	
Foster	och	Jia	(2010)	är	fallet	för	ledare	som	saknar	erfarenhet	av	ledning	och	styrning.	De	
vet	inte	i	förväg	vilket	det	bästa	sättet	att	styra	företaget	är	och	behöver	därför	testa	olika	
styrsätt	 för	 att	 komma	 fram	 till	 ett	 som	 passar.	 Möjligtvis	 är	 orsaken	 till	 skillnaden	 en	
kombination	 av	 dessa,	 men	 vad	 som	 är	 den	 starkaste	 orsaken	 går	 dock	 endast	 att	
spekulera	kring. 
 
I	omsorgs-	och	handelsföretaget	är	ledarna	väl	insatta	i	branschen	då	de	varit	i	branschen	i	
mer	 än	 20	 år,	 vilket	 gör	 att	 de	 därför	 vet	 hur	 arbetet	 bör	 gå	 till.	 Trots	 det	 skiljer	 sig	
styrningen	 genom	 incitament	 och	 involvering	 avsevärt.	 I	 handelsföretaget	 kan	 den	
informella,	verksamhetsnära	involveringen	bero	på	att	ledarna	anser	sig	ha	goda	kunskaper	
och	 därmed	 vill	 vara	 med	 för	 att	 både	 övervaka	 och	 styra	 medarbetarna.	 Med	
verksamhetsnära	ledare	kan	styrningen	därmed	ske	utan	att	ha	uttalade	incitament	då	de	
ändå	övervakar	medarbetarna	så	att	de	utför	arbete	på	eftersträvat	vis.	I	omsorgsföretaget	
däremot	finns	en	svårighet	i	att	övervaka	samtliga	anställda	eftersom	att	de	har	många	fler	
anställda	samt	för	att	de	arbetar	ute	hos	kund	och	har	anställda	i	tjänst	dygnet	runt.	Detta	
leder	till	att	VD	istället	styr	genom	att	använda	sig	av	incitament.	Om	medarbetarna	utför	
arbete	 på	 ett	 icke	 önskvärt	 vis	 får	 det	 påföljder	 i	 form	 av	 sanktioner.	 Eftersom	
medarbetarna	är	väl	medvetna	om	detta	är	det	därför	möjligt	att	VD	 i	omsorgsföretaget	
inte	 behöver	 vara	 lika	 involverad	 i	 verksamheten	 då	 medarbetarna	 ändå	 arbetar	 på	
önskvärt	 vis.	 Tillverkningsföretaget	 använder	 incitament	 samtidigt	 som	 VD	 även	 är	
involverad	i	verksamheten.	Detta	kan	förklaras	av	att	VD	behöver	mer	formella	styrverktyg	
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för	att	hinna	med	att	styra	alla	medarbetare	men	kan	inte	riktigt	släppa	all	kontroll,	utan	
vill	veta	vad	som	händer	runt	om	i	verksamheten. 
	 
Som	 tidigare	 nämnt	 kan	 handelsföretagets	 avsaknad	 av	 incitament	 och	 styrande	 kultur	
bero	på	att	företaget	arbetar	på	ett	mekaniskt	sätt	där	medarbetarna	styrs	i	detalj,	så	att	
incitament-	 och	 kulturstyrning	 blir	 överflödigt.	 Det	 är	 dock	 anmärkningsvärt	 att	
tillverkningsföretaget	 som	 är	 väldigt	 likt	 handelsföretaget	 på	 många	 punkter	 istället	
använder	 dessa	 styrverktyg.	 I	 tillverkningsföretaget	 används	 incitament	 i	 form	 av	
sanktioner	 för	 att	 förhindra	 ett	 oönskat	 beteende	 (Forslund	 2013)	 snarare	 än	 att	
uppmuntra	till	ett	önskat	beteende,	vilket	mekaniska	företag	ofta	gör	(Fayol	1949;	Mooney	
&	Reiley	1939).	Vidare	är	det	möjligt	att	båda	företagen	i	grunden	har	en	något	informell	
styrning.	 I	handelsföretaget	har	den	 informella	styrningen	kunnat	hålla	sig	kvar	under	en	
längre	 tid	då	de	är	 två	 ledare	som	tillsammans	petar	 i	detaljer	och	kan	 leda	arbetet	mer	
direkt	medan	det	inom	det	tillverkande	företaget	inte	går	att	som	ensam	ledare	kunna	ha	
full	kontroll.	Det	kan	vara	därför	ledaren	i	tillverknings-	men	framförallt	i	omsorgsföretaget	
utvecklat	en	mer	formell	styrning	för	att	styra	medarbetarna.	Detta	går	i	linje	med	Davila,	
Foster	 och	 Jias	 (2012)	 teori	 som	 tidigare	 beskrivit,	 att	 mer	 formell	 styrning	 är	 en	
nödvändighet	för	att	kunna	växa	sig	större	utan	att	det	får	negativa	konsekvenser. 

