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Sammanfattning 
Syfte: Denna studie ämnar undersöka hur kultur kan användas som styrverktyg och hur en 

grundares kulturella intentioner återspeglas i organisationen. Studien undersöker ett 

mikroföretag där grundaren är aktivt närvarande i den dagliga verksamheten. Vi har 

analyserat hur styrverktygen formats av kulturella aspekter genom att studera hur kultur 

implementerats som styrverktyg. 

 

Metod: Metoden utgörs av en flervalsmetod och genomför i form av en enkel fallstudie. 

Empirin som presenteras är insamlad genom intervjuer, enkät och observation. 

 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen innehåller teorier kring kulturens 

uppbyggnad, grundarens roll i kulturstyrningen samt teorier kring ekonomistyrning. Malmi 

och Browns paket (2008) kommer att användas tillsammans med Andersson och Funcks 

(2017) styrprocess för att förklara hur de olika kontrollerna kan användas och hur alla dessa 

påverkas av organisationskulturen. 

 

Slutsats: Resultatet av denna studie visar hur och att grundaren har använt sig av kultur som 

styrverktyg. Det framkommer även att grundarens värderingar påverkar hur styrverktygen 

utformas och används samt att detta resulterat i att styrverktygen är informella. Resultatet 

visar även på att grundarens intentioner återspeglas till viss del i organisationen. 

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, informella styrverktyg, organisationskultur, mikroföretag, 

grundaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 
 

Abstract 

English title: Culture an informal management control system 

 

Purpose: This study aims to investigate how culture can be used as a control tool and how a 

founder's cultural intentions are reflected in the organization. The study investigates a micro 

company where the founder is present in the daily business. We have analyzed how the control 

tools are shaped by cultural aspects by studying how culture has been implemented as a 

control tool. 

 

Method: The method consists of a multiple-choice method and takes the form of a simple case 

study. The empirical findings presented is collected through interviews, surveys and 

observation. 

 

Theoretical framework: The theoretical framework contains of theories about the structure 

of culture, the role of the founder in cultural control and theories of management control 

systems. Malmi and Brown's package (2008) will be used in conjunction with Andersson and 

Funcks (2017) control process to explain how the different controls can be used and how all of 

these are affected by organizational culture. 

 

Conclusion: The finding of this study shows how and that the founder has used culture as a 

control tool. It also appears that the values of the founder affect how the control tools are 

designed and used, and that the control tools are informal. The conclusion also shows that the 

founder's intentions are reflected to some extent in the organization. 

 

Keywords: Management control, informal control systems, organizational culture, micro-

enterprises, founder 

 

  



   
 

 
 

Begreppslista 

Stakeholders 

En person som har ett intresse i ett företag, denne kan antingen påverka eller påverkas av 

företaget. Exempel på stakeholders är: Investerare, anställda, leverantörer och finansiärer 

(Anthony, Newton, Govindarajan, Harman, Kraus & Nilsson 2014). 

 

Slack-chatt 

Ett chatt-nätverk där företagare kan skapa ett internt kommunikationsforum för personal, 

vidare finns möjlighet att dela in detta forum i olika kategorier och team. (Slack u.å.) 

 

Subkulturer 

Interna grupper som formar egen kultur med egna ledare till följd av yrkestillhörighet, hierarki, 

geografisk decentralisering eller tillhörighet till olika divisioner (Schein 2004)  
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1 Inledning 

1951 skrevs en av de första böckerna om organisationskultur (Jaques 1951), dock var det först 

i slutet av 1970-talet som organisationskultur introducerades som ett systematiskt begrepp 

(Alvesson 2014).  Det har därefter blivit en allt viktigare del i organisationer de senaste åren 

enligt Alvesson (2014). Det ökade intresset för kultur beror till stor del på dagens 

kunskapsintensiva organisationer (Alvesson 2015; Alvesson & Kärreman 2004) och 

globaliseringen där olika kulturer möts samt outsourcing och flytt av produktion (Hall 1995). 

Kulturen är viktig att ta hänsyn till då den påverkar hur de anställda tänker, värderar, deras 

föreställningar och hur de reagerar på nya idéer (Alvesson 2015).  Om organisationen lyckas 

kontrollera och skapa en bra kultur kommer de anställda att drivas av internt engagemang, stark 

identifiering med organisationens mål och jobbtillfredsställelse (Kunda 2006). 

 

“Organizational culture can be seen as [...] tissue in the human body, it binds the bones of 

organizational structure to the muscles of organizational processes. In a sense, culture represents 

the life force of the organization, the soul of its physical body” (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel 

2009 s. 278) 

 

Det finns en uppfattning om att kultur är något som är svårt eller till och omöjligt att förändra 

eller att ledningen bara kan utöva ett måttligt inflytande på värderingar (Alvesson 2014). 

Samtidigt är det väletablerat i många organisationsböcker och artiklar att det går att använda 

sig av kultur som styrningsverktyg för att styra organisationen och påverka beteenden i en 

riktning som är förenlig med organisationens mål (Andersson & Funck 2017; Alvesson & 

Kärreman 2004; Malmi & Brown 2008). Ekonomistyrningen har genom åren utvecklats en hel 

del. Från synen på ekonomistyrning som väldigt formell och med stor vikt på monetära mått 

som ligger till grund för ledningens beslutsfattande till en syn på ekonomistyrning där det även 

tas hänsyn till informell styrning (Alvesson & Kärreman 2004; Andersson & Funck 2017; 

Chenhall 2003; Malmi & Brown 2008). I den nya synen på ekonomistyrning ingår allt från 

extern- och intern information samt informella kontroller kopplat till personal och sociala 

aspekter (Chenhall 2003). Kulturstyrning är ett av många verktyg som ingår i ekonomistyrning 

och som kan användas av ledningen för att styra beteenden (Alvesson & Kärreman 2004; 

Chenhall 2003; Malmi & Brown 2008). 

 

Malmi och Brown (2008) beskriver ekonomistyrningen som ett paket med fem olika kategorier 

där kulturell styrning är en av dessa. Den kulturella styrningen är något som genomsyrar hela 

organisationen och påverkar de anställdas beteende. Även Chenhall (2003) inkluderar de 

informella aspekterna i ekonomistyrningen och betonar att de olika verktygen inte går att 
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studera isolerat från varandra. För att nå de gemensamma målen är det viktigt att förstå hur 

olika kombinationer av kontroller kan anpassas till en viss organisations design och struktur 

(Chenhall 2003; Moores & Yuen 2001). Hur styrningsverktygen fungerar i organisationerna är 

enligt Chenhall (2003) dels beroende på hur dess externa miljö ser ut och dels vilken typ av 

bransch som organisationen verkar inom (Chenhall 2003). Organisationer som producerar 

skräddarsydda specialprodukter behöver troligtvis mer kontroller såsom flexibel respons, 

öppen kommunikation inom organisationen och system för att hantera interna 

beroendeförhållanden. Detta kommer då innebära att traditionella formella kontroller såsom 

budgetar får mindre utrymme samt att deras kompatibilitet verkar vara begränsad (Chenhall 

2003). Däremot kommer organisationer som producerar vanliga, icke-differentierade 

produkter med kapitalintensiva automatiserade processer troligtvis att använda sig av mer 

standardiserade, administrativa kontroller såsom traditionell, formell finansiell styrning 

(Chenhall 2003). 

 

Även storleken på organisationen har stor påverkan på utformningen av ekonomistyrningen 

(Anthony et al 2014; Chenhall 2003). Till exempel förknippas mer formella, traditionella 

ekonomistyrningsverktyg med större organisationer som har  hög mångfald och sofistikerad 

teknik samt har en mer decentraliserad struktur (Chenhall 2003). När det kommer till mindre 

företag är det vanligare att de använder mer informell styrning (Anthony et al 2014). Även 

åldern på organisationen är av vikt, enligt Miller och Friesens (1983) livscykelmodell går 

organisationer igenom olika faser: birth, growth, maturity, revival och decline. Organisationer 

som befinner sig i birth-fasen är unga, ägaredominerade och har enkla och informella 

strukturer (Miller & Friesen 1983) och enligt Schein (2004) är det i denna fas som grundaren 

har störst påverkan. Även Moores och Yuens (2001) framför att organisationer som befinner 

sig i birth-stadiet förlitar sig mindre på formell styrning, på grund av dess enkla struktur och 

homogena marknad eller produkt. 

1.1 Problemformulering 
I och med det ökade intresset för organisationskultur har teorier utvecklats för hur ledningen i 

organisationen kan använda kulturen som ett styrverktyg (Alvesson & Kärreman 2004; Anthony 

et al 2014; Malmi & Brown 2008; Schein 2004). Ledaren har möjlighet att utöva inflytande över 

organisationen men enligt Alvesson (2014); Schein (2004); Yukl (2013) så är det grundaren av 

organisationen som har störst möjlighet att påverka organisationen. 
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“[...] it can be argued that the only thing of real importance that leaders do is to create and manage 

culture; that the unique talent of leaders is their ability to understand and work with culture; and 

that it is an ultimate act of leadership to destroy culture when it is viewed as dysfunctional.” (Schein 

2004 s. 11) 

 

Grundaren av organisationen kan överföra sina egna värderingar och övertygelser till gruppen 

och detta kan med tiden utgöra grunden för organisationens kultur (Schein 2004). Detta 

förutsätter dock att gruppen är välfungerande, känner grupptillhörighet och tar till sig 

grundarens övertygelser och värderingar (Schein 2004). Ledningen i organisationen kan genom 

att arbeta aktivt med kulturen uppnå strategiska och operativa mål snabbare, vilket också kan 

ge organisationen konkurrensfördelar (Katzenbach, Oelschlegel & Thomas 2016). Det finns 

också en enighet att organisationskultur är en central del av motivation, resurshantering, 

prioriteringar, engagemang och förändringsarbete inom organisationen (Alvesson 2014). 

Ledaren kan på flera sätt påverka kulturen och därmed de anställdas beteenden genom sitt 

inflytande (Yukl 2013) och eftersom kulturen genomsyrar hela organisationen påverkar 

kulturen även hela ekonomistyrningen (Malmi & Brown 2008). 

 

“Smart top managers know that for the organization to be successful, the right culture has to 

support and reinforce the strategy and structure to be effective in its environment. Someone once 

said, "Culture eats strategy for lunch." Managers can invest all the time and resources they have in 

defining a killer strategy, but implementing it will be impossible if the cultural values are out of 

line.” citerat av Daft (2014) s. 400 

 

Vi kommer i vår studie att fokusera på ett relativt nystartat och litet företag med färre än 10 

anställda, ett så kallat mikroföretag. Som vi tidigare nämnt så använder små företag mer 

informell styrning än större företag (Anthony et al 2014) i och med detta bör även grundaren i 

organisationen att ha ett större inflytande. Detta på grund av företagets enkla struktur (Moores 

& Yuens 2001) och att grundaren även är ledaren för organisationen i vår studie. Enligt Alvesson 

(2015) är företagets ålder även viktigt i hänseende till ledningens inflytande och möjlighet att 

använda företagskulturen. Det är lättare för ledningen att påverka ett ungt företag som befinner 

sig på en expansiv marknad än i ett större mer moget företag (Alvesson 2015).  Tidigare 

forskning som vi har hittat om mikroföretag är väldigt fokuserat på familjeföretag (Wenyi 2011) 

och hur styrningen förändras när företagen utvecklas från mikro till större och svårigheter med 

omställningen (Davila, Foster & Jia 2010). Därför fokuserar vår studie på hur ledaren i ett 

mikroföretag använder sig av kulturell, informell styrning. För att undersöka hur en grundare 

av ett mikroföretag genom informell styrning kan använda sig av handlingar och värderingar för 

att påverka sin personal. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur kultur kan användas som styrverktyg och 

hur en grundares kulturella intentioner återspeglas i organisationen. Studien undersöker ett 

mikroföretag där grundaren är aktivt närvarande i den dagliga verksamheten, i denna har vi 

analyserat hur styrverktygen formats av kulturella aspekter genom att studera hur kultur 

implementerats som styrverktyg. 

 
Frågeställningar  

 

1. Hur kan grundaren av en organisation använda sig av kultur som styrmedel? 

2. Hur återspeglas grundarens kulturella intentioner i organisationen? 

1.3 Avgränsningar 
Vi ser kultur som ett dynamiskt fenomen som påverkar organisationens medlemmar samtidigt 

som medlemmarna kan påverkar kulturen. Vi har dock valt att studera hur grundaren har 

möjlighet att påverka och styra organisationen och kommer därför inte gå in i detalj på hur 

organisationsmedlemmarna påverkar kulturen. Uppdelningen av den ömsesidiga påverkan kan 

underlätta när kultur undersöks och analyseras (Bang 1999). 
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2  Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenterar vi ämnet organisationskultur och vilka faktorer som kan påverka 

kulturen i organisationer. Först går vi igenom olika definitioner av kultur, följd av grundarens 

roll. Därefter går vi igenom hur kultur kan användas som styrverktyg inom organisationen samt 

hur detta kan implementeras. 

2.1 Definitioner av kultur 
Inom kulturteori finns det en mängd olika definitioner på kultur och gemensamt för de flesta är 

att de innefattar gemensamma värderingar, normer och grundläggande antaganden (Alvesson 

2015). Hofstede (1980) definierar kultur som en samling av människor som programmerats 

kollektivt mentalt med samma budskap och värderingar till följd av den miljö de befinner sig i. 

Hofstede (1980) menar att kultur inte är en egenskap hos en individ utan en följd av den 

livserfarenhet och utbildning de bär med sig sedan tidigare.  Vidare menar Hofstede, Hofstede, 

Minkov och Nordfeldt (2011) att alla människor är bi-kulturella då de är en del av flera grupper 

samtidigt, samt att kultur formas av: nationella värderingar, etniska, religiösa, kön, generation, 

samhällsklass, yrke och även olika nivåer inom organisationen. 

 

Schein (2004 s.17) definierar kultur som: 

 

“a pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its problems of 

external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid 

and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in 

relation to those problems" 

 

Schein (2004) menar att kultur är ett mönster av grundläggande antaganden som bildats inom 

gruppen. Vidare beskriver Schein (2004) kulturen som ett dynamiskt fenomen som alltid finns 

närvarande och som ständigt speglas och skapas genom interaktioner med andra samt formas 

av ledarskapbeteende, strukturer, rutiner, regler och normer som guidar och begränsar 

beteendet. Dock är det grundaren som har störst möjlighet att fastställa de grundläggande 

värderingarna och antagandena och därmed forma kulturen (Schein 2004: Alvesson & 

Sveningsson 2014).  Även Bang (1999) definierar kultur på liknande sätt; 

 

“Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 

varandra och omvärlden” (Bang 1999 sid 24) 
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Enligt Bang (1999) är medlemmarna i en kultur både en produkt och en källa till kulturen.  

 

 
Figur 1. Fritt tolkad modell Samspelet mellan människor (Bang 1999 s.107) 

 

Vårt perspektiv på begreppet organisationskultur är något som till viss del kan styras av 

grundaren, men också av de anställda. Vi anser att kultur är något dynamiskt som förändras 

kontinuerligt i dubbel riktning.  

2.1.1 Nivåer av kultur 
Enligt Scheins (2004) modell (visas i figur 2) går företagskulturen att analysera i nivåer d.v.s. i 

vilken grad kulturfenomenet är synligt för observatören. De olika nivåerna sträcker sig från de 

mycket konkreta och uppenbara manifestationerna i artefakterna till de djupt inbäddade, 

omedvetna och grundläggande antagandena som definieras som kärnan av kulturen. Mellan 

dessa lager finns olika uttalade övertygelser, värderingar, normer och beteenderegler som 

gruppmedlemmarna använder för att avbilda kulturen både för sig själva och för andra.  Även 

Bang (1999) utgår ifrån normer, värderingar och grundantaganden när han undersöker kultur. 

I en ny organisation har det inte hunnits skapas vedertagna normer för hur uppgifter ska 

hanteras, till en början är det individens personliga värdering och idé om hur problem ska 

hanteras som styr. De personer som lyckas influera resten av gruppen och som bidrar till 

framgång kommer senare att definieras som “ledare” (Schein 2004). Om framgångarna senare 

fortsätter så kommer denna uttalade övertygelse och värderingarna förvandlas till 

grundläggande antagande (Bang 1999; Schein 2004). Genom social validering mellan 

individerna i gruppen så förstärks dessa antaganden till att bli vedertagna sanningar. 
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Figur 2. Fritt tolkad modell av tre nivåer av kultur (Schein 2004 s.26) 

 
Artefakterna 

Den första nivån består av artefakterna och här ingår fenomenen som för utomstående går att 

se, höra, och känna. Exempel på artefakter kan vara: det gemensamma språket, kläder, 

värderingar, ritualer, myter och historier men också klimatet inom organisationen (Schein 

2004). Dessa kan också beskrivas som objekt och ting enligt Bang (1999). 