	 
Figur	7.	De	mekaniska	företagen. 
 

5.2.5 De organiska företagen 
PR-byrån,	It-	och	byggföretaget	utmärker	sig	genom	att	de	följer	varandras	mönster	mellan	
formell	 och	 informell	 styrning	 väl	 (se	 figur	 8).	 De	 har	 vissa	 delar	 som	 är	 starkt	 formella	
medan	andra	är	starkt	informella.	Mönstret	som	dessa	företag	har,	är	dock	förskjutet	mot	
det	 formella	hållet	 för	 It-företaget	medan	PR-byrån	präglas	av	en	mer	 informell	 styrning.	
Byggföretaget	har	också	ett	överensstämmande	mönster	men	förhåller	sig	inte	lika	mycket	
till	ytterligheterna	som	de	andra	två.	Utöver	att	företagen	har	likadana	mönster,	utmärker	
de	 sig	 genom	 att	 de	 arbetar	 på	 ett	 organiskt	 vis	 där	 det	 inte	 finns	 lika	 standardiserade	
lösningar	som	i	de	mekaniska	företagen.	I	dessa	företag	används	inte	formella	styrsystem	
vilket	möjliggör	att	medarbetarna	kan	vara	friare	i	sina	handlingar	och	får	ta	eget	ansvar.	
Detta	 går	 i	 linje	med	 det	 som	 Phelps,	 Adams	 och	 Bessant	 (2007)	 kommit	 fram	 till	 i	 sin	
studie,	 att	 låg	 användning	 av	 styrsystem	 öppnar	 upp	 för	 möjligheten	 att	 ha	 högre	
autonomi.	De	 styrs	 främst	 genom	 stark	 kultur,	med	 anställda	 som	 rekryterats	 för	 att	 de	
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passar	in	bland	övriga	medarbetare	och	har	rätt	värderingar	och	kompetens.	Genom	stark	
kultur	i	företagen	tillåts	medarbetarna	vara	självständiga	eftersom	att	de	kommer	arbeta	i	
enlighet	med	den	 rådande	kulturen.	Detta	 självständiga	arbetssätt	 är	nödvändigt	 i	 dessa	
företag	då	de	behöver	anpassa	 sig	efter	 sina	kunder	 som	har	olika	behov.	 Lawrence	och	
Lorsch	(1967)	menar	att	olika	företag	behöver	organisera	sig	på	olika	sätt	beroende	på	hur	
omvärlden	ser	ut.	Detta	innebär	som	tidigare	nämnt	att	PR-byrån,	It-	och	byggföretaget	har	
liknande	omvärld	där	de	måste	vara	anpassningsbara. 
	 
Företagen	har	gemensamt	att	de	har	ett	starkt	kundfokus	där	prioritet	är	att	alltid	ha	nöjda	
kunder.	De	värdesätter	medarbetarnas	idérikedom	och	deras	förmåga	att	anpassa	sig	efter	
omgivningen	genom	att	vara	lyhörda	kring	vad	kunden	önskar	och	anpassar	sig	så	att	varje	
kund	blir	nöjd.	 I	dessa	 företag	behöver	de	genom	sitt	 starka	kundfokus	kunna	 ta	 snabba	
beslut,	 vilket	 också	 uppmuntras.	 Detta	 för	 att	 snabbt	 komma	 fram	 till	 lösningar	 som	 är	
anpassade	 efter	 kundens	 önskemål.	 Att	 dessa	 företagsledare	 litar	 på	 att	 medarbetarna	
fattar	goda	beslut	kan	bero	på	att	de	besitter	kunskaper	som	i	många	fall	verkar	vara	bättre	
än	ledarens. 
 