 

Uttalad övertygelse och värderingar 

Den andra nivån av kultur består av uttalad övertygelse och värderingar som syftar till mål, 

strategi och filosofi (Schein 2004). Dessa kan kommuniceras utåt i organisationen och kan på så 

sätt sammanföra organisationen och skapa gemensamma mål. Det kommunicerade budskapet 

kan då användas som en källa till identitet och bidra till organisationens “core mission” (Schein 

2004). 

 

Grundläggande antaganden 

Schein (2004) tredje nivå av kultur är de grundläggande antagandena, dessa är värderingar 

och uttalade övertygelser som blivit accepterade som sanningar. Detta är det innersta lagret av 

kultur (Bion 1961; Sathe 1985; Schein 2004). Ett grundläggande antagande som blivit 

accepterat av gruppen kan vara så starkt att alla andra alternativ ses som otänkbara (Bang 

1999; Schein 2004). De grundläggande antagandena definierar hur individen ska känna, tänka, 

tolka innebörder och hur den ska handla i olika situationer och enligt Schein (2004) är det en 

del av gruppens DNA. 
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2.1.2 Grundarens roll och ledarskapet 
Som vi nämnde tidigare i problemformuleringen så har grundaren i en organisation vanligtvis 

ett större inflytande än andra personer som sitter på ledande positioner (Alvesson 2015; Schein 

2004). Enligt Alvesson (2015) har en grundare ett betydande inflytande eftersom denne är med 

och skapar organisationen från grunden. Inflytandet utgörs dels av rekryteringsprocessen där 

grundaren väljer ut de personer som ska anställas. Grundaren står även för organisationens 

inriktning, d.v.s. de sätter sin prägel på de gemensamma idéer, värderingar och övertygelser som 

uppstår under de år organisationen utvecklas. Kulturen kan dock påverkas av olika ledares 

inflytande under särskilda perioder (Alvesson 2015; Schein 2004; Yukl 2013), en ledare som 

haft en ledande position i ett företag och är förknippad med framgång kan ha stor påverkan 

(Yukl 2013). Detsamma gäller för en ledare som lyckas rädda ett ”döende” företag, i kris ökar 

inflytandet av ledarskapet (Yukl 2013). Dock så betonar Yukl (2013) att även starka subkulturer 

kan ha inflytande på kulturen, då delar av subkulturen kan bli centrala för hela företagskulturen. 

 

Enligt Brunsson (2005) så är ledarskap ett mjukt styrverktyg och detta verktyg glöms ofta bort 

och framstår istället som delvis eller helt avskilt från den ”vanliga” ekonomistyrningen. Anthony 

et al. (2014) beskriver ledarskapsstilen som det ekonomistyrningsverktyg som är det 

kraftfullaste. Ledarskap handlar om att få sina medarbetare att följa dess intentioner genom att 

själv handla på ett visst sätt (Brunsson 2005). Anthony et al. (2004) menar att “tonen uppifrån” 

är en möjlighet för överordnade att påverka beteendet både medvetet och undermedvetet. Detta 

ger också möjlighet att föra vidare sina värderingar och normer till underordnade, i vissa fall 

kan detta även leda till att de förstärks (Anthony et al. 2014). Hur ledarskapet kan användas som 

verktyg beror på vilken typ av ledarskapsstil ledaren besitter (Brunsson 2005). Brunsson 

(2005) beskriver ledare som entreprenörer och gör skillnad på chefer och ledare. En chef är 

någon som styr (med regler och tillrättavisning) en redan befintlig verksamhet. En ledare tar 

risker, är inriktad på förändring och arbetar långsiktigt (Brunsson 2005). Genom ledarskapet 

kan ledaren påverka och styra de anställdas beteenden, detta är vad som kallas för 

kulturstyrning alternativt normativ kontroll (Alvesson & Kärreman 2004; Kunda 2006; Malmi 

& Brown 2008). 

 

Bang (1999) understryker betydelsen av att ledaren på förhand måste bestämma hur den vill 

att kulturen ska vara: vilka värderingar, verklighetsuppfattning och normer de vill sträva efter. 

För ett lyckat resultat gäller det dock att ledarens beskrivning av kulturen även reflekteras i 

handling så att det inte bara blir tomma ord (Bang 1999). Enligt Yukl (2013) kan ledaren 

använda sitt inflytande på flera sätt för att påverka kulturen, och för att få en lyckad effekt gäller 

det att de olika tillvägagångssätten överensstämmer med varandra. En form av inflytande som 

ledaren kan använda sig av är genom återkommande betoningar av en inspirerande vision för 

organisationen (Schein 2004; Yukl 2013). Vidare menar Yukl (2013) att genom uttalanden om 
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viktiga värderingar och mål samt genom att formulera långsiktiga strategier och planer för att 

uppnå dem, kommunicerar ledaren sina värderingar. Även formaliserade värderingar och 

filosofier kan vara ett sätt att påverka, men för att det ska lyckas gäller de att dessa stöds av 

ledarens handlingar och beslut (Yukl 2013). 

 

Enligt Yukl (2013) kan ledarens förväntningar och värderingar även kommuniceras genom 

symboliska handlingar som är betydelsefulla för de kulturella värderingarna. Ett sätt att 

kommunicera genom handling är att vara med i den dagliga verksamheten när det behövs vilket 

enligt Mintzberg (1973) är vanligare i små företag. Vidare så kommunicerar även ledare sina 

prioriteringar och problem i deras dagliga arbete genom valet av frågor, mätningar, saker att 

kommentera, beröm och kritik (Schein 2004; Yukl 2013). Genom att inte uppmärksamma något 

sänder ledaren signaler om att det inte är viktigt (Yukl 2013). Enligt Bang (1999) sänder ledaren 

budskap till medarbetarna bara genom sitt sätt att vara, eftersom de anställda ofta ser ledaren 

som en förebild. Därför är det viktigt för ledare att tänka igenom vad det är för budskap de 

signalerar och hur dessa kan tolkas (Bang 1999). Även Alvesson (2015) går igenom ett exempel 

på hur viktigt det är att tänka igenom idéerna och tankarna bakom ledarens handlingar samt 

hur dessa kan tolkas av mottagarna. Ledningen kan även påverka organisationskulturen genom 

artefakterna (Bang 1999; Schein 2004) och dessa används för att betona de grundläggande 

värderingarna i organisationen (Yukl 2013).  Enligt Ouchi (1979) och Yukl (2013) kan 

ceremoniella former av kontroll samt ritualer användas för att styra attityder, värderingar, 

övertygelser och stärka identifikationen med organisationen. 

 

Ytterligare ett sätt för ledningen att ha inflytande på kulturen är genom mer formella 

traditionella styrverktyg. Enligt Malmi och Brown (2008) påverkar de kulturella verktygen även 

de mer formella styrverktygen. Ledaren kan influera dels genom att skapa eller justera formella 

system och program, samt utformningen av organisationsstruktur och byggnaden för 

verksamheten (Yukl 2013). Genom budgetar, planeringsmöten, rapporter, 

prestationsbedömningar och utvecklingsprogram kan ledare betona vissa värderingar och 

övertygelser om korrekt beteende (Yukl 2013). Alvesson (2015) menar att genom finansiella 

verktyg kan ledaren påverka hur de anställda agerar. Program med information och genomgång 

av arbetssätt kan användas för att socialisera nya anställda och lära dem om 

organisationskulturen. Enligt Yukl (2013) kan även kompetensutveckling som används för att 

lära de anställda om verksamhetens ideologi stärka de kulturella värderingarna. 

Kompetensutveckling är en del av den administrativa kontrollen och är nära kopplat till kultur 

enligt O‘Reilly (1989). Även värderingar kan kommuniceras via kriterier som används vid 

rekrytering, marknadsföring, belöning och uppsägningar Yukl (2013).  Om personalbesluten 

överensstämmer med de kommunicerade kriterierna och om dessa är realistiska så kommer 

effekten på kulturen att vara stor (Yukl 2013). 
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Enligt Alvesson (2015) och Schein (2004) är grundaren av organisationen den person som kan 

ha mest inflytande på företagskulturen, men menar samtidigt att det finns en övertro på 

grundarens och ledningens påverkan. Företagskulturen påverkas inte enbart av ledaren utan 

även av samspelet mellan ledare och anställda (Alvesson 2015, Yukl 2013). Detta samspel är i 

sin tur påverkat av den lokala världsuppfattningen, yrkesspecifika- samt samhälleliga kulturer 

(Alvesson 2015; Hofstede et al. 2011; Ouchi 1979). Vidare framför Alvesson (2015) att många 

gör skillnad mellan chefer och ledare och tillskriver ledaren större påverkan på kultur, Alvesson 

(2015) menar dock att chefer och ledare påverkar kulturen på olika sätt. Byråkratiska chefer 

kan påverka genom exempelvis finansiella mått som i sin tur påverkar de anställdas sätt att 

tänka, känslor och värderingar. Alvesson (2015) föreslår mer fokus på hur de anställda 

uppfattar, relaterar och reagerar på ledarens handling istället för att enbart titta på vad ledaren 

gör. 

2.2 Kultur som ett informellt styrmedel 
Traditionellt kan ekonomistyrning definieras som: 

 

“Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende inom 

organisationen” - (Lindvall 2011 sid 50). 

 

Dock så menar Lindvall (2011) att denna definition bör ses som aningen förlegad då 

organisationer idag med stöd av kunskap om organisationer och mänskligt beteende i högre 

utsträckning kan förutse tänkbara utfall av mänskligt handlande och bättre förstå 

organisationer (Lindvall 2011). En bättre definition enligt Andersson och Funck (2017 sid 12); 

 

“En avsiktlig åtgärd för att uppnå ekonomiska mål, genom att påverka individers beteende. 

Mänskligt beteende har således stor betydelse i ekonomistyrningen. Ekonomistyrningen inkluderar 

både beslut och handling.” 

 

Andersson och Funck (2017) menar att handling utan beslut saknar mål, legitimitet och riktning, 

och utan handling så är beslut meningslösa. Handling påverkas av många olika styrverktyg och 

bland dessa ingår kulturstyrning genom normer, symboler och värderingar (Andersson & Funck 

2017). Vidare menar Andersson och Funck (2017) att nationalekonomiska teoriers antaganden 

om att individer är rationella och analytiska är överdrivna, då andra studier i 

beteendevetenskap har visat att enskilda individer styrs av egna agendor och har en begränsad 

rationalitet. Därför krävs det att det mänskliga beteendet kontrolleras och därmed kan kultur 

fungera som ett verktyg i flera avseenden (Andersson & Funck 2017); Dels för att hjälpa 
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organisationen att nå sina mål, underlätta vid externa förändringar och dels för att öka 

organisationens konkurrenskraft. Vidare kan kultur även påverka hur personalen förstår 

händelser, hur de organiserar samt tar emot information (Gordon 2002). 

 

Enligt Malmi och Brown (2008) ses kulturen som en övergripande styrningsmekanism när det 

används för att påverka och styra mänskligt beteende. Kunda (2006) kallar denna kontroll för 

normativ kontroll och kan förklaras som försök till att framkalla och styra de underliggande 

erfarenheterna, tankarna och känslorna som styr de anställdas handlingar. Malmi och Brown 

(2008) framhäver att kultur kan antas ta lång tid att förändra samt att kulturen verkar som ett 

kontextuellt ramverk för de andra styrmedlen så som; cybernetisk kontroll, administrativ 

kontroll, planering och kompensation och belöning. Enligt Kärreman och Alvesson (2004) kan 

ekonomistyrning ses som rena system, antingen som formell eller informell styrning som inte 

går att förena, eller som system som inte utesluter varandra. 

 

Malmi och Browns (2008) modell är utformad som ett paket (se figur 2) med kultur i toppen av 

modellen, detta för att visa kulturens breda och subtila roll. I mitten på modellen finns 

planerings-, cybernetisk- och belönings- och kompensationskontroll. Dessa kontroller är ofta tätt 

sammankopplade inom organisationen, därav återfinns de på samma nivå och presenteras i 

tidsordning från vänster till höger (Malmi & Brown 2008). Längst ner i modellen hittar vi den 

administrativa kontrollen, denna kontroll skapar struktur för kontrollerna: planering, 

cybernetisk samt belöning och kompensation, det är även här dessa utövas (Malmi & Brown 

2008). Malmi och Brown (2008) menar att deras modell ska uppfattas som ett paket, hur detta 

paket konfigureras och hur de olika kontrollerna är relaterade till varandra är 

organisationsspecifika. De betonar även vikten av fortsatt forskning på ekonomistyrning som 

paket, då vissa av kontrollerna kan komma att ses som onödiga samt att det kan upptäckas att 

det finns behov av nya kontroller för att förstå organisatoriskt beteende Malmi och Brown 

(2008). 

 

 
Figur 2. Fritt tolkad modell, ekonomistyrning som ett paket (Malmi & Brown 2008 s. 291) 
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I följande avsnitt så kommer vi förklara Malmi och Browns olika delar i paketet. Enligt studier 

kan formella kontrollsystemen inneha en dold kulturell dimension (Kärreman & Alvesson 2004) 

och med tanke på denna studies fokus kommer de olika styrningsverktygen att relateras till 

kulturella aspekter. 

2.2.1 Styrning genom värderingar 
Value-based control har sitt ursprung i det Simons (1994) kallar för belief system. Fortsatt 

kommer vi att benämna value-based control som styrning genom värderingar. Denna styrning 

ger uttryck för ledares övertygelser d.v.s. grundläggande värderingar, syfte och riktning som 

används för att styra organisationen (Simons 1994). Detta kan användas av ledare för att 

formellt kommunicera och systematiskt förstärka de grundläggande värderingarna, syftet och 

visionen för organisationen. Simons (1995) beskriver tre nivåer som styrning kan påverka 

beteendet genom värderingar. Den första nivån skildrar när rekryteringsprocessen används för 

att anställa individer med specifika karakteristika som överensstämmer med den egna 

organisationen. Det är oftast grundaren eller ledaren som bestämmer vilka kriterier som måste 

uppfyllas för att individen ska bli en del av gruppen (Alvesson 2015; Schein 2004). Nya 

medlemmar kommer få svårt att fokusera på sina primära åtaganden om de känner sig osäkra 

kring sitt medlemskap. Så för att gruppen ska fungera och utvecklas är det viktigt att det finns 

tydligt definierade gränser och riktlinjer för vilka som är en del av gruppen och vilka som står 

utanför gruppen (Schein 2004). Den andra nivån beskriver när socialiseringsprocessen formar 

individerna genom nya värderingar som passar organisationens värderingar (Alvesson & 

Kärreman 2004; Malmi & Brown 2008). Den tredje nivån är när värderingarna blivit 

manifesterade och individens beteende överensstämmer med dem. De anställda kan uppträda i 

överensstämmelse med värderingarna eftersom de har anpassats av dem, eller för att det 

förväntas av organisationen. Sammanfattningsvis är värderingarna utformade för att påverka 

beteendet hos de anställda (Malmi & Brown 2008). 

 

2.2.2 Symbolstyrning 
Ett annat sätt att påverka kulturen är genom symbolstyrning som framträder som en synlig och 

fysisk aspekt i en organisation, i så kallade artefakter (Schein 2004). Som tidigare nämnts så 

utgörs artefakterna av synliga uttryck, t.ex. arbetsplatsens design och klimat samt klädkoder, för 

att utveckla en viss typ av kultur. Ett exempel kan vara att organisationen skapar stora öppna 

ytor i arbetslokalen för att skapa en kultur av kommunikation och samarbete. Symbolstyrning 

kan även utgöras av myter, historier, traditioner, ceremonier samt symbolhandling (Schein 

2004). Exempel på symbolhandlingar kan vara att visa lojalitet, självuppoffring och service 

utöver det som krävs av arbetet (Yukl 2013). Symbolhandling som ett verktyg för 

företagsledningen kan verka positivt på individens motivation, förmedling av intryck, 
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förändringsfrämjande och prestation. Denna styrning kan även bidra till att de anställda 

identifierar sig med företaget (Alvesson 2015). Vidare menar Yukl (2013) att även om en ledares 

symboliska handlingar inte direkt observeras av de anställda i organisationen, kan de utvecklas 

till berättelser och myter och sprida sig i stor utsträckning. 

 

Hofstede et al. (2011) beskriver språk som något som härstammar ifrån symboler, och betonar 

vikten av att ha ett gemensamt språk för att kunna föra gruppens kultur vidare. För att gruppen 

ska kunna fungera så krävs det att det finns ett väldefinierat system för hur kommunikation och 

tolkning ska gå till, det krävs att organisationen skapar ett gemensamt språk för att individerna 

ska kunna förstå och göra sig förstådda sinsemellan (Hofstede et al. 2011). Enligt Schein (2004) 

så är det oftast den person som sammanfört gruppen tillsammans med särskilt aktiva 

medlemmar av gruppen som utvecklar språket och förståelsen. Vidare menar Schein (2004) att 

ett gemensamt språk kan bidra till en effektivare kommunikation och därmed en effektivare 

organisation. Vidare menar Schein (2004) att det är först när gruppen mognat som vanliga ord 

kan få en särskild innebörd och att dessa blir en del av det djupaste lagret av en grupps kultur, 

ett så kallat grundläggande antagande. 

2.2.3 Klanstyrning 

Klansstyrning är ett annat sätt att styra kulturen (Malmi & Brown 2008). Styrningsmedlet 

innefattar socialiseringsprocesser där gemensamma värderingar, normer och gemensamma 

mål formar beteendet hos medlemmarna (Ouchi 1979). Klaner kan beskrivas som grupper och 

kan vara exempelvis yrken, en organisation eller en grupp inom en organisation eller 

egenskaper i en speciell organisation. Klanstyrningen bygger på grundläggande antaganden 

mellan medlemmar om vad som kategoriserar ett korrekt beteende, och det krävs en hög nivå 

av engagemang hos de involverade för att åstadkommas (Ouchi 1979). Styrningen kan utgöras 

av symboler, ritualer, traditioner, berättelser och ceremonier för att underminera eller 

förstärka vissa beteenden inom organisationen (Ouchi 1979). För att styrningen ska bli lyckad 

krävs att gruppen är stabil och mogen, detta kännetecknar en klan (Ouchi 1979). Klanstyrning 

anses kunna uppnå samarbete genom att välja ut och socialisera individer så att deras egna 

mål överensstämmer med organisationens (Ouchi 1979). Beroende på storleken av 

organisationen kommer klanerna att se olika ut, i stora företag kommer det troligtvis att 

uppstå klaner inom organisationen i allt större utsträckning än i små. I små organisationer kan 

hela organisationen utgöra klanen (Ouchi 1979). 
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2.2.4 Planering 
Malmi och Brown (2008) delar upp planering i två begrepp, åtgärdsplanering och 

långtidsplanering. Åtgärdsplaneringen speglar organisationens mål de närmaste 12 månaderna 

och har oftast ett taktiskt fokus, medan långtidsplanering är organisationens långsiktiga mål, 

vilka har ett mer strategisk fokus. Genom att använda sig av planeringskontroll så kan ledarna 

precisera vad som förväntas av de anställda för att organisationen ska nå de uppsatta målen 

(Malmi & Brown 2008). Det kan bidra till lättare koordination genom att sätta gemensamma mål 

inom organisationen som också kan leda till att de anställda handlar i linje med organisationens 

mål (Malmi & Brown 2008). Detta går att koppla till värderingar och uttalad övertygelse, då de 

kommuniceras av ledaren eller grundaren kan bidra till att skapa gemensamma mål, strategier 

och filosofier (Schein 2004). 

2.2.5 Cybernetisk kontroll 
Green and Welsh (1988) definierade cybernetisk kontroll som en process där prestandan på 

olika mått mäts och jämförs med standardvärden, där en “feedback-loop” rapporterar då 

oönskad varians uppstår. Detta ger då möjlighet för en chef att förändra denna oönskade varians 

som kan bestå av till exempel ett oönskat eller felaktigt beteende. Genom att använda sig av 

uttalad övertygelse, värderingar samt belöningar och straff så kan ledaren påverka och förändra 

beteenden genom kulturell styrning (Schein 2004). Ett belöningssystem är en faktor som bidrar 

till ökad motivation och syftar till att öka individer och gruppers prestationer inom 

organisationer. Det kan också bidra till ökad målkongruens mellan grupp och organisation 

(Bonner & Sprinkle 2002). Enligt Malmi och Brown (2008) så är belöningssystem nära knutet 

till Cybernetisk kontroll. 

 

Enligt Schein (2004) måste varje grupp etablera ett system för belöningar och tillrättavisande. 

Gruppen måste gemensamt definiera vad som är en belöning eller ett straff och hur det 

upprätthålls. Dessa element är några av de viktigaste delade grundantagandena i en ny 

organisationskultur, och att förändra dessa är den snabbaste och lättaste vägen att ändra vissa 

element av organisationskultur enligt Schein (2004). Organisationer kan dela ut belöningar för 

att behålla personal men även för att uppmuntra den kulturella styrningen genom att dela ut 

grupp-belöningar (Malmi & Brown 2008). Hur bestraffningar och belöningar distribueras skiljer 

sig mellan olika organisationer och även lokalt inom företaget enligt Schein (2004). När 

organisationskultur studeras bör detta tas i beaktning då det avslöjar viktiga regler och 

underliggande grundantaganden i kulturen (Schein 2004). 

2.2.6 Administrativ kontroll 
Kulturell och administrativ kontroll är nära sammankopplat enligt O‘Reilly (1989). Enligt Malmi 

och Brown (2008) så är det administrativ kontrollsystemet ett sätt att specificera hur de 
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anställda ska utföra uppgifter och hur de anställda förväntas bete sig. Malmi och Brown delar 

upp administrativ kontroll i tre underkategorier; 

• Organisationsdesign och struktur 

• Procedurer och riktlinjer 

• Styrelsestruktur 

 

Organisationsdesign och struktur är verktyg för att kontrollera och genom att använda en 

särskild struktur så kan organisationen uppmuntra till vissa typer av kommunikation och 

relationer inom organisationen (Alvesson & Kärreman 2004). I nya organisationer kan det vara 

ett problem att distribuera makt, inflytande och auktoritet. Enligt Schein (2004) bör varje grupp 

utveckla regler och kriterier för hur organisationen distribuerar makt, vilka kriterier krävs för 

att få makt, och hur förlorar individen makt. Schein (2004) betonar vidare vikten av att 

konsensus är av stor vikt för att hantera osäkerhet och aggressivitet. Olika organisationer har 

olika system för att hantera maktfördelning och status, antingen så kan det fördelas formellt där 

titlar, bakgrund och utbildning är av stor vikt. Makt och status kan också fördelas informellt 

genom personliga egenskaper och tidigare framgångar, ett typiskt förhållningssätt är att alla har 

rätt att delta och uttrycka sin åsikt eftersom en bra ide kan komma från vem som helst inom 

organisationen (Schein 2004). 

 

En annan form av strukturell kontroll är enligt Alvesson och Kärreman (2004) Human resource 

management (HRM). Även Anthony et al (2014) anser att HRM är en del av ekonomistyrning. 

Det går att dela upp HRM i tre styrningsverktyg: bemanning, utveckling och kulturutveckling. 

Samtliga av dessa tre går att koppla till kultur; bemanning handlar om att rekrytera rätt 

personer som ska passa in i olika roller i organisationen (Anthony et al 2014), men också att 

anpassa rollerna för att få rätt dynamik i gruppen (Schein 2004). Utveckling handlar om att 

kompetensutveckla personalen genom interna träningsprogram, teambuilding samt uppnå 

målkongruens och skapa en gemensam strategi för organisationen (Anthony et al. 2014). Detta 

kan också ses som ett sätt att överföra kulturen till dem (Anthony et al. 2014). Dock påpekar 

Holliday (1995) att i småföretag finns det oftast inte tid för utbildning och utveckling. Dessutom 

kan grundaren vara motvillig till att erbjuda detta då studier visar att många som arbetar inom 

ett litet företag går vidare och själva blir entreprenörer (Holliday 1995). I Hollidays (1995) 

studie visade det sig att i de småföretag som deltog i studien så var mentorskap vanligare än 

annan mer formell utbildning. 

 

Bang (1999) menar att genom att använda sig av selektiv rekrytering så kan man säkra en 

homogen grupp av medlemmar. Genom att se till att de nya medlemmarna inte har 

uppfattningar och värderingar som står i motsats till organisationens uppfattningar och 

värderingar så förstärks den befintliga kulturen (Bang 1999).  Det kräver dock att den som 
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rekryterar personal har god kännedom om kulturen, och kan avgöra om de sökande delar de 

befintliga värderingarna (Bang 1999). Vidare menar Bang (1999) att internt rekryterade ledare 

bidrar till en förstärkning av den kultur som finns inom organisationen. Holliday (1995) menar 

dock att det finns risk i små företag att grundaren väljer personer med liknande karakteristika 

och detta kan bidra till att beslut inte ifrågasätts och att bredden på expertis blir begränsad. 

 

Procedurer och riktlinjer ingår även i styrningsverktyg, exempelvis så kan det handla om att 

lära individer att följa protokoll och policys (Schein 2004). Enligt Forslund (2013) kan 

beteende formaliseras genom användning av riktlinjer och rutiner kring hur de anställda bör 

arbeta och utföra sina arbetsuppgifter. Detta är ett sätt att standardisera arbetsprocessen och 

att sättet hur arbetsuppgifterna bör genomföras. 

2.3 Syntes av teori 
I detta avsnitt ger vi en sammanfattande bild över hur vi använder valda teorier för att visa hur 

grundaren av en organisation kan använda kultur som ett verktyg för att styra organisationen. 

Sambandet mellan ekonomistyrning och organisationskultur kommer att visa sig i detta avsnitt. 

Vi vill demonstrera hur en styrprocess är uppbyggd, och hur denna relateras till kultur som 

styrverktyg. 

 

Alla organisationer behöver styras genom ekonomistyrningsverktyg för att nå satta mål och 

skapa värde för alla stakeholders (Anthony et al. 2014). För att lyckas så krävs det utrustning 

som kontrollerar om de strategiska målen uppnås (Anthony et al. 2014). Andersson och Funck 

(2017) beskriver ett system där ett styrverktyg för att påverka organisationen beskrivs som en 

styrprocess (se figur 3). Styrprocessen börjar med en analys av människor, strategi och 

situation, i denna analys kan grundaren ta hänsyn till kärnvärden, visioner, affärsidéer och mål 

(Andersson & Funck 2017). Personalens (den styrda enhetens) uppgift är att genomföra den 

ledningens (styrande enhetens) intentioner och genom att göra det kan måluppfyllelse uppnås. 

Personalen tar delbeslut och utför olika handlingar. Genom feedback till ledningen så får denne 

kunskap om utförda aktiviteter. Ledningen kan därefter göra en uppföljning av utfallet och 

processen börjar om. Då ledningen fått feedback kan denne ge nya styrbeslut och styrsignaler 

(Andersson & Funck 2017). 
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Figur 3. Fritt tolkad modell av en styrprocess (Andersson & Funck 2017 s.52) 

 

I vårt fall så är styrenheten grundaren i organisationen och vår styrsignal är olika verktyg som 

kan användas för att påverka beteendet hos de anställda. Vi har valt att anpassa Malmi & 

Browns modell från 2008 för att på ett övergripligt sätt kunna beskriva hur grundaren av ett 

mikroföretag kan använda kultur som styrverktyg. Malmi och Browns kulturella kontroll; 

Styrning genom värderingar och symbolstyrning genomsyrar de andra kontrollsystem då den 

avgör hur de anställda förväntas bete sig. På detta vis länkar vi ihop Malmi & Browns 

kontrollpaket (figur 4) till Andersson och Funcks styrprocess (figur 3). 

 
Fig 4. Syntesmodell av ekonomistyrning som ett paket (Malmi & Brown 2008 s. 291) 

 

Som tidigare nämnts är styrning genom värderingar ett uttryck för ledarens övertygelser som 

används för att styra organisationen (Simons 1994). Malmi och Brown (2008) menar att 

värderingarna är utformade för att påverka beteenden hos de anställda. Om grundaren är 

delaktig i rekryteringsprocessen så kan denne vara med och bestämma vilka kriterier 

personerna måste uppfylla för att bli en del av organisationen (Alvesson 2015). Vidare kan 

grundaren påverka genom att uttala vilka gemensamma idéer, värderingar och övertygelser 

organisationen ska ha. Ett annat sätt är att systematiskt betona en inspirerande vision (Schein 

2004; Yukl 2013). För att grundarens kulturella intentioner ska manifesteras måste detta 

reflekteras i handling, vilket för oss vidare till symbolstyrning. 

 

Grundaren kan genom symboler påverka personalens attityder och beteenden (Schein 2004). 

Som vi nämnt tidigare kan grundaren använda sig utav symboliska handlingar för att tydliggöra 

sina värderingar och ståndpunkter. Hen kan också använda sig av ceremonier, historier och 

traditioner. Vidare kan grundaren manifestera artefakter i form av logotyper, budskap eller 

klädkod i den miljön där de anställda befinner sig (Schein 2004; Hofstede et al. 2011). Då även 

språk anses vara en artefakt av (Hofestede 2011; Schein 2004) så kan grundaren tillsammans 

med särskilt aktiva medlemmar skapa ett gemensamt språk. 

 

Enligt Malmi och Brown (2008) kan planeringskontroll användas för att kommunicera vad som 

förväntas av de anställda för att organisationen ska nå de uppsatta målen. Kopplingen till kultur 



   
 

 
18 

är att grundaren genom långsiktiga strategier och planer för att uppnå satta mål kommunicerar 

viktiga värderingar. Genom planeringen kan grundaren även betona vissa värderingar och 

övertygelser om korrekt beteende (Yukl 2013). 

 

Den cybernetiska kontrollen kommer att knytas till kultur genom belöningar, kompensation 

samt budget. Genom att upprätta ett belöningssystem kan grundaren öka motivationen samt 

prestationer hos de anställda (Bonner & Sprinkle 2002) samtidigt som denne kommunicerar 

sina värderingar (Yukl 2013). Det gäller dock att företaget har en gemensam uppfattning om vad 

som är en belöning eller en tillrättavisning för att detta ska ha en verkan (Schein 2004). Hur 

belöning och straff utdelas beror till stor del på de underliggande grundantaganden som finns i 

kulturen (Schein 2004). Genom budgetar och andra finansiella verktyg kan grundaren 

kommunicera sina värderingar och övertygelser samt påverka hur de anställda agerar (Alvesson 

2015; Yukl 2013) 

 

Den administrativa kontrollen innefattar strukturen på organisationen men också riktlinjer och 

policys som återfinns i den (Malmi & Brown 2008). Det är också grundaren som avgör vilken 

struktur organisationen ska ha och hur organisationen ska utformas. Hen avgör hur formell eller 

informell jargong och kommunikation inom organisationen ska vara samt hur makt och titlar 

ska distribueras (Schein 2004). Dessa variabler påverkas av kulturen, men påverkar också 

kulturen (Bang 1999). 

 

Inom den administrativa kontrollen har vi även valt att inkludera HRM, som består av 

bemanning och utveckling. Som vi tidigare nämnt är den administrativa kontrollen nära kopplat 

till kulturstyrningen, därav har vi redan berört rekrytering som en del av HRM. Med utveckling 

menas kompetensutveckling genom interna utbildningsprogram och med ett mål om 

målkongruens och gemensam strategi (Anthony et al. 2014). Utbildning och utveckling kan även 

ses som överföring av kultur, då det kan ge uttryck för företagets ideologi och värderingar. 

Genom utvecklingsprogram och teambuilding kan grundaren överföra viktiga värderingar och 

övertygelser om beteenden (Anthony et al. 2014). Vid nyanställning kan grundaren även 

använda sig av internutbildning som hjälper till att socialisera de nyanställda samt åskådliggör 

organisationskulturen för dem (Yukl 2013). 
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3 Metod 

Under metodkapitlet så kommer vi att presentera vilka tillvägagångssätt vi använt oss av såsom 

vår undersökningsmetod och hur vårt urval genomförts. Vi kommer att presentera hur vår data 

bearbetats och ha en metoddiskussion om för- och nackdelar med våra valda metoder. Vidare så 

kommer kapitlet att avslutas med samt en genomgång av etiken och tillförlitligheten bakom 

studien. 