Den	här	organiska	 typen	av	 företag	är	mer	 informellt	 styrda	vilket	enligt	 teorier	 inte	 ska	
fungera	särskilt	bra	vid	tillväxt	(Davila,	Foster	&	Jia	2010).	PR-	byrån,	It-	och	byggföretaget	
visar	på	att	det	är	möjligt	att	styra	företaget	på	ett	informellt	vis	men	ändå	klara	av	kraftig	
tillväxt.	 Dock	 verkar	 det	 vara	 viktigt	 att	 anställa	 rätt	 personal,	 som	 klarar	 av	 att	 utföra	
arbetet	på	ett	självständigt	sätt.	Det	verkar	också	som	att	företagen	trots	informell	styrning	
behöver	 åtminstone	 ett	 formellt	 styrverktyg	 för	 att	 få	 företaget	 att	 gå	 framåt.	 It-	 och	
byggföretaget	använder	kultur	och	incitament	för	att	få	medarbetarna	att	göra	rätt.	VD	på	
PR-byrån	 använder	 inte	 formella	 styrsystem	 i	 särskilt	 stor	 utsträckning	 men	 uttrycker	
samtidigt	att	de	har	haft	interna	problem	med	att	ha	rätt	fokus,	vilket	tyder	på	att	även	de	
kan	behöva	mer	formell	styrning.	Därmed	ser	vi	viss	överensstämmelse	med	Davila,	Foster	
och	 Jias	 (2010)	 teorier	 där	 viss	 grad	 av	 formell	 styrning	 behövs	 för	 att	 kunna	 hantera	
tillväxt. 

 
Figur	8.	De	organiska	företagen. 
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5.3 Utvecklad analysmodell 
 

 
Figur	9.	Utvecklad	analysmodell. 
 
Den	 utvecklade	 analysmodellen	 är	 en	 sammanställning	 av	 vad	 som	 framkommit	 under	
studiens	 gång	 (se	 figur	 9).	 Det	 visade	 sig	 att	 företagen	 i	 princip	 använde	 alla	 åtta	
styrverktygen	med	ett	undantag	 för	uppföljning	och	utvärdering.	Formell	uppföljning	och	
utvärdering	verkar	inte	vara	något	styrverktyg	som	krävs	för	att	ägarledda	gasellföretag	ska	
kunna	 växa.	 Företagens	 relation	 mellan	 formell	 och	 informell	 styrning	 varierar	 mycket	
mellan	 de	 två	 ytterligheterna.	 Detta	 tyder	 på	 att	 det	 finns	 olika	 varianter	 av	 effektiva	
relationer	mellan	formell	och	informell	styrning. 
 
Förutom	 de	 sju	 styrverktygen	 har	 vi	 även	 kunnat	 urskilja	 att	 engagemang	 och	 drivkraft	
tycks	vara	viktigt	för	att	lyckas	växa.	I	samtliga	företag	kan	det	urskiljas	att	ledarna	har	ett	
starkt	engagemang	för	verksamheten.	Det	kan	yttra	sig	på	flera	sätt,	exempelvis	genom	att	
ledarna	 arbetar	 väldigt	mycket	 och	 hjälper	 till	 där	 de	 kan	 för	 att	 underlätta	 arbetet	 för	
medarbetarna.	Flera	av	 ledarna	säkerställer	dagligen	att	medarbetarna	 trivs	och	mår	bra	
genom	att	ta	sig	tid	att	prata	med	var	och	en	av	dem.	Detta	arbetssätt	kan	fungera	för	att	
dessa	företag	är	rätt	små	och	därmed	fortfarande	har	möjlighet	att	faktiskt	kunna	utveckla	
verksamheten	 genom	 fler	 arbetade	 timmar	 eller	 att	 kunna	 underlätta	 arbetet	 för	
medarbetarna.	 Samtidigt	 går	 det	 att	 urskilja	 en	 mentalitet	 i	 dessa	 företag	 där	 samtliga	
medarbetare	hjälps	åt	och	att	det	inte	endast	är	engagemang	från	ledarens	sida	utan	det	är	
något	som	genomsyrar	hela	verksamheten.	 I	och	med	verkar	engagemang	vara	en	kritisk	
faktor	för	att	lyckas	med	växa	snabbt.	 
  



 
 
 
 

65 
 

6. Slutsats 
I	 det	 avslutande	 kapitlet	 framställs	 studiens	 slutsatser.	 Slutsatserna	 har	 dragits	 utifrån	
analyskapitlet	som	grundar	sig	 i	de	empiriska	data	och	teorier	som	presenterats.	Kapitlet	
avslutas	med	förslag	till	fortsatt	forskning.	 
 
Studiens	 syfte	 var	 att	 förklara	 relationen	 mellan	 den	 informella	 och	 den	 formella	
styrningen	i	snabbt	växande	ägarledda	företag.	Vissa	särdrag	kunnat	urskiljas	för	hur	dessa	
snabbt	växande	företag	styrs	samt	hur	relationen	mellan	formella	och	informella	styrning	
ser	ut.	Slutsatserna	presenteras	och	diskuteras	var	för	sig	nedan. 
 

● Hur	 ser	 relationen	 ut	 mellan	 formell	 och	 informell	 styrning	 i	 snabbt	 växande,	
ägarledda	företag?		

 
Relationen	mellan	formell	och	informell	styrning	är	varierande	i	företagen.	Det	finns	ingen	
entydig	 bild	 av	 hur	 det	 ser	 ut	 i	 ägarledda	 snabbt	 växande	 företag.	 Användningen	 av	
styrverktyg	 varierar	 mellan	 de	 två	 ytterligheterna	 och	 det	 är	 bara	 rekryteringsföretaget	
som	 har	 en	 balanserad	 konfiguration.	 Vissa	 ledare	 väljer	 ibland	 att	 frångå	 den	 formella	
styrningen	 i	 form	 av	 exempelvis	 starka	 rutiner	 för	 att	 styra	 genom	 direkt	 arbetsledning	
anpassad	 för	 specifika	 situationer.	 Medan	 andra	 ledare	 väljer	 att	 styra	 nästan	 helt	
informellt	där	medarbetarna	ges	frihet	att	utföra	arbete	som	de	själva	tycker	är	bäst.	Det	
visade	sig	att	det	fungerar	med	både	informell	och	formell	styrning	samt	kombinationer	av	
dem.	Dock	är	företagen	i	konflikt	med	sig	själva	genom	att	samtliga	upplever	att	de	borde	
införa	 mer	 formella	 styrverktyg	 och	 i	 synnerhet	 implementera	 formella	 styrsystem.	 De	
eftersöker	mer	struktur	och	önskar	möjligheter	att	mäta	medarbetarnas	prestationer.	De	
önskar	även	att	medarbetarna	ska	kunna	veta	vart	ledarna	vill	komma	med	företaget	och	
hur	 det	 ska	 gå	 till.	 Diskussionen	 ovan	 innebär	 att	 det	 inte	 är	 själva	 relationen	 mellan	
formell	och	 informella	 styrning	som	är	det	 som	 leder	 till	 tillväxt	utan	att	det	är	 typen	av	
verksamhet	och	dess	omvärld	 som	 ska	ha	 god	överensstämmelse	med	den	 formella	och	
informella	styrning	som	bidrar	till	att	företaget	lyckas	växa.	 
 
Det	 har	 visat	 sig	 att	 både	mer	 formell	 och	mer	 informell	 styrning	 fungerar	 för	 de	 olika	
företagen.	I	och	med	detta	behöver	inte	ledaren	avgå	och	ersättas	av	en	extern	VD	för	att	
lyckas	med	tillväxten.	Vissa	av	ledarna	provar	sig	fram	med	styrningen	av	företagen	för	att	
ta	 reda	 på	 vilken	 typ	 av	 styrning	 som	 fungerar	 bäst.	 Även	 om	 teorier	 visar	 att	 detta	
testande	tyder	på	okunskap	och	informell	styrning	som	inte	borde	kunna	skapa	tillväxt,	har	
det	i	denna	studie	visat	sig	att	företagen	lyckas	växa	med	framgång	trots	detta. 
 