3.1  Val av metod 
Inom induktivt angreppssätt är teorin resultatet av forskningen, observationer av verkligheten 

generaliseras inom en teoretisk referensram (Bryman & Bell 2015). Vid deduktivt angreppssätt 

är det valda teorier eller modeller som styr forskningen och som sedan testas mot verkligheten 

genom observationer (Bryman & Bell 2015). Inom vår studie använder vi en kombination av 

dessa, nämligen abduktion. Vi har utgått från teori för att sammanställa underlaget till vår 

studie, därefter har vi växlat mellan deduktion och induktion genom en iterativ process. 

 

Vi har använt oss av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod en s.k. 

flermetodsforskning (Bryman & Bell 2015). För att få ett tillförlitligare resultat har vi använt oss 

av triangulering och på så sätt ökat tillförlitligheten genom att kompensera för våra olika 

metoders begränsningar (Bryman & Bell 2017; Bang 1999) som vi kommer att beröra under de 

specifika metodavsnitten.  För att kunna mäta kulturuttryck och hur väl de kulturella 

styrmedlen har påverkat den faktiska kulturen så har vi formulerat våra forskningsfrågor på 

följande vis: Hur kan grundaren av en organisation använda sig av kultur som styrmedel? Hur 

återspeglas grundarens kulturella intentioner i organisationen? 

 

 

Vi har genomfört en enkel fallstudie då vi valde att fokusera på endast ett företag. David och 

Sutton (2017) hävdar att fallstudier kan ge en djupare inblick i specifika fall samt att med en 

fallstudie kan studera organisationen, människorna och artefakterna. Bryman och Bell (2017) 

beskriver en fallstudie som en detaljerad och ingående undersökning av ett speciellt fall så som 

en person, en grupp eller en organisation. Vårt fall utgörs av ett mikroföretag och personerna 

inom denna kontext där vi undersökt hur kultur används som styrverktyg av grundaren i ett 

mikroföretag. 

 

För att undersöka hur grundaren har använt sig av kultur som ett informellt styrverktyg och om 

grundarens kulturella intentioner återspeglas i organisationen har vi utformat en semi-

strukturerad intervju med grundaren och en av de anställda. Utöver intervjuerna har vi genom 
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en kvantitativ enkätundersökning försökt styrka hur grundaren har använt sig av kultur som 

styrverktyg och mäta om de kulturella intentionerna återspeglats i organisationen. Då kultur är 

svårt att mäta och därmed svårt att studera (Bang 1999) har vi även försökt kartlägga 

grundarens intentioner genom en observation av den synliga miljön inom företaget samt att vi 

genomfört en semi-strukturerad intervju med en av de anställda. Intentionen med intervjun 

med en anställd var att säkerställa att enkäten blivit uppfattat så som den var tänkt samt att 

ställa kontrollfrågor utifrån de svar vi erhållit genom intervju med grundaren. 

 

Styrkan i fallstudier är dess breda hantering av data och genom kombination av olika 

insamlingsmetoder ger fallstudien en omfattande skildring av fenomenet (Bryman & Bell 2017). 

Som tidigare nämnts ger fallstudier en grundlig beskrivning av fenomenet, detta kan även utgöra 

en begränsning eftersom att datainsamlingen inom denna design är tidskrävande (Bryman & 

Bell 2017). I vårt fall är detta en begränsning eftersom vi har knappa resurser med avseende på 

tid, vilket begränsar vårt djup i studien. 

3.2 Urval 
Valet av storlek på företaget är baserat på att små företag oftast sysselsätter färre individer, 

detta innebär att kommunikationen mellan ledningen och resten av organisationen är mer 

informell än i stora företag (Anthony et al 2014). Då vi tittar på hur kultur används som 

styrverktyg anser vi att mindre företag är av större relevans för oss. Vårt fallföretag är ett 

mikroföretag som innefattar grundaren och sex anställda, där grundaren och de anställda utgör 

våra respondenter. Vi har på grund av etiska skäl valt att kalla företaget för Kreativa lösningar 

AB. Då vi endast valt att undersöka en organisation så är generalisering inte möjlig. 

3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen består av primärdata som inhämtats genom semi-strukturerade intervjuer 

med grundaren och en anställd, samt enkäter som besvarats av de anställda och en relativt 

strukturerad observation. Intervjun med grundaren tillsammans med vår teoretiska 

referensram utgör grunden för de enkäter som använts. Vi har valt att genomföra en relativt 

strukturerad observation för att kunna dra ytterligare slutsatser om de kulturella uttrycken 

(Bang 1999). De svar vi fått genom intervjun med grundaren och en av de anställda, enkäterna 

till de anställda och det vi observerat på företaget utgör vår empiri. Vi har också samlat in 

sekundärdata från relevanta källor. 

3.3.1 Intervjuguide 
Nedan presenteras de två intervjuer som genomförts på företaget, en med grundaren och en med 

en anställd. Här redogörs även för för- och nackdelar med vår intervjumetod. 
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3.3.1.1 Intervju med grundaren 

Intervjuns syfte med grundaren på mikroföretaget är att besvara vår första forskningsfråga, hur 

grundaren av en organisation kan använda kultur som ett ekonomistyrningsverkyg samt om och 

hur hen använder ekonomi- och kulturstyrning för att påverka organisationen. Till grund för 

våra intervjufrågor har vi använt oss av den insamlade sekundärdatan för att utforma relevanta 

frågor. Vi har använt oss utav teoretiska begrepp som vi har operationaliseras till mätbara 

begrepp och uttryck, i den mån det varit möjligt. Vi har främst utgått ifrån Malmi och Browns 

modell gällande ekonomistyrning samt Schein, Alvesson, Yukl och Bang gällande kultur för att 

utforma intervjufrågorna till grundaren. Intervjun med grundaren genomfördes den 27 april 

och tog ungefär 90 minuter, den genomfördes på företagets kontor ansikte mot ansikte. Hela 

intervjun spelades in med diktafon, och transkriberades för att sen återberättas i teman under 

empiridelen. I bilaga 1 finns intervjuguiden för grundaren i sin helhet. 
1. Hur återspeglas grundarens kulturella intentioner i organisationen? 

 

3.3.1.2 Intervju med anställd 

Syftet med intervjun med den anställde är att besvara vår andra forskningsfråga, hur 

grundarens kulturella intentioner återspeglas i organisationen, genom att mäta hur grundarens 

kulturella uttryck, värderingar och uttalad övertygelse överförts till de anställda och 

organisationen. Vi ville också kontrollera hur enkätundersökningen uppfattats och få 

förtydliganden kring vissa svar. Intervjun genomfördes den 22 maj på företagets kontor, den tog 

ungefär 50 minuter. Hela intervjun spelades in med diktafon, och transkriberades för att sen 

återberättas i teman under empiridelen. I bilaga 2 finns intervjuguiden för den anställda i sin 

helhet. 

 

Efter sammanställning av vår enkät, insåg vi att vissa frågor kan ha tolkats på flera olika sätt. 

Genom den kompletterande intervjun med den anställde kunde vi få klarhet i hur vissa 

begrepp kan ha uppfattats och ställa kontrollfrågor för att styrka vissa av grundarens 

uttalanden samt få förklaring till stor eller liten spridning i responsen. Frågor som ställdes för 

att tydliggöra hur olika begrepp och frågor uppfattats var: 

 

1. Finns det tydliga definierade normer om hur man förväntas bete sig? 

2. Vad är det som gör att du känner stolthet över att arbeta på Kreativa lösningar AB? 

3. Hur ser teambuilding ut på Kreativa lösningar AB? 

4. Hur ser du på belöning? Monetär eller icke-monetär? 

5. Hur tror du att de andra anställda uppfattar belöning? 

6. Alla känner sig som en del av kulturen, men det finns ingen definierad kultur. Hur 

tänker du kring det? 
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7. Finns det outtalade sätt att arbeta på? 

8. På vilket sätt får Grundaren er att arbeta mot samma mål? 

a.  hur motiverar hen er? 

 

Enkäten kommer vidare att förklaras utförligt under delkapitlet för enkäten.  

3.3.1.3 Fördelar och nackdelar 

Vi använde oss av ett semi-strukturerat upplägg på båda intervjuerna med mestadels öppna 

frågor, då detta ger ett djupare och bredare svar och möjlighet till uppföljningsfrågor (Bryman 

& Bell 2017). Enligt Bryman och Bell (2017) finns det för- och nackdelar vid intervjuer. Det finns 

en risk för att faktorer såsom intervjuarens kön, socioekonomiska status, etnisk bakgrund och 

även samspelet mellan intervjuare och respondent kan påverka intervjuns tillförlitlighet. Webb 

et al. (1966) hävdar att semi-strukturerade intervjuer kan ge upphov till det som omnämns som 

svarsskevhet, detta innebär att respondenten som får en serie med frågor svarar konsekvent på 

dessa genom att; hålla med, svarar ja eller nej, eller svara på ett sätt som ger dem sociala poäng 

för att uppnå social önskvärdhet i de frågor som ställs. Fördelar med semi-strukturerade 

intervjuer är att det finns möjligheter att ställa följdfrågor och utveckla de frågorna som ställs 

till respondenten. Detta minskar risken för missförstånd enligt Bryman och Bell (2017). Det går 

att ställa djupare frågor och det är lättare att få med mer information i semi-strukturerade 

intervjuer än vid till exempel enkäter, enligt Bryman och Bell (2017).  

3.3.2 Enkäter 
Även enkätens syfte är att besvara vår andra forskningsfråga. Vi har genom att använda oss av 

vår sekundärdata som nämnts tidigare i intervjuguiden utformat vår enkät. Påståendena är av 

deskriptiv natur då det är en bra metod för att spegla opinionen kring olika företeelser och 

fenomen men också få en redogörelse för hur enskilda personer upplever sin situation 

(Dahmström 2011). Vi har brutit ner och operationaliserat kulturuttryck till mindre delar för att 

kunna mäta närvaron av dessa i organisationen genom vår enkät. Frågorna på enkäten är 

grupperade enligt den såkallade tratt-tekniken, dvs att det känsligaste frågorna kommer längst 

ner på enkäten (Dahmström 2011). När enkätundersökningen genomfördes skrev vi först ut 

enkäten för att dela ut dessa ansikte-mot-ansikte, men blev av företaget ombedda att göra ett en 

online-enkät istället. Enkäten skapades via Google Formulär och skickades ut i respondenternas 

Slack-chattkanal. Undersökningen genomfördes på hela populationen genom en så kallad 

totalundersökning då det endast är sex anställda på Kreativa lösningar AB. Enligt Nyquist (2017) 

så ger en totalundersökning mer information än ett stickprov. Då populationen är så liten som 

sex personer innebär det att det inte går att dra någon statistisk signifikant slutsats kring 

enkätundersökningen (Dahmström 2011). Därför har vi valt att inte analysera datan mer 

djupgående utan behandlar resultatet på enkätundersökning med stor försiktighet och ser 
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denna som en fingervisning kring personalens åsikter. Vi har sammanställt resultatet från 

enkätundersökningen i diagramform i excel och dessa presenteras i empiridelen. Enkäten finns 

i sin helhet bifogad i bilaga 3. 

 

Det råder oenighet om vad som går att mäta i enkätundersökningar inom ämnet kultur enligt 

Bang (1999). Trots denna oenighet så har tidigare enkätstudier genomförts till exempel 

Hofstedes et al. (2011) studie: Hofstede´s Dimensions of culture. Enligt Bang (1999) så går det att 

mäta vilken kunskap medlemmarna har om organisationskultur och om de känner sig bundna 

och förpliktigade till kulturella aspekter inom organisationen. Vidare menar Bang (1999) att 

enkäten kan delas in i olika sektioner och frågorna kan byggas upp utifrån olika teman såsom 

språk, värderingar, normer, grundläggande antaganden, och historier. Detta har påverkat vår 

uppbyggnad av enkäten, och därför har vi delat in våra frågor i liknande teman på vår 

enkät.  Dessa kan ha en skala från helt enig till helt oenig (Bang 1999), därför valde vi att 

strukturera vår enkätundersökning med skala instämmer helt till instämmer inte alls, även 

omnämnd som likertskalan (Bryman & Bell 2017). 

 

En nackdel med enkätundersökningar är att det enligt Bang (1999) reducerar 

organisationskultur till normer, värderingar och uppfattningar. Datan vi samlat in kan ha dålig 

förankring till verkligheten och hur andra respondenterna uppfattar kultur (Bang 1999). Bang 

(1999) och även Hofstede et al. (2011) hävdar att anledningarna till att respondenten ger 

felaktig information kan vara, att hen vill “lura” den som undersöker kulturen, eller att hen är 

felinformerad eller helt enkel inte förstår bättre. Enkätundersökningar kan inte fånga upp 

tvetydlig information och begränsas till de fasta svarsalternativen som på förhand konstruerats, 

dessutom går det inte följa upp eller reda ut de frågor som missförståtts av respondenten (Bang 

1999; Bryman & Bell 2017) Även Schein (2004) hävdar att det ger en alltför begränsad syn på 

kultur och argumenterar för att det krävs både observationer och intervjuer för att den 

kulturella beskrivningen ska vara fullständig. Nackdelarna med enkäter är att det är svårt att 

ställa uppföljande frågor (Bryman & Bell 2017). Ett annan nackdel med enkätundersökningar är 

att det inte går att ställa för många frågor som inte engagerar respondenten Bryman och Bell 

(2017) hävdar att det finns en risk för att respondenten blir uttråkad och slänger enkäten eller 

svarar oengagerat. 

 

Enkätundersökningar medför ingen intervjuareffekt enligt Bryman och Bell (2017) därför har 

vi valt att hantera osäkerheten kring detta med en enkätundersökning. En annan fördel med 

enkätundersökningar är att det lättare att administrera enkäter och att det inte medför någon 

variation vid formulering av frågor jämfört med intervjuer (Bryman & Bell 2017). 

 

Svarsfrekvens, bortfall och skevhet 
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För att undersöka skevheten i datan så har vi beräknat bortfall av svarsfrekvensen (Mangione 

1995). Av de enkäter vi lämnat ut fick vi svar på fem av sex enkäter. För att få dessa fem svar 

krävdes det att vi skickade ut en påminnelse vid ett tillfälle då vi först endast fick tre svar. Detta 

har gett oss en svarsfrekvens på ca 83.3% och ett bortfall på 16.7%. Mangione (1995) har 

sammanställt en tabell med olika intervall för vad som kan anses vara en acceptabel 

svarsfrekvens. Vår data hamnar i intervallet 70-85% vilket motsvarar bra svarsfrekvens 

(Mangione 1995). 

 

3.3.3 Observation 
Vi har utfört en kortare observationsstudie då både Bang (1999) och Schein (2004) menar att 

organisationskultur är något som kan observeras. Resultatet från denna har redovisats narrativt 

i empiravsnittet. Observationsstudier kan i kombination med andra metoder ge goda resultat 

(Bryman 2017; Saunders, Lewis & Thornhill 2012). De kan genomföras i en skala från 

ostrukturerad till strukturerad, om en ostrukturerad observation genomförs minskar risken för 

att viktig information förbises då observatören inte försöker kategorisera det som observerats 

(Bang 1999). Detta bidrar till att det ges en rikare bild av organisationen än då det genomförs 

en strukturerad observation där det istället finns en utarbetad plan för hur observationen ska 

genomföras med ett kategorisystem eller observationsschema (Bang 1999). En annan aspekt är 

huruvida organisationen känner till observatörens roll eller inte.  Det finns risk för att 

människorna inom organisationen ändrar sitt beteende då de känner sig observerade (Bang 

1999). 

 

Vi har valt att genomföra en relativt strukturerad observation för att kunna analysera 

organisationens kulturuttryck för på så vis kunna dra ytterligare slutsatser om kulturen (Bang 

1999:171). Med relativt strukturerad observation menas att de som observerar har en agenda 

och kategorier med saker som är planerade att undersökas (Bang 1999). I vår studie vill vi 

undersöka hur de kulturella uttrycken manifesteras i företagets lokaler och undersöka om det 

är något vi kan dra slutsatser om. Vi har därför valt att observera miljön. 

 

Vid observation av artefakterna är det svårt att försöka tolka de grundläggande antagandena 

genom att endast se till artefakterna, då den som observerar riskerar att projicera sina egna 

känslor till tolkningen (Schein 2004; Bang 1999). Även David och Sutton (2016) menar att man 

med stor försiktighet ska dra slutsatser om artefakternas innebörd. För att få djupare förståelse 

för artefakternas innebörd så krävs det en längre tid av observation i den dagliga verksamheten 

(Schein 2004). Bang (1999) påpekar också att det är svårt att tolka kultur utifrån kulturuttryck, 

då det inte går att jämställa kulturuttryck med den faktiska kulturen. Eftersom att det är svårt 

att dra slutsatser kring artefakternas betydelse har vi begränsat oss till att bara observera de 
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synliga artefakterna och inte tolka dess betydelser. Observationen varade i ungefär 30 minuter 

och vi tittade om vi kunde se några tydliga kulturella uttryck som kan ha använts för att påverka 

den fysiska miljön inom företaget.  Vi har valt att återge datan i från observationen narrativt i 

empiriavsnittet. 

3.3.4 Sekundärdata 
Vid vår insamling av sekundärdata har vi använt oss av böcker, artiklar och tidigare forskning 

som berör ekonomistyrning, styrningsmekanismer, organisationskultur och även det bredare 

engelska begreppet management control system. De böcker vi valt att använda oss av är utgivna 

av seriösa utgivare och är författade av aktade teoretiker inom deras forskningsområde. 

Artiklarna som har använts har vi kommit över genom LIU:s databas och Google Schoolar för att 

säkerhetsställa att källorna är legitima och av vetenskaplig karaktär. En del av de böcker och 

artiklar vi har läst har bidragit till ytterligare referenser och litteratur som vi använt i vår studie. 

3.4 Dataanalys och bearbetning 
Vi kommer i detta delkapitel beskriva vilka metoder vi använt oss för att analysera vår data. 

 

Vi har transkriberat all vår insamlade data från våra intervjuer och därefter lyssnat igenom 

dessa flertalet gånger för att få en bättre överblick över vad som är viktigt för vår studies 

område. För att kunna reducera den data och lättare kategorisera den så har vi använt oss av 

vad av David och Sutton (2016) beskrivit som kodning. Enligt David och Sutton (2016) kan 

kodning ses som ett av de viktigaste elementen i analysen av den kvalitativa datan. Detta innebär 

i praktiken att vi delat in datan i olika kategorier som är kopplade till de begrepp, teman och 

uttryck vi fann i vår sekundärdata. Den typ av kodning som vi använt oss av, kallar David och 

Sutton (2016) för sociologiska koder. Med Sociologiska koder menas att de utgår från teorin 

istället för att utgå från den insamlade datan. Kodningen bidrar till en datareducering, och på så 

sätt kan vi minimera data som inte bidrar med relevans. Vid kodningen har vi även gjort 

minnesanteckningar för att lättare kunna relatera till teorin när vi kommer till analysen. 

 

Datan från enkäten kan enligt Bang (1999) analyseras på ett naturligt sätt genom att  räkna ut 

frekvensfördelningen på de olika svarsalternativen. Därför har vi valt att göra på det beskrivna 

sättet, vi har utifrån datan som fått flest eller färst svar kommenterat de alternativ som de 

anställda är villiga att hålla med om. De svaren med stor spridning har vi försökt analysera och 

kommentera varför det kan tänkas vara så. 
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Vi har därutöver använt oss av triangulering och sammanställt de svar vi fått i vår empiri från 

enkäten, intervjuer och observationen för att koppla detta till vår teori och stärka våra resultat 

och vår trovärdighet. 

 

All data har bearbetat, tolkat och analyserats gemensamt av oss, och vi har under processen 

uppdaterat varandra kontinuerligt i denna process. Detta har bidragit till en öppen 

kommunikation som har fördjupat våra reflektioner (David & Sutton 2016). 

3.5 Trovärdighet och äkthet 
Vår studie har utfört i enighet med det kriterier som Bryman och Bell (2017) anger i sin bok om 

företagsekonomiska forskningsmetoder: 

 

Tillförlitlighet: Forskningen har genomförts i enighet med de regler som finns kring forskning, 

vi har också redovisat de resultat vi kommit fram till för de personer som deltagit i studien för 

att kunna bekräfta att vi uppfattat de vi undersökt på ett riktigt sätt. För att stärka vår studies 

tillförlitlighet och validitet har vi använt oss av triangulering, då detta kan bidra till att 

begränsningarna med en metod vägs upp av en annan (Bryman 2017; Lincoln & Guba 1986).  

Överförbarhet: För att våra resultat ska vara överförbara till andra områden så har vi använt oss 

utav noggranna redogörelser med tydliga detaljer. 

Pålitlighet: Pålitligheten i studien har vi hanterat genom att formulera en fullständig redogörelse 

för hur alla faser av vår forskningsprocess genomförts. 

Bekräftelse:  Genom att utgå från att samhällsforskning aldrig kan bli fullständigt objektiv, och 

att ständigt ifrågasätta om våra personliga värderingar och teoretiska inriktning har påverkat 

våra resultat så har vi hanterat bekräftelseaspekten. Detta är av stor vikt då vår uppgift är att 

kunna avgöra i vilken grad det går att styrka våra resultat. 

3.6 Etik 
För att säkerställa att vår studie lever upp till de etiska kraven har vi innan studien startade 

undersökt de olika kraven hos vetenskapsrådet. De har givit ut en publikation med de fyra 

grundprinciperna i etisk forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002).  

De fyra grundläggande etiska principerna är: 

 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialkravet 

• Nyttjandekravet 
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Informationskravet innebär att forskarna informerar om studiens syfte och betonar värdet av 

studien samt var och hur resultatet kommer att redovisas. Vi har informerat skriftligen om att 

informationen vid enkätundersökningen endast kommer att användas i forskningssyfte. 

Samtyckeskravet innefattar att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan samt 

att ansvariga för studien informerar om att den som deltar i studien själv har rätt att avsluta sin 

medverkan när denne helst behagar, samt på vilka villkor denne medverkar. Konfidentialkravet 

kräver att alla personuppgifter som samlats in behandlas på ett sådant sätt att de inte faller i 

händerna på obehöriga. Den enkätundersökning vi genomfört är anonym och frågorna är 

utformade på ett sådant sätt att det är omöjligt att identifiera enskilda individer, just för att 

kunna garantera att konfidentialkravet uppfylls. Vidare har grundarens namn och företagets 

namn kodats för att leva upp till de etiska aspekterna och konfidentialkravet. Den data och de 

uppgifter som presenteras i uppsatsen kommer endast att användas i forskningssyfte och 

kommer inte att delas för kommersiellt bruk enligt nyttjandekravet. 
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4 Empirisk data 

I detta avsnitt så kommer vi att presentera vår empiriska data som samlats in genom vår intervju, 

enkätundersökning och observation vi gjort på det företag vi undersökt 

4.1 De observerbara kulturuttrycken 
Vi anlände till ett kontorshotell där det vid en första anblick inte fanns särskilt tydliga uttryck 

för kultur i form av artefakter, såsom: symboler, logotyper eller citat. På dörren till 

kontorshotellet där Kreativa lösningar AB har sin bas satt ett A4 med företagets namn fasttejpat 

på dörren. Då vi sitter och väntar i sofforna i sällskapsrummet på att Grundaren ska ta emot oss 

hittar vi ett underlägg för glas med företagets logga på. Kreativa lösningar AB har tre rum de 

disponerar. Ett rum som Grundaren har som sitt kontor, och två andra rum som de anställda 

arbetar i. I det större rummet pågår vad som av Grundaren beskriver som “Fredags-hacket”. De 

anställda jobbar i team om två, gemensamt uppkopplade mot ett och samma flöde. Tillsammans 

i detta flöde hjälps två personer åt att modellera en stege i 3D. I mitten av rummet hänger 

monitorer som visar deras kunders dataanvändning på deras servrar, vilket i praktiken innebär 

att monitorerna visar hur mycket kunderna använder deras tjänster.  

4.2 Grundarens perspektiv 
Bakgrund 

Grundaren förklarar att hen ensam grundat företaget vid årsskiftet 2013. De arbetar med 3D-

teknik som integreras direkt i webbläsaren, tekniken bygger på programspråket WebGL. Detta 

innebär i praktiken att de kopplar ihop webbshoppar och e-handeln med maskinerna som 

tillverkar produkten, vilket gör det möjligt för kunden att skräddarsy produkten direkt i 

webbläsaren. När kunden är nöjd med sina anpassningar av produkten så genereras 

ritningsunderlaget/3D-modellen och skickas till maskinen som ska tillverka den. På detta vis 

reduceras kostnaden för en person att anpassa ritningen/3D-modellen bort. För att finansiera 

verksamheten så hyr företaget ut personalen som konsulter 50% av den arbetade tiden. 

Resterande tid används för att utveckla deras kärnverksamhet, dvs deras 3D-plattform för e-

handel. 

 

Vision 

Grundaren vill vara med och förändra framtiden, hen berättar att det som nu pågår är en tredje 

industriell revolution. Hen tror att marknaden kommer förändras avsevärt och att företag 

kommer förändra sin produktion från massproduktion till skräddarsydda lösningar. Grundaren 
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beskriver deras teknik som en brygga mellan maskin och människa, då detta ger möjlighet att 

skräddarsydda lösningar till samma pris som massproduktion.  

 

Visionen är att Kreativa lösningar AB ska ligga i framkant och bidra till denna strukturella 

förändring. Hen påpekar att IT-branchen är väldigt intensiv och att det krävs stor flexibilitet och 

anpassningsmöjlighet. Vidare hoppas Grundaren att Kreativa lösningar AB ska vara ett globalt 

men litet företag. 

 

När det kommer till Grundarens vision inom företaget så är det viktigaste att skapa en rolig, 

prestigelös, meningsfull, stimulerande och öppen arbetsplats. Det är även viktigt att de inte 

arbetar för mycket eftersom att det kan vara väldigt farligt. Grundaren menar att det är 40-

timmars veckor som gäller på företaget men hur dessa distribueras är upp till var och en, 

huvudsaken är att de arbetar sina timmar. 

 

Beslutsfattande/Ledarskap 

Grundaren förklarar att som ledare är hens roll att få de anställda att fokusera och motivera 

dem. Ledarskapet beskrivs av Grundaren som en process där det handlar om att “slita och dra”. 

Vidare menar Grundaren att rollen även innefattar att prioritera vad som är viktigt. Hur saker 

genomförs på detaljnivå är inte det väsentliga, utan det är också viktigt att låta de anställda få 

prova sig fram och själva utvecklas.  Hen ser sin egen roll som ett filter utåt, en form av 

kontrollorgan där hen inte behöver ha detaljer om allt som sker. Dock anser hen att hen behöver 

ha en grundförståelse om allt som pågår i organisationen där hens roll är att ställa kontrollfrågor  

för att kontrollera så att inga fatala misstag sker. En annan del är att få de anställda att förstå 

varför de gör på ett visst sätt, och att de arbetar nära kunden för att förstå varför vissa aspekter 

är viktiga. Det är väldigt viktigt att den som leder arbetet förstår kunderna och kan prioritera 

för kundens bästa. Hen beskriver vidare sina anställda som ryggraden i organisationen och att 

det ledarskap som hen har bedrivit tills nu kanske inte kommer att passa nästa generation av 

anställda, det kan krävas en annan typ av ledarskap när organisationen växer.  

 

Traditionell ekonomistyrning 

Ett av ekonomistyrningsverktygen som Grundaren använder är excel, för att göra kartläggning 

av årsbudgetar. Dock delar hen inte med sig av finansiella mått i form av exakta siffror av resultat 

och budgetar då hen anser att som anställd kan individen känna sig väldigt stressad av sådan 

information. Vidare menar hen att under ett år går verksamheten lite upp och ner och anser att 

personalen inte behöver känna till alla detaljer. Grundaren är dock tydlig med att betona om det 

går dåligt så behöver de anställa veta det, men hittills har företaget presterat bra. 
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Ett mått som Grundaren delar med sig av är att företagets beläggningsmått ska ligga på ungefär 

50%. Anledningen till att hen kommunicerar detta mått är att de anställda ska veta att genom 

att arbeta mot kund ges företaget möjlighet att både finansiera och samtidigt utveckla företagets 

egna verktyg. I praktiken innebär det att företaget arbetar 50% som konsulter och hyr ut 

personalen till kund för att finansiera deras kärnverksamhet, resterande tid går åt att utveckla 

deras 3D-plattform. 

 

Arbetet är uppdelat i två veckors utvecklingssprintar, planeringen sker på måndagen och det är 

Grundaren som till största del styr prioriteringarna. Hen betonar återigen vikten att personalen 

behöver vara vad de ska göra och varför det är viktigt. Vidare framför Grundaren att de arbetar 

med shitty-prototyping, vilket innebär snabba lösningar som sedan testas. Grundaren anser att 

detta bidrar till nya idéer som går att utveckla. 

 

Styrning genom värderingar 

Grundaren tror inte att det finns en tydligt definierad kultur inom företaget, men hen tror att 

det finns en kultur som ständigt förändras och beskriver denna som:  

 

“Kulturen utvecklas såklart kontinuerligt då kultur inte är något statiskt [...] jag skulle beskriva 

den som frihet under ansvar, prestigelöshet och att de anställda ska känna sig motiverade.”  

 

Grundaren har ingen särskild strategi för att koppla ekonomistyrningen till kulturen.  Däremot 

är hens uppfattning att kopplingen till kultur är att hen som ledare bör vara ständigt närvarande 

och att hen arbetar under samma premisser som de anställda. 

 

Grundaren förklarar att hen genom att kommunicera värderingar hoppas kunna påverka de 

anställda. Ett exempel hen ger är att hen delar nyheter om vad som händer inom industrin i 

deras interna slack-chatt och hoppas kunna motivera och få de anställda intresserade av 

industrin i sin helhet. Vidare så tror hen att personalen påverkas mycket av hens personliga 

värderingar och menar för att överföra dessa till sina anställda så anser hen: 

 

“Det är upp till mig att se till att jag har lyckats föra över tillräckligt mycket av mina värderingar 

till mina framtida ledare så att de fyller ut rollen på rätt sätt”  

 

Det Grundaren vill är att de framtida ledarna ska resonera på samma sätt för att föra 

värderingarna vidare. 

 

Grundaren tror att företagskulturen kan påverkas negativt av långa standardiserade ramavtal 

med kunderna om detta samarbete inte skulle fungera, därför undviker de sådana avtal. Istället 
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bygger avtalen på förtroende och om samarbetet inte fungerar för någon av parterna så är 

avtalen lättare att säga upp.  

 

Symbolstyrning 

Grundaren betonade vikten av att använda sig av leading-by-example. Hen betonar att närvaron 

är väldigt viktig. Hen är involverad, visar intresse i den dagliga verksamheten, ställer 

kontrollfrågor och påminner om detaljer:  

 

“men kom ihåg att den här ska kopplas in här eller att om fem år så måste vi fortfarande förvalta 

den här datan, då smäller den där lösningen”. 

 

För att Grundaren ska kunna ställa kontrollfrågor måste hen vara påläst och ha grundläggande 

förståelse för det personalen arbetar med. Grundaren är väldigt noga med att betona att deras 

kulturella intentioner inte finns nedskrivna någonstans i några formella dokument, hen 

förklarar vidare att:  

 

“Jag är väldigt försiktig med att skriva budskap på väggarna och dylikt, om vi skriver “vi har roligt 

på jobbet” ovanför dörren så kan det bli fruktansvärt kontraproduktivt. Varje gång vi inte har 

roligt på jobbet så kommer det sticka i ögonen på folk […] Det ska inte sättas i skrift, man ska låta 

ens handlingar försvara ens filosofi, det spelar ingen roll vad jag skriver eller säger heller 

egentligen.” 

 

Det finns ingen klädkod nedskriven eller formaliserad i dokument, men Grundaren menar att 

det är underförstått att de klär sig efter situation, vid kundmöten förväntas de anställda att vara 

välklädda men det är inget som är formaliserat. Den dagen det krävs att hen korrigerar de 

anställdas klädsel så kommer hen att göra det. 