I	dessa	snabbt	växande,	ägarledda	 företag	kom	det	 fram	att	ett	av	de	åtta	styrverktygen	
inte	 verkar	 ha	 någon	 påverkan	 på	 företagens	 framgång.	 Inget	 av	 företagen	 använder	
uppföljning	 och	 utvärdering	 som	 ett	 formellt	 styrverktyg.	 Däremot	 verkar	 engagemang	
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vara	en	variabel	som	har	stor	påverkan	på	 framgången	och	tillväxten.	Engagemanget	har	
framförallt	 lyst	 igenom	 i	 involveringen	 och	 i	 kulturen.	 Ledarna	 är	med	 i	 det	mesta	 som	
händer	i	företagen	och	är	måna	om	att	medarbetarna	mår	bra	men	också	att	de	hela	tiden	
arbetar	i	enlighet	med	kulturen.	Engagemanget	kommer	dock	inte	bara	från	ledaren	utan	
även	 från	medarbetarna	som	arbetar	hårt	och	 i	många	 fall	mer	än	vad	som	förväntas	av	
dem.	Det	starka	engagemanget	gör	att	medarbetarna	 inte	behöver	styras	starkt	 formellt,	
utan	 de	 gör	 det	 som	 förväntas	 av	 dem	 och	 lite	 till	 ändå.	 Det	 verkar	 som	 att	 ledarnas	
engagemang	smittar	av	sig	på	medarbetarna. 
 

● Vad	kännetecknar	de	olika	konfigurationerna	av	formell	och	informell	styrning?	
 
I	studien	har	tre	konfigurationer	av	formell	och	informell	styrning	varit	framträdande.	Det	
har	 kunnat	 urskiljas	 mer	 mekaniska	 och	 organiska	 drag	 bland	 alla	 företag	 förutom	
rekryteringsföretaget.	 Dessa	 har	 kännetecknats	 av	 hur	 de	 styrs	 och	 vilken	 typ	 av	
verksamhet	 de	 har.	 I	 studien	 har	 det	 gått	 att	 koppla	 de	 företag	 som	 använder	 formella	
styrsystem	 till	 att	 de	 även	 har	 ett	 mekaniskt	 arbetssätt	 medan	 de	 som	 inte	 använder	
formella	 styrsystem	 har	 ett	 organiskt	 arbetssätt.	 Företagen	 grupperades	 genom	 att	
samtliga	åtta	styrverktyg	bildat	mönster	som	kännetecknar	organiska	respektive	mekaniska	
företag.	 I	 de	 mer	 mekaniska	 företagen	 är	 det	 styrsystem,	 låg	 grad	 av	 autonomi	 och	
delaktighet	som	är	gemensamt.	Där	styrsystem	verkar	vara	det	verktyg	som	är	viktigast	för	
företagen	som	har	mekaniska	drag.	Det	har	gått	att	urskilja	att	de	 företag	som	använder	
formella	 styrsystem	 inte	 tillåter	autonomi	eller	delaktighet	 i	 samma	utsträckning	 som	de	
andra	företagen.	Dock	skiljer	de	mekaniska	företagen	sig	åt	på	några	punkter.	Därför	finns	
det	 belägg	 för	 att	 det	 finns	 flera	 olika	 effektiva	 konfigurationer	 inom	 de	 mekaniska	
företagen.	 I	de	mer	organiska	 företagen	är	 incitament,	kultur	och	snabba	beslut	de	mest	
utmärkande	styrverktygen.	Även	hög	grad	av	autonomi	och	delaktighet	kan	urskiljas	här.	
De	organiska	 företagen	är	mer	 lika	än	vad	de	mekaniska	 företagen	är,	vilket	 tyder	på	att	
det	inte	finns	lika	många	effektiva	lösningar	bland	de	organiska	företagen. 
 
Rekryteringsföretaget	 visar	 på	 en	 tredje	 effektiv	 konfiguration	 av	 formell	 och	 informell	
styrning.	 Denna	 förhåller	 sig	 jämn	 över	 samtliga	 punkter.	 Utifrån	 rekryteringsföretagets	
verksamhet	skulle	de	kunna	vara	ett	mer	organiskt	företag	där	omvärlden	är	 i	 fokus	men	
det	 följer	 inte	 det	 mönstret.	 Detta	 kan	 förklaras	 av	 att	 det	 är	 människan	 som	 skapar	
företagets	styrning	och	därför	kan	styrningen	bli	malplacerad	i	förhållande	till	omvärlden.	I	
detta	 fall	 verkar	 placeringen	 mittemellan	 formell	 och	 informell	 styrning	 vara	 bra	 för	
tillväxten	då	de	växt	mest	av	alla,	mer	än	600	procent.	 
 
Entydigt	 är	 att	 inget	 av	 företagen	 använder	 formell	 uppföljning	 och	 utvärdering	 i	 hög	
utsträckning,	 vilket	 således	 är	 kännetecknande	 för	 samtliga	 ägarledda	 gasellföretag	 i	
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studien.	Detta	gör	att	det	inte	verkar	vara	nödvändigt	för	den	här	typen	av	företag	att	följa	
upp	och	utvärdera,	i	alla	fall	inte	medan	de	är	i	en	tillväxtperiod.	 
 
Avslutningsvis	 är	 styrningen	 i	 företagen	 en	 svårmanövrerad	 balans	 och	 ett	 komplicerat	
samspel	mellan	formell	och	informell	styrning.	Konfigurationerna	av,	och	samspelet	mellan	
styrverktygen	verkar	dock	 förändras	över	 tid	och	anpassas	efter	 företagets	 situation,	där	
den	framförallt	anpassas	efter	antalet	anställda.	
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Under	 studiens	 gång	 har	 flera	 perspektiv	 på	 studiens	 problem	 och	 nya	 funderingar	
uppstått,	vilka	är	relevanta	för	vidare	forskning.	Studien	skulle	exempelvis	kunna	förlängas	
genom	att	 relationen	mellan	 formell	 och	 informell	 styrning	 studeras	på	 flera	nivåer.	Det	
skulle	vara	intressant	att	studera	detta	från	både	ledarens	och	medarbetarens	perspektiv	
för	 att	 undersöka	 om	det	 finns	 en	 överensstämmelse	 i	 hur	 dessa	 ser	 på	 styrningen.	Det	
skulle	kunna	bidra	till	en	mer	nyanserad	bild	av	hur	styrningen	av	dessa	företag	ser	ut.	 
 
Med	 det	 urval	 som	 föreliggande	 studie	 haft	 har	 samtliga	 företag	 förutom	 två	 haft	 olika	
branschtillhörighet.	 Dessa	 två	 företag	 visade	 viss	 överensstämmelse	 i	 sin	 styrning,	 vilket	
gör	 att	 det	 skulle	 kunna	 vara	 intressant	 för	 fortsatt	 forskning	 att	 avgöra	 om	 det	 finns	
likheter	 även	 i	 ett	 större	 urval	 av	 företag	 inom	 en	 särskild	 bransch.	 Vi	 har	 även	 funnit	
likheter	mellan	de	företag	som	har	ett	mekaniskt	och	de	som	har	ett	organiskt	arbetssätt.	
Därför	skulle	det	gå	att	utveckla	denna	studie	till	att	 jämföra	dessa	olika	typer	av	företag	
för	att	se	om	det	finns	överensstämmelse	i	de	mönster	vi	funnit	i	ett	större	urval.	 
 
Under	intervjuerna	framkom	det	att	planer	funnits	att	släppa	ifrån	sig	allt	mer	ansvar	och	
att	 verksamheten	 inom	 en	 överskådlig	 framtid	 ska	 kunna	 vara	 oberoende	 av	 ledaren.	
Dessutom	har	arbete	påbörjats	 i	 flera	av	 företagen	 för	att	kunna	skapa	mer	struktur	och	
använda	mer	formell	styrning.	Därför	skulle	det	vara	av	intresse	att	göra	en	studie	över	tid	
eller	möjligtvis	göra	jämförelser	mellan	företag	som	är	under	stark	tillväxt	och	företag	som	
tidigare	 haft	 stark	 tillväxt	 och	 se	 om	 konfigurationerna	 av	 de	 formella	 och	 informella	
styrsystemen	förändras.	 
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Bilaga	1.	Förstudie 
 

● Vad	har	du	för	roll	inom	företaget?	
 

● Vad	innebär	verksamhetsstyrning	för	dig?	
 

● Vilka	hjälpmedel	använder	ni	för	verksamhetsstyrning	och	när	behövs	de?	
 