 

Belöningar och tillrättavisande 

Kreativa lösningar AB använder sig inte av bonussystem, och Grundaren förklarar detta med att 

hen inte vill att de anställda ska prestera på ett sådant sätt, de använder sig däremot av 

individuell lönesättning. När de utför uppdrag så står det nästan aldrig vem det är som ska göra 

det mot kund utan det är företaget som genomför arbetet för kunden och att det är företaget 

som grupp som presterar. På detta sätt att arbeta önskar Grundaren få till en ganska prestigelös 

tillvaro så att personalen ska kunna byta uppgifter med varandra. Detta är grunden till att de 

inte använder individuella prestationsmått, för att då finns risken att de inte vågar byta 

uppgifter med varandra. Tillrättavisande sker aldrig inför grupp, och Grundaren försöker alltid 

att betona att “vi” som grupp har gjort ett misstag, eller de tillsammans behöver rätta till saker 

som blivit fel. Grundaren ger exempel på bolag där det sker mailutskick varje månad om vilken 
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individ som fakturerat mest och därigenom skapa en prestige och tävlingsanda inom 

organisationen för att motivera de anställda. Detta är något de valt att aktivt ta avstånd ifrån och 

istället ge beröm till hela organisationen så att alla som arbetar där får känna stolthet. 

 

Kommunikation 

Grundaren berättar att de använder sig av en Slack-chatt där den interna kommunikationen 

sker. Hen ser också det som en möjlighet att kommunicera saker som är intressant enligt hen 

själv men också för organisationen samt att visa vilka värderingar som är önskvärda. Vad gäller 

det interna språket förklarar Grundaren att det skapats en del facktermer och många av dessa 

kommer från kunderna, men det finns inte ett tydligt definierat internt språk. 

 

Rekrytering 

Grundaren förklarar att vid rekrytering så har de ofta breda annonser med svävande önskemål 

på utbildning och att hen går väldigt mycket på magkänsla. Under rekryteringsprocessen brukar 

Grundaren fråga sig själv vad denne kan ha för användning för den arbetssökande. En av de 

viktigaste frågorna hen brukar ställa till den arbetssökande vid rekrytering är om den 

arbetssökande tror att den skulle trivas på ett företag som Kreativa lösningar AB, och förklarar 

att: 

 

“om du säger att du vill ha tydliga handboks-policys och dokumentation på varje grej, progress-

mätning osv, då brukar jag säga, nej tyvärr, vi är inte i det stadiet på Kreativa lösningar AB och 

kanske aldrig kommer dit, hoppas inte vi kommer dit! Men om det gnistrar i ögonen när jag frågar 

om du vill vara med och förändra svensk industri [...] då är det rätt person!”  

 

Grundaren försöker rekrytera människor som tycker att det är roligt att utvecklas och är 

nyfikna. Hen uppfattar rekrytering som en långsiktig investering. Alla som rekryteras får en tre 

månader lång intern utbildning. Hen motiverar det genom att förhoppningen är att de 

nyrekryterade ska stanna fem år och vara med att revolutionera och förändra bolaget. Hen 

menar vidare att hen hellre avstår ifrån att rekrytera än att anställa någon hen är osäker på. De 

flesta som rekryterats har varit nyexaminerade från universitetet och Grundaren ser detta som 

en möjlighet till att lära upp personerna enligt hens egna principer.  

 

Grundaren betonar att alla som arbetar på företaget är väldigt lika, men nämner även att det kan 

vara farligt att anställa personer som är lika en själv. Hen tror att alla gillar att arbetet är flexibelt 

och att i ett litet företag så är alla med och bidrar. Genom selektiv rekrytering har Grundaren 

försökt täcka sitt eget kompetensområde successivt. Just nu håller två team att formas, som 

kommer att ha två olika fokus inom verksamheten. Detta skulle kunna skapa problem i 

gruppdynamiken samt arbetet mot ett gemensamt mål. Grundaren betonar dock att alla 
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kommer från en gemensam värld av värderingar och alla har gjort varandras arbete tidigare. 

Personerna i de nya teamen kommer dessutom att utgöra basen och leda dessa grupper i 

framtiden när företaget vuxit. Något som Grundaren hoppas få ut av samarbetet mellan teamen 

är att den ena ställer krav och den andra försöker förstå och hjälpa till. Grundaren avslutar med 

att hen tror att:  

 

“de flesta som jobbar här tror mycket på det jag tror på, vi försöker förändra svensk produktion, 

försöker få hem produktionen till Sverige, vi tycker specialprodukter är det viktigaste som finns”.  

 

Grundaren hoppas därför kunna välja ut sina framtida ledare internt då de alla kommer från 

samma bakgrund och har samma kulturella värderingar.  

 

HRM 

Varannan vecka anordnar företaget ett event som omnämns som “Fredags-hacket”. Grundaren 

beskriver eventet som en mix av utveckling, belöning och tradition. De har två veckor långa 

utvecklingssprintar och försöker avsluta varje sprint på torsdagar och då de lyckas så är 

fredagen fri från ordinarie arbete. I stället håller företaget en sk. “hack-dag” där de planerar på 

morgonen, vad de ska göra och vad de hoppas åstadkomma. De arbetar två och två och gärna i 

olika konstellationer varje gång, och på detta sätt så bidrar fredags-hacket även till 

teambuilding. Varje team ska tillsammans genomföra sin uppgift för att senare redovisa ett 

reslutat på eftermiddagen. Detta är ett tillfälle att testa nya saker, nya idéer och bidrar till 

utveckling och stimulans för de anställda. Gruppen harmoniseras genom teambuilding och de 

lär sig varandras språk. “Fredags-hacket” kostar väldigt mycket pengar men hen tror att det är 

något som lönar sig i längden dock medger Grundaren att lönsamheten är svårmätt. Så länge 

Grundaren anser att företaget har råd så kommer hen att fortsätta anordna detta event då hen 

menar att det är en del av kulturen. Det bidrar till att personalen vågar testa nya saker och ser 

hur mycket det går att åstadkomma på en dag, bara de prioriterar rätt. 

 

Grundaren förklarar att förutom att skicka sina anställda på kurser så håller hen 

utvecklingssamtal varje år där hen frågar vad de anställda har för ambitioner och försöker 

matcha personalens mål med sina egna. Hen förklarar att de anställda får läsa böcker på 

arbetstid för att utvecklas. Böckerna är utvalda av Grundaren och anpassade efter den anställdes 

kunskapsområde. Om personalen läser de utvalda böckerna så får Grundaren ett mått på hur 

engagerad personalen är. Grundaren betonar dock att personalen inte måste läsa böcker om de 

inte vill. Utöver personalutveckling anordnar de kick-offer och har en större resa inbokad 

årligen. I år åker de till ett hotell i Amsterdam där de också deltar i en konferens. 
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För en som är ny på arbetet tar det enligt Grundaren tre månader innan personen är upplärd. 

Under denna tid så ska inte den anställde behöva oroa sig över kundprojekt och kvalificerat jobb 

utan får andra uppgifter att fokusera på för att lära sig. Hela teamet ska vara med och fostra den 

nya personen under dessa tre månader. Grundaren använder sig av ett delavsnitt på deras Wiki-

sida för att introducera de nyanställda. De nyanställda hälsas välkomna och ges förslag på tio 

saker som kan vara bra att göra första veckan. Efter att listan med punkter är genomförd får 

personen ändra ordning och lägga till information om denne anser att något saknas. Det sista 

uppdraget för personen är att ta reda på vem som kommer att anställas härnäst och ändra 

namnet längst upp på sidan. Detta är ett sätt att skapa engagemang hos personen. 

4.3 De anställdas perspektiv  
I detta avsnitt har vi sammanställt den empiriska datan från de anställda genom en intervju med 

en anställd och en enkätundersökning till de anställda. 

4.3.1 Intervju med anställd på Kreativa lösningar AB 
Bakgrund 

Den anställde började arbeta på Kreativa lösningar AB i augusti 2016 och har innan dess 

studerat. Hen visste vad denne ville arbeta inom, och när hen fick höra om företaget och vad de 

gjorde så blev den anställde intresserad och tyckte att det Kreativa lösningar AB sysslade med 

verkade väldigt spännande. Det första intrycket av Kreativa lösningar AB var att det var ett 

företag som låg i framkant och väldigt värdeskapande för kunderna. Den anställde berättar att 

han var fascinerad av att de lyckats finansiera företaget genom att agera som konsulter parallellt 

med att de utvecklat deras egna tjänst. Hen jämför det upplägget med andra startupföretag som 

ofta tar in mycket kapital, och därefter bygger en produkt som de försöker sälja.  

 

Den anställdes roll i företaget 

Formellt sett är hen anställd som utvecklare, som övriga på företaget. Informellt anser den 

anställde att hen har en operativ chefsroll och att dennes roll är att successivt avlasta Grundaren 

allt mer från den dagliga verksamheten. Tanken är att i framtiden ska den anställde leda 

utvecklingsteamet och en annan person ska leda arbetet med deras interna produkt.  

 

Kultur 

Att alla anställda på företaget känner sig som en del av kulturen men att kulturen inte är 

tydligt definierat har hen full förståelse för och instämmer med. Den anställde beskriver 

kulturen som väldigt odefinierad då det inte är något som är formaliserat i skrift, till exempel 

hur rutinerna i arbetet ser ut eller hur de ska arbeta på företaget. Hen menar att kulturen kan 



   
 

 
35 

vara svår att lägga märka till för en nyanställd, då den inte är formaliserad utan upptäcks 

successivt och utvecklas ständigt. 

 

Hen menar att en del av kulturen är att det inte finns någon prestige i att komma till arbetet 

tidigt och gå hem sent, utan att arbetstiderna är väldigt fria och att de har fri flextid. Skulle hen 

vilja arbeta en söndag för att vara ledig på måndag så är detta generellt accepterat, det hen 

behöver anpassa sig till är inbokade kundmöten, att missa ett morgonmöte en dag är ingen 

katastrof. 

 

Den anställde anser att Grundaren har ett stort inflytande på kulturen eftersom att det är hens 

tankar och värderingar som utgör grunden i företaget. Det är också Grundaren som valt 

organisationsstruktur och vilka som arbetar på företaget. Den anställde menar att om 

Grundaren haft visionen att personalen ska arbeta mellan klockan 07–19 för att få uppskattning 

så hade det troligtvis varit en väldigt annorlunda kultur och en annan typ av människor som 

sökt sig dit. Det är Grundarens ambition att personalen ska trivas på arbetet, att de ska arbeta 

40-timmars veckor och inte känna sig tyngda av arbetsbördan utanför arbetet. Alla ovan 

nämnda faktorer är sådana som påverkar de anställda mycket och framhäver att hen anser att 

det är Grundarens tankar om hur ett trivsamt företag bör fungera. 

 

På frågan om hen känner sig påverkad eller styrd av kulturen så svarar den anställde att det 

snarare är tvärtom, de har möjlighet att ta sig friheter som kanske inte skulle vara möjligt på ett 

större företag. Den anställde menar att det sällan är något problem att ta ledigt med kort varsel 

om något oväntat sker och påpekar att det hade varit besvärligare i ett företag med oflexibel 

struktur och där personal är styrd av scheman och arbetsdagar. Hen tror att alla på Kreativa 

lösningar AB anser att det är en väldigt öppen arbetsplats. Det är sällan ett problem att stämma 

av hur arbetet framskrider både för sig själv men även andra, och därigenom få feedback och 

diskutera olika lösningar på arbetsmoment. 

 

Rutiner och riktlinjer 

Enligt den anställde menar att rutiner och riktlinjer är väldigt informella. När det kommer till 

hur arbetsuppgifter ska genomföras finns det däremot en kodbas med en wiki-sida specifikt för 

företaget. Denna wiki-sida rör inte företagsrutiner utan snarare hur man gör specifika saker som 

“uppgraderar en hemsida” och den typen av frågor. Det finns enligt den anställde ingen specifik 

klädkod utan det viktiga är att alla är hela och rena. När det kommer till arbetstider så menar 

den anställde att det inte finns några nedskrivna regler och riktlinjer kring dessa, men att det är 

bra om personalen är på jobbet klockan 9 de dagarna som de är på jobbet. Detta eftersom att de 

håller ett relativt informellt morgonmöte klockan 9. Mötets funktion är att få en överblick vad 

som händer under dagen och avstämning om hur det går för alla. Hen påpekar dock när det 
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kommer till nyanställda så kan det behövas lite mer styrning med vilka uppgifter de kan ta sig 

an. Detta eftersom att personen inte har något eget projekt och får prova på lite olika saker, “slita 

och dra” där det behövs. Sammantaget så hålls morgonmötena under ganska avslappnade 

former och hen betonar att alla är på relativt samma nivå när det kommer till hierarki. Dock så 

är det Grundaren som tar de stora besluten och prioriterar vad som är viktigt. Den anställde 

berättar att denne tar mindre beslut och att det ofta är den anställde som håller i morgonmötena 

för att på så sätt komma in i en ledarroll, men stämmer av med Grundaren.  

 

Filosofi, normer och värderingar 

Enligt den anställde är Kreativa lösningar AB ett företag som ligger i framkant och det gör att 

hen känner stolthet att få vara med på den utvecklingen. Hen anser sig ha hittat en roll som 

passar bra och stämmer överens med den person hen anser sig själv vara. Dessa saker bidrar till 

att hen känner sig stolt över att arbeta på Kreativa lösningar AB. 

 

Det finns enligt den anställde inga tydligt definierade normer. Det förväntas dock att de anställda 

ska vara öppna och prestigelösa inför andra, inte ha några problem med att andra undrar hur 

det går i deras arbete och kunna dela med sig och förklarar vad de gör.   

 

Den anställde beskriver att en av företagets filosofier är shitty-prototyping, detta handlar om att 

så snabbt så möjligt få fram lösningar som är testbara, då det finns en risk på ca 75% att de 

slänger den kod som de tidigare tagits fram. Det behöver inte vara utstuderat i detalj vilken som 

är den bästa lösningen utan att de får fram lösningar som vid senare tillfälle går att utveckla och 

finslipa. Grundaren förmedlar ett starkt kundfokus samtidigt som hen lyfter fram vikten av att 

lägga tid på det egna verktyget. Den anställde påpekar att till skillnad från vanliga konsultbolag 

som ligger nära 100% beläggning har detta företag en beläggningsgrad på ca 50%. Detta för att 

kunna lägga tid på att utveckla deras egna verktyg. Den anställde påpekar att kundprojekten inte 

bara bidrar med att finansiera företaget, utan även ger feedback på att de verktyg företaget 

utvecklar faktiskt är bra och önskvärda. Vidare betonar hen att det är kundernas önskemål som 

driver utveckling av funktionerna, men att de också har en egen lista över funktioner de önskar 

att implementera.  

 

Vision 

Hen tror att Grundarens vision för företaget är att det ska finnas en öppenhet och prestigelöshet. 

Den anställde beskriver att: 

 

“Det ska inte vara några problem att en annan person hjälper till i någon annans projekt och tillför 

eller ändrar saker.  Det ska inte vara den personliga prestationen som är fokus, det är prestationen 

på gruppnivå som är det viktigaste.”  
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Den anställde påpekar att Grundaren har en öppen dialog med de anställda där de får berätta 

om sina visioner för Kreativa lösningar AB och konsulterar dem. Den anställde förklarar att de 

ibland har möten där Grundaren frågar vad de anställda vill, hur de anser att företaget ska växa, 

samt hur de vill att framtiden i företaget ska se ut. 

 

Hen påpekar att finns en stor möjlighet att som anställd påverka, och att detta krävs i en IT-

bransch där de måste kunna anpassa sig snabb. Den anställde påpekar att processerna inom 

företaget går fort särskilt om hen sätter Kreativa lösningar AB i perspektiv jämfört med 

storföretag, där det kan ta flera år att byta ut en version av en programvara till nästa version. 

 

HRM 

Den anställde tror att rekryteringen och hur ledaren beter sig har en stor betydelse för hur 

kulturen påverkas. Då vi frågar den anställde hur hen tar till sig Grundarens värderingar så 

menar hen att de delade många av värderingarna redan innan hen började arbeta där. Den 

anställde tror att vid en rekryteringsprocess så skulle Grundaren hellre avvakta att anställa 

någon, än att rekrytera någon med fel värderingar.  

 

Den anställde beskriver att personalen har möjlighet att utvecklas inom de områden som de är 

intresserade av och får möjlighet att göra detta genom att delta i kurser. De har också möjlighet 

att åka iväg på konferenser och detta ser hen som både teambuilding och kompetensutveckling. 

Hen berättar också om att det finns något som heter “kod-fika” där de anställda kan få förbereda 

en liten workshop. På denna workshop diskuterar de anställda idéer men kan också diskutera 

hur de använder olika kod-begrepp för att de internt ska förstå varandras kod-användning.  