● Vilka	svårigheter	finner	ni	med	styrningen/styrsystemen/hjälpmedlen?	
 

● Kan	du	ge	något	exempel	på	denna/dessa	svårigheter?	(ex.	inom	vilken	del	av	
företaget,	någon	viss	person/system	som	försvårar)	

 
● Finns	det	någon	händelse	som	har	gjort	att	ni	har	förändrat	styrningen?	(ex.	att	en	

kundorder	försvann	och	behovet	av	styrsystem	dök	upp	i	och	med	den	händelsen)	
 

● Vilka	berörs	av	verksamhetsstyrningen	och	styrsystemen?	
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Bilaga	2.	Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

● Berätta	lite	om	dig	själv	och	vad	du	arbetar	med	
● Berätta	lite	om	företaget	och	dess	historia.		
● Berätta	om	en	typisk	arbetsdag.	
● Hur	har	ni	kunnat	växa	så	mycket	som	ni	gjort	de	senaste	åren?	

○ Varför	tror	du	att	ni	vuxit	så	mycket?		
○ Vilken	betydelse	har	du	som	ledare	haft?	

● Har	tillväxten	medfört	några	svårigheter	för	företaget	och	i	så	fall	vilka/hur?		
● Har	tillväxten	inneburit	förändringar	för	dig	som	ledare	och	styrningen	av	

företaget?	Varför?	
Delaktighet/involvering 

● Hur	involverad	är	du	i	den	dagliga	verksamheten?		
● Är	du	ensam	chef?		

○ Hur	ser	ansvarsfördelningen	ut?	Delegerar	du	ut?		
● Hur	utförs	arbete	i	företaget?	-	team,	självständigt			

Autonomi/snabba	beslut 
● Hur	fattas	beslut	i	företaget?	

○ Investeringsbeslut	
○ Beslut	gällande	kundrelationer	
○ Inköpsbeslut	
○ Beslut	i/om	den	operativa	verksamheten	

Kultur,	regler	och	rutiner 
● Hur	vet	medarbetare	vad	de	ska	göra?	Hur	vet	de	att	de	gör	rätt?		
● Berätta	hur	det	går	till	när	någon	ny	börjar.	Finns	det	en	manual	eller	liknande?	

Rutiner	och	regler?	
● Hur	skulle	du	beskriva	företagskulturen?		

Styrsystem 
● Hur	planerar	ni	på	lång	(mer	än	1	år)	respektive	kort	sikt?	Inom	vilka	områden?		
● Vilka	styrsystem	använder	ni?	hur	länge?		
● Vad	har	styrsystemen	för	syfte?		
● Hur	styr	ni	era	medarbetare?	Hur	ser	du	på	styrsystemen	i	din	roll	som	ledare?	
● Vilka	använder	styrsystemen?	Hur,	varför	då?	
● Vilka	svårigheter	har	ni	stött	på	vid	implementering	av	nuvarande	styrsystem?	
● Har	ni	stött	på	några	svårigheter	som	styrsystem	kunnat	hjälpa?	Hur	har	de	hjälpt?	

ge	exempel	på	svårigheter	i	ledarskap	och	styrning.		
Påverkan/delaktighet	från	de	anställda 

● Hur	delas	information?		
● Anser	du	att	tillräckligt	med	information	delas?	
● Hur	mycket	kan	de	anställda	påverka	sitt	arbete?		
● Hur	mycket	vill	ni	att	medarbetarna	ska	kunna	påverka	sitt	arbete?		
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● I	vilket	forum	kan	de	anställda	påverka?	Typ	förslagslåda,	möten	med	chefer,	själva	
ändra	arbetssätt?		

● Hur	hanterar	ni	idérikedom	bland	de	anställda?	Att	en	anställd	utvecklar	nya	idéer	
som	kanske	hamnar	utanför	deras	ansvarsområde	-	Händer	det	att	anställda	gör	
saker	som	inte	gynnar	företaget?	

Avslutande	frågor 
● Hur	tror	du	att	din	ledarroll	kommer	att	se	ut	i	framtiden?	
● Siktar	ni	på	att	växa	mer?	Om	ja,	hur	då?	Kommer	systemen	att	hjälpa	er?	Hur?	
● Är	det	något	du	vill	tillägga?	

 
 
 