 

De brukar också ha större teambuilding-tillfällen några gånger per år. Exempel på dessa kan 

vara kickoffer då det börjar en ny person på arbetet eller när studenter har gjort klart sina 

examensarbeten hos företaget. Den anställde nämner också kort det så kallade fredags-hacket 

som vi tidigare beskrivit under intervjun med Grundaren. Hen anser att detta är en viktig del av 

Kreativa lösningar AB och bidrar med motivation, utveckling och teambuilding. 

 

Motivation och belöningar 

Företaget har individuell lönesättning på personalen och detta anser den anställde är något som 

motivera hen. Dock påpekar den anställde att det inte är pengarna som fått hen att stanna kvar 

på företaget utan att hen trivs bra, och tycker att det är ett roligt och utvecklande arbete. Den 

anställde förtydligar att hen inte behöver offrar sig ekonomiskt för att ha ett roligt och 

utvecklande arbete. Utöver det som nämnts så belönas de anställda på gruppnivå, de har haft 

vinstdelning som de anställda fått dela på då det har gått bra för företaget. När de fått nya kunder 
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brukar de fira detta genom att fika. Det finns inget internt track-record där de blir belönade per 

prestation, däremot så brukar Grundaren motivera dem genom att berömma de anställda när 

de gjort något bra. 

 

Traditioner 

Den anställde anser att det finns många outtalade saker som inte finns nedskrivna men som 

ändå är bestämda. På fredagar går alla ut och äter och detta är något som alla är med på. Kreativa 

lösningar AB har även bokat in badminton-tider två dagar i veckan, där alla på företaget är med 

och spelar badminton på arbetstid, detta är något som den anställde anser är en tradition på 

företaget. 
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4.3.2 Enkätundersökning till de anställda: 
Kultur 

Påståenden kring kultur. 

Av de som svarat på enkäten instämmer 60% till viss del att de finns en tydligt definierad kultur 

på Kreativa lösningar AB, medan samtliga känner sig som en del av kulturen. Detta är något vi 

kommenterar ytterligare i analysen (se diagram 1). 

 

 
Diagram 1 

 

 

Styrning genom värderingar 

Dessa påståenden är operationaliserade utifrån kulturinnehållet värderingar, normer och 

grundläggande antaganden. 

 

Av den respons vi fått på påståendet att det finns tydliga normer hur de anställda förväntas bete 

sig så instämmer 80% till viss del, medan 20% inte instämmer alls. 40% av de anställda 

instämmer till viss del att de känner sig styrda av kulturen och dess värderingar, 40% instämmer 

i låg grad medan 20% inte instämmer alls. Påståendet att det finns outtalade värderingar som 

inte får ifrågasättas instämmer 20% i låg grad och 80% inte alls (se diagram 2). 

 

 
Diagram 2 
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Traditionell ekonomistyrning 

Dessa påståenden är operationaliserade utifrån begreppen riktlinjer och policys, 

rekrytering, vision och hur grundaren skapar gemensamma mål. 

 

Då vi undersökt hur stor andel av de anställda som anser att Grundaren arbetar för ett 

gemensamt mål instämmer samtliga anställda helt. 80% instämmer helt att de och chefen har 

samma mål medan 20% instämmer till viss del. Samtliga anser att de får ta del av företagets 

resultat och visioner. 40% instämmer i låg grad att det finns tydliga riktlinjer att följa som 

nyanställd, medan 60% instämmer till viss del. Vidare anser 40% att det saknas tydliga rutiner 

och riktlinjer att följa då de känner sig osäkra i sitt arbete, 60% instämmer i låg grad att det finns 

sådana rutiner och riktlinjer (se diagram 3). 

 

 
Diagram 3 

Symbolstyrning 

Dessa påståenden är operationaliserade utifrån kulturinnehållet symboler och ceremonier. 

 

På påståendet att “Jag anser att grundaren motiverar oss” svarar samtliga respondenter att de 

instämmer helt, samt att samtliga känner sig motiverade i deras arbete. På påståendet att de 

blir motiverade genom Grundarens inlägg på slack-chatten är det 40% som instämmer helt 

medan 60% instämmer till viss del. Då vi undersöker om de anställda anser att det finns ett 

tydligt definierat språk anser 40% att de instämmer helt, 40% instämmer till viss del och 20% 

instämmer inte alls. Responsen på påståendet att det finns särskilda traditioner på Kreativa 

lösningar AB är att 40% instämmer helt medans 60% instämmer till viss del (se diagram 4).  
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Diagram 4 

 

Belöningar och tillrättavisande 

Dessa påståenden är grundade på hur belöningar och tillrättavisande hanteras av grundaren och 

hur de anställda uppfattar att belöningar och tillrättavisande sker. 

 

I vår enkät där vi ställt frågor till de anställda kring hur belöningar och tillrättavisande 

distribueras visar att majoritet av de anställda anser att då en individ gör ett bra arbete så 

tilldelas gruppen som helhet en belöning. 80% av de anställda instämmer till viss del. 20% anser 

att de instämmer i låg grad. Gällande påståendet När JAG gör ett bra arbete tilldelas jag en 

belöning är det 40% av de anställda instämmer till viss del att de belönas individuellt medan 

60% instämmer i låg grad. På påståendet att de blir tillrättavisade personligen då det gjort ett 

dåligt arbete anser 60% att de instämmer i låg grad, medan 20% inte instämmer alls och 20% 

instämmer till viss del. På det sista påståendet kring tillrättavisande anser 40% att gruppen till 

låg grad blir tillrättavisade då de personligen gjort ett dåligt arbete. Medan 60% inte instämmer 

alls (se diagram 5). 

 
Diagram 5 



   
 

 
42 

HRM  

Dessa påstående har operationaliserats utifrån HRM. 

 

Av de anställda instämmer 80% helt till att det var lätt att komma in i gemenskapen på Kreativa 

lösningar AB, 20% instämmer till viss del. 80% anser sig ha stor frihet över att bestämma över 

sitt eget arbete och 20% instämmer till viss del. 40% anser att de arbetas mycket med 

teambuilding på företaget, medan 60% instämmer till viss del. På flervalsfrågan (se diagram 7) 

där vi frågade vad personalen tycker att fredagshacket bidrar med så anser samtliga att det 

bidrar med utveckling, teambuilding och kreativitet, dock verkar endast 40% hålla med om att 

det bidrar med motivation (se diagram 6). 

   

 
 

Diagram 6 

 

                   
Diagram 7 
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5  Analys och diskussion 

I analys- och resultatavsnittet kommer vi att knyta vår empiri med utvalda teorier som 

syntetiserats för att ge sammanfattande bild. Analysens syfte är att hjälpa oss att kunna besvara 

våra forskningsfrågor. 

5.1 Ekonomistyrning 
Andersson och Funck (2017) beskriver ekonomistyrning som ett sätt att påverka individers 

beteende och handlande. Handlingar kan påverkas av flera typer av styrverktyg, såsom 

traditionella ekonomistyrningsverktyg med även kulturell styrning (Andersson & Funck 2017). 

Grundaren uppgav att hen för egen del använder sig av budget och traditionella ekonomiverktyg 

men inte delade med sig av specifika resultat och siffror för att påverka de anställda, då hen 

anser att personalen kan bli väldigt stressad av sådan information. Det framkom även att 

Grundaren använder sig av styrverktygen styrning genom värderingar, symbolstyrning, 

planeringskontroll, cybernetisk kontroll samt administrativ kontroll. Malmi & Brown (2008) 

beskriver denna ekonomistyrning som ett paket med olika typer av kontroller, bland dessa ingår 

kulturell kontroll men även mer formella kontroller.  

 

Enligt Anthony et al. (2014) är det vanligare att små företag använder sig av mer informell 

styrning. Kreativa lösningar AB är dessutom ett relativt ungt företag och enligt studier påverkar 

företagets ålder vilken typ av ekonomistyrning företaget använder. Ett ungt företaget använder 

ofta mer informell styrning (Moores & Yuens 2001). Det framkommer i båda intervjuerna att 

företaget arbetar med en tjänst som gör det möjligt för kunderna att skräddarsy produkter, detta 

kan ses som en komplex produkt. Även detta påverkar hur styrningen är utformad, enligt 

Chenhall (2003) behöver företag som producerar skräddarsydda specialprodukter troligtvis 

mer informella kontroller och detta resulterar i att kontroller såsom budget får ett mindre 

utrymme. Alla ovan nämnda faktorer såsom företagets storlek, produkt och ålder kan antas ha 

påverkat utformningen av Kreativa lösningar AB:s ekonomistyrning, då företaget ger intryck av 

att använda sig av informell styrning. 

5.2 Styrning genom värderingar 
Enligt Alvesson (2015) har en grundare stort inflytande eftersom att det är denne som har 

grundat företaget och står för företagets inriktning och påverkar på så sätt även värderingarna 

inom företaget. Vi anser att detta instämmer på Grundaren av Kreativa Lösningar AB, det kan 

styrkas med den anställdes syn, att Grundaren har stort inflytande eftersom att det är hen som 

har lagt grunden för allt inom företaget.  
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Enligt Schein (2004) och Yukl (2013) kan ledaren kommunicera sina värderingar genom dennes 

vision. Grundarens vision för Kreativa lösningar AB är att de ska vara med och förändra 

framtiden samt att deras verktyg ska användas globalt samtidigt som hen vill att företaget ska 

bevaras litet. Hen förmedlar också en vision för arbetsklimatet inom företag, där vikten ligger 

på att skapa en rolig, meningsfull, prestigelös och stimulerande arbetsplats samt vikten av att 

inte arbeta för många timmar per vecka. Att företaget ska vara prestigelöst är något som även 

den anställde uttrycker vid flera tillfällen. Vidare anser hen att Grundarens ambition för 

arbetsplatsen är att det ska vara ett trivsamt företag och ingen ska arbeta mer än 40-timmars 

arbetsveckor samt att de inte ska behöva tänka på arbetet efter arbetstid. 

 

Andra sätt att påverka genom värderingar är att kommunicera vilka gemensamma idéer, 

värderingar och övertygelser organisationen ska ha (Yukl 2013). Grundaren av mikroföretaget 

förklarar att hen använder värderingarna i förhoppning att kunna påverka de anställda och tror 

även att de anställda blir väldigt påverkade av hens värderingar. Hur hen förmedlar dessa 

värderingar är genom viktiga prioriteringar och åsikter. Ett exempel på prioriteringar är 

beläggningsmåttet på 50%. Ett annat sätt Grundaren kan kommunicera sina värderingar på är 

genom deras slack-chatt, där denne delar nyheter som hen anser intressanta. Responsen i 

enkäten visar på att personalen anser att de blir motiverade av Grundarens kommunikation i 

slack-chatten. Enligt responsen från vår enkät har de anställda en spridd uppfattning om de 

känner sig styrda av företagets kultur och dess värderingar. Enligt den anställde som vi 

intervjuade så menade hen att kulturen snarare motiverade än att verka styrande, då Grundaren 

aktivt frågar de anställda hur deras visioner för företaget ser ut. Hen anser också att Grundaren 

ger dem möjlighet att påverka deras egna personliga utveckling, arbetssätt samt företaget i sin 

helhet. 

 

Det framkom även att den anställde och Grundaren hade många gemensamma värderingar 

redan innan personen började arbeta på Kreativa lösningar AB. Enligt Alvesson (2015) kan 

grundaren påverka med sina värderingar i störst utsträckning om denne är med i 

rekryteringsprocessen och väljer ut de som ska anställas. Detta kallar Bang (1999) selektiv 

rekrytering. På Kreativa lösningar AB är det Grundaren som rekryterar och anställer gärna 

nyexaminerade från universitetet då hen tror att dessa är mer formbara. Den anställde 

berättade om att denne började arbeta på Kreativa lösningar AB efter att denne tagit examen 

ifrån universitet. Den anställde tror att om Grundaren inte anser att värderingarna hos personen 

överensstämmer med sina egna så avvaktar hen hellre från att anställa denna person.  

 

Vi konstaterar att Grundaren av organisationen använder sig av värderingar som ett styrverktyg 

för att påverka hur personalen handlar och beter sig. Styrningen sker genom Grundarens egna 
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värderingar som ges uttryck i visionen, prioriteringar, rekryteringsprocessen samt 

kommuniceras i de kanaler som finns tillgängliga för hen. 

5.3 Symbolstyrning 
Grundaren av en organisation kan genom att manifestera artefakter och symboler påverka 

personalens attityder och beteenden (Schein 2004; Bang 1999; Hofstede et al. 2011). Då vi 

observerade miljön hos företaget fann vi inga tydliga symboler och artefakter. Dock noterade vi 

ett glasunderlägg med deras logga och att det hängde monitorer i arbetsrummet som visade hur 

mycket kunderna använder deras tjänster. Enligt Grundaren så är detta ett sätt att visa de 

anställda att deras tjänster som de utvecklar är viktiga och att kunderna är en central del i deras 

verksamhet. 

 

Det finns ingen tydlig klädkod på Kreativa lösningar AB och detta är ett medvetet val av 

Grundaren men hen anser att det är underförstått att de ska klä sig efter situation. Dock så 

kommer hen att korrigera de anställdas klädsel om det krävs. Även den anställde anser att det 

inte finns någon formaliserad klädkod. Grundaren menar att hen gjort ett aktivt val genom att 

inte manifestera och formalisera kulturen. Hen anser att det kan vara väldigt kontraproduktivt 

att manifestera kultur och ge en negativ effekt om det görs på fel sätt, eller inte överensstämmer 

med den kultur som finns inom företaget. Även Schein (2004) styrker att det kan få negativa 

konsekvenser om formaliseringen av kultur görs på fel sätt. Enligt enkäten var det ingen som 

instämde helt på att det fanns en tydlig definierad kultur på företaget men att alla kände sig som 

en del av kulturen. Genom intervjun med den anställde kunde denna respons förtydligas då 

denne menade att kulturen inte är formaliserad och är därför inte väldefinierad men att kulturen 

finns där och är något som utvecklas. 

 

En grundare kan använda sig utav symboliska handlingar för att tydliggöra sina värderingar och 

ståndpunkter (Schein 2004; Yukl 2013). Detta beskrivs också tydligt av Grundaren, att det inte 

är vad hen säger som ska ha betydelse utan hur denne handlar. Hen hävdar också att det är 

väldigt viktigt med närvaron i organisationen och att en ledare bör vara delaktig i den operativa 

verksamheten, för att undvika att det sprids negativa attityder i organisationen. 

 

Hofestede (2014) menar att språk härstammar från symboler och att det är viktigt för gruppens 

kultur att det finns ett gemensamt språk, då individerna måste kunna göra sig förstådda 

sinsemellan. En grundare kan enligt Schein (2004) tillsammans med särskilt aktiva medlemmar 

skapa ett gemensamt språk, detta kan förenkla kommunikationen för medlemmarna inom 

organisationen. Grundaren av Kreativa lösningar AB anser inte att det finns något tydligt 

definierat språk, men att de använder sig av interna termer. Majoriteten av de anställda svarade 
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att de instämmer helt eller till viss del på enkätfrågan om det fanns ett internt språk, endast en 

anser att denne inte instämmer alls. Vi noterade vid intervjun att både Grundaren och den 

anställde använde sig av uttrycket “Att slita och dra”. Den anställde är osäker på om det är ett 

begrepp som hen brukar använda men menar att det är lätt att bli påverkad av andras 

språkbruk. Hen tar även upp “kod-fika” som är ett tillfälle för personalen att lära sig hur de 

enskilda individerna använder programmeringsspråket. 

 

Enligt Ouchi (1979) kan ledaren skapa traditioner och därigenom påverka de anställdas 

beteenden. Grundaren på Kreativa lösningar AB anser att fredags-hacket kan ses som en mix av 

utveckling, belöning och tradition som äger rum varannan fredag. När vi frågade den anställde 

om det fanns några traditioner framkom ingenting om fredags-hacket. Hen nämner dock två 

andra traditioner, dels äter de tillsammans varje fredag och dels att de spelar badminton 

tillsammans två dagar i veckan under arbetstid. Enligt enkäten så anser personalen att det finns 

traditioner inom företaget, antingen till viss del eller instämmer helt. Dock är det oklart vilka 

dessa traditioner är. 

 

Vi argumenterar för att Grundaren av Kreativa Lösningar AB använder symbolstyrning då 

hen till viss del manifesterat artefakter genom att införa en informell klädkod samt upphängning 

av monitorer i arbetsrummet. Hen använder även styrning genom att skapa traditioner för att 

påverka de anställda och att motivera dem, genom till exempel badminton och fredagshacket. 

Hen använder sig även av symbolhandlingar genom sin närvaro i verksamheten. 

5.4 Planeringskontroll 
Vid intervjun med Grundaren så ställde vi inga specifika frågor kring planering, den enda frågan 

som ställdes var en generell fråga kring formell ekonomistyrning där vi inkluderat planering (se 

bilaga 1), dock diskuterade Grundaren kring ämnet indirekt. 

 

Enligt Yukl (2013) kan ledaren kommunicera viktiga värderingar genom långsiktiga strategier 

och planer. Grundarens plan för företaget är att det ska vara i framkant inom branschen och vara 

med och förändra, detta är något som den anställde instämmer med. Grundaren arbetar för att 

dela upp företaget i två team. Till dessa två team hoppas hen kunna välja ut ledarna internt, då 

dessa har samma värderingar och bakgrund som hen själv. Enligt den anställde är det hen som 

kommer att inneha en av dessa chefsroller.  

 

Grundaren menar även att det ingår i hens roll att få de anställda att förstå varför de gör på ett 

visst sätt. Genom planeringskontroll kan ledaren precisera vad som förväntas av de anställda 



   
 

 
47 

(Malmi & Brown 2008). Det Grundaren försöker förmedla är hur viktig kunden är samt vikten 

av att utforma och förbättra deras egna tjänst. Detta kommunicerar Grundaren 

 genom beläggningsmåttet, hen vill att de anställda ska veta att kunderna är de som hjälper till 

att finansiera samt utvecklar företagets egna produkt. Enligt den anställde förmedlar Grundaren 

ett starkt kundfokus men även vikten av att lägga tid på deras egna verktyg. Enligt hen blir detta 

möjligt genom att de arbetar ca 50 % mot kund och resterande tid läggs på att utveckla det egna 

verktyget. Den anställde betonar även att detta bidrar till feedback på deras tjänst samt att det 

bidrar med finansiering för kärnverksamheten. 

 

Enligt Malmi och Brown (2008) kallas planeringen som ryms inom tidsaspekten av de närmaste 

12 månader för åtgärdsplanering. Inom företaget framkommer det, både i intervjun med 

Grundaren och i den med intervjun vi gjort med den anställde, att de arbetar i två veckors 

sprintar. Grundaren beskriver att på måndagen planerar de arbetet och det är Grundaren som 

prioriterar vad viktigast. Om de lyckas avsluta sprintarna på torsdagen så blir fredag en hack-

dag fri från ordinarie arbetsuppgifter, detta tolkar vi som en belöning och ett sätt att försöka 

motivera de anställda att hålla tidsplaner. Som tidigare nämnts anser Grundaren att detta 

arbetssätt är något som bidrar till kulturen på Kreativa lösningar AB. Vidare nämner både 

Grundaren och den anställde att de arbetar med shitty-prototyping och då detta beskrivs av 

Grundaren och de anställda så bör detta ses som ett arbetssätt eller en företagsfilosofi. 

5.5 Cybernetisk kontroll 
Den cybernetiska kontrollen är nära knuten till kultur genom belöningar, tillrättavisande, 

kompensation samt budget (Malmi & Brown 2008). Genom att upprätta ett belöningssystem kan 

en grundare av en organisation öka motivationen samt prestationer hos de anställda (Bonner & 

Sprinkle 2002) samtidigt som denne kommunicerar sina värderingar (Yukl 2013).   

 

Grundaren av Kreativa lösningar AB menar att de flesta belöningar och tillrättavisande sker på 

gruppnivå, dock är det individuell lönesättning på företaget. Hur dessa utdelas beror till stor del 

på de underliggande grundantaganden som finns i kulturen (Schein 2004). Vidare är hen noga 

med att poängtera att det aldrig sker tillrättavisande inför grupp, och då det skett ett misstag så 

betonar hen att “vi” har gjort ett fel, snarare än att peka ut enskilda individer. I vår enkät där vi 

frågar personalen om tillrättavisande visas att majoriteten anser att de i låg grad blir 

tillrättavisade individuellt, samtidigt som ungefär hälften av personalen anser att de i låg grad 

blir tillrättavisade i grupp och den andra hälften instämmer inte alls att de blir tillrättade i grupp.  

 

Den anställde vi intervjuat anser att den individuella lönesättningen motiverar hen. Då vi frågar 

hen hur denne och resten av personalen definierar belöning så beskriver hen att det kan vara 
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både monetärt men också icke-monetära belöningar såsom möjlighet till personlig utveckling 

och beröm på individnivå. Det är enligt Schein (2004) viktigt att företaget har en gemensam 

uppfattning om vad som är en belöning eller en tillrättavisning för att denna ska ha en inverkan 

på beteenden.  Enligt enkäten så instämmer majoriteten av personalen till att belöningar 

tilldelas till viss del på gruppnivå. På enkäten anser ungefär hälften av personalen att de till viss 

del blir individuellt belönade när de presterar bra och den andra hälften instämmer i låg grad. 

Den anställde vi intervjuat menar att Grundaren av företaget kan ge beröm på individnivå då 

någon presterat bra. Vidare poängterar den anställde att det inte är pengarna och lönen som fått 

den anställde att stanna kvar på företaget utan snarare trivseln och den egna personliga 

utvecklingen. 

5.6 Administrativ kontroll och HRM 
Genom design av organisationen och strukturen på företaget på ett visst sätt kan ledaren 

uppmuntra till kommunikation (Alvesson och Kärreman 2004).  Både Grundaren och den 

anställde anser att företaget har en väldigt informell jargong. Grundaren vill inte skapa formella 

regler och hoppas på att han aldrig ska behöva göra det. Den anställde påpekar att de har en 

öppen miljö där alla kan gå in på någon annans kontor för att be om råd samt att deras möten är 

väldigt informella. Strukturen på företaget påverkar även hur beslut fattas inom organisationen 

samt maktförhållanden (Schein 2004).  Grundaren påpekar att det är hen som fattar de stora 

prioriteringsbesluten i Kreativa lösningar AB men att hen inte tar beslutar på detaljnivå. Enligt 

Schein (2004) kan maktfördelning fördelas både formellt och informellt. Informellt så handlar 

det om personliga egenskaper och tidigare framgångar, formella fördelningar kan ske genom 

titlar, bakgrund och utbildning. Den anställde på Kreativa lösningar AB påpekar att på företaget 

är alla utvecklare, och formellt sett är alla på samma hierarkiska nivå. Dock noterade vi vid 

observationen att Grundaren har ett eget kontor, medan de övriga anställda har gemensamma 

arbetsrum, detta tolkar vi som en informell maktsymbol. Det framgår också av den anställde att 

informella befattningar skapats, däremot är det oklart om detta beror på tidigare prestationer, 

personliga egenskaper eller något annat.  

 

Enligt Malmi och Brown (2008) ingår även procedurer och riktlinjer i den administrativa 

kontrollen. Enligt den anställde så är rutiner och riktlinjer på Kreativa lösningar AB väldigt 

informella. Den enkätundersökning vi genomförde visade att personalen tycker att det i låg grad 

finns tydliga riktlinjer att följa, vidare anser de att nyanställd personal får tydligare 

riktlinjer.  Dock så nämner den anställde att det finns en Wiki-sida med specifika instruktioner 

hur personalen utför särskilda uppgifter och det kan anses som att det finns viss formalisering. 

Då vi intervjuade Grundaren så menade denne att en person som vill ha nedskrivna rutiner och 

riktlinjer förmodligen inte skulle passa in på Kreativa lösningar AB.  
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Riktlinjer kring arbetstider är enligt den anställde väldigt fritt och finns inte formaliserade, dock 

är det bra om personalen är på arbetet klockan 9, dagar de ska arbeta. Detta kan uppfattas som 

en norm som beskriver hur de anställda förväntas bete sig (Schein 2004). Vidare menar hen att 

det normalt sätt inte är några problem att ta ledigt någon dag om det skulle behövas. Enligt 

Grundaren handlar det om frihet under ansvar och det enda han kräver de arbetar de timmar 

som är överenskommet. I enkäten framkom det att de anställda känner att de kan bestämma 

över sitt egna arbete. Det framkom även att majoriteten till viss del anser att det finns tydligt 

definierade normer om hur de ska bete sig på arbetet.  

 

Inom den administrativa kontrollen har vi även inkluderat HRM, då även detta ses som ett 

strategiskt verktyg (Anthony et al 2014). Inom HRM analyserar vi rekrytering, 

kompetensutveckling samt teambuilding. Som vi nämnt tidigare i analysen är det Grundaren 

som sköter rekryteringen. Grundaren på Kreativa lösningar AB är den på företaget som väljer ut 

vilka som ska anställas och medger att hen söker efter personer med specifika karakteristika för 

att passa in och trivas på företaget. Vidare poängterar hen att alla på företaget troligtvis är 

väldigt lika och att detta kan vara farligt. Enligt Holliday (1995) kan selektiv rekrytering bidra 

till att alla har samma åsikter vilken i sin tur bidrar till att besluten inte ifrågasätts.  

 

Gällande kompetensutveckling inom Kreativa lösningar AB nämner Grundaren olika verktyg 

som hen kopplar till kompetensutveckling. En av dessa är fredags-hacket, utvecklingsbidraget 

är att de anställda får utmana sig själva, testa något nytt och komma med idéer. Enligt 

enkätsvaren anser de anställda att fredags-hacket bidrar till kreativitet och utveckling. 

Grundaren anser även att fredags-hacket bidrar till teambuilding eftersom att arbetet sker i team 

om två, dessa team varieras vid varje hack-tillfälle. Vid intervjun med det anställde framkom det 

att denne anser att fredags-hacket bidrar till motivation, utveckling och teambuilding. Andra 

former av kompetensutveckling är kurser som Grundaren skickar sina anställda på, samt att han 

använder utvecklingssamtalen för att se var de anställda befinner sig och vad deras ambitioner 

är och försöker matcha deras behov. Vid intervjun med den anställde framför hen dessa kurser 

som kompetensutveckling samt dessa ger en möjlighet till utveckling inom de områden som 

personen är intresserad av. Ett annat sätt som Grundaren använder kompetensutveckling är 

genom att förse de anställda med diverse litteratur inom deras specifika område, sen är det upp 

till de anställda om de vill läsa det eller inte. Eftersom det är Grundaren som väljer ut litteraturen 

samt kurserna kan hen på så sätt uttrycka sina värderingar (Yukl 2013).  

 

Även internutbildning för de nyanställda kan hjälpa till med socialiseringsprocessen samt att 

kulturen blir synlig (Yukl 2013). Enligt responsen på enkäten så är det lätt att komma in i 

gemenskapen på Kreativa lösningar AB. Grundaren förklarar att det tar tre månader innan 
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personen är upplärd och berättar att alla på företag är med och fostrar personen. Även detta 

framkom i enkäten då alla ansåg att alla bidrar till att den nya personen lär sig företagets 

värderingar och sätt att arbeta på, helt eller till viss del. Grundaren nämner att det finns ett 

delavsnitt på Wiki-sidan det finns information om uppgifter som kan vara bra att göra under 

den anställdes första vecka på Kreativa lösningar AB.  

 

Enligt enkäten så anser de anställda de inom Kreativa lösningar AB arbetar med teambuilding. 

Som tidigare nämnts ser Grundaren fredags-hacket som teambuilding och anser att hjälper till 

att samordna gruppen och att de lär sig varandras språk. Detta instämmer de anställda med, då 

alla anser att fredagshacket till teambuilding, dock så var det bara två personer som ansåg att 

det bidrog med motivation. Grundaren anordnar även kick-offer som han anser bidrar till 

teambuilding. Dessa kick-offer består av en årlig resa där alla bor på samma hotell och deltar på 

en konferens. Även den anställde ser dessa konferenser som teambuilding men även som en 

utvecklingsmöjlighet. Hen nämner även andra kick-offer som anordnas när det börjar en ny 

person på arbetet eller när studenter har gjort klart sina examensarbeten hos företaget. 

5.7 Analyskritik 
Vissa av de frågorna vi ställt är känsliga, särskilt de frågor om hur de anställda anser att 

Grundaren bidrar till stämning och om de bli motiverade av denne. Detta bör kritiseras då det 

inte är säkert att de anställda svarar hur de egentligen tycker då de är i beroendeställning till 

Grundaren. Det är också ett litet företag så vi förutsätter att de anställda inte vill skapa dålig 

stämning då uppsatsen kommer presenteras och redovisas på företaget. Delar av det vi 

analyserat inser vi nu saknar relevans. Den analys vi gjort kring ett gemensamt språk saknar 

relevans för oss då vi undersöker kultur som styrmedel. Vi anser att ett gemensamt språk kan 

skapa samhörighet och kan på så sätt bidra till en effektivare kommunikation då Schein (2004) 

menar detta. Dock är det svårt för en grundare att styra över det gemensamma språket då det 

inte kan undersökas vem som skapat vilka av de gemensamma uttrycken. Hade vi däremot 

undersökt kulturens roll för gruppen så hade detta varit relevant då det är irrelevant vem som 

skapat termerna. 
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6  Slutsats och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens slutsats och kritik kring studien. Vi kommer 

också förklara studiens begränsningar och förslag till framtida forskning. 

6.1  Slutsats 
Det är tydligt att Grundarens kulturella värderingar har påverkat utformningen av 

organisationen och de mer formella styrverktygen, detta har resulterat i en informell 

styrning.  Enligt tidigare studier kan detta förklaras av att organisationen är ett mikroföretag, 

då små företag ofta använder sig av informell styrning (Anthony et al. 2014).  Även det faktum 

att företaget är ungt och arbetar med specialprodukter är en förklaring till den informella 

styrningen då Chenhall (2003) menar att företag som producerar produkter av sådan karaktär 

använder informella kontroller i större utsträckning än stora företag.  

 

Vi kan se att Grundaren av Kreativa lösningar AB har använt sig av det Malmi och brown (2008) 

beskriver som kulturell styrning. Den kulturella styrningen är uppdelad i kategorierna 

symbolstyrning och styrning genom värderingar. Grundaren använder styrning genom 

värderingar när denne kommunicerar sina personliga värderingar i sin vision, prioriteringar, 

åsikter och selektiv rekrytering. En av Grundarens kommunikationskanaler är deras interna 

slack-chatt där hen kommunicerar dessa till sin personal. Grundaren använder sig också av 

symbolstyrning genom enstaka artefakter, informell klädkod, informella hierarkier, traditioner 

och handlingar för att påverka personalen.  

 

Då det är svårt att undersöka kultur som vi tidigare diskuterat och haft tydlig kritik kring genom 

hela uppsatsen är det svårt att dra enskilda slutsatser kring kultur som helhet inom företaget 

(Bang 1999). De kulturella aspekterna som vi kan dra tydliga slutsatser kring är att Grundaren 

har använt sig av kultur som styrmedel i vissa avseenden. Grundaren har genom att använda sig 

av selektiv rekrytering som tidigare nämnts av Bang (1999) påverkat företagets kultur genom 

att aktivt rekrytera personer som har liknande värderingar och uppfattning som hen själv. Hen 

beskriver företaget som en öppen arbetsplats flera gånger under intervjun och den anställde vi 

intervjuar har en liknande uppfattning. Det måste dock nämnas att då det är Grundaren som 

bestämmer vilka som ska arbeta där, med det sagt är det en öppen arbetsmiljö för likasinnade, 

har personerna inte samma värderingar som de andra anställda så hade de förmodligen inte 

blivit anställda. Detta gör det svårt för oss att mäta i vilken grad som Grundaren har överfört 

sina värderingar till de anställda eller om dessa önskade värderingar fanns hos personen redan 

innan denne rekryterades.  
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Grundaren har varit väldigt tydlig med att hen tar aktivt avstånd ifrån att formalisera kulturen 

då hen tror att det kan verka kontraproduktivt och att kulturen kan förstöras i det ögonblick den 

formaliseras. Huruvida det ligger till låter vi vara osagt, men då andra forskare (Schein 2004; 

Bang 1999) ser på kultur som något dynamiskt som ständigt förändras över tid kan det vara en 

sund inställning till kultur. Trots att vi valt att avgränsa oss från att undersöka samspelet om 

hur organisationsmedlemmarna påverkar kulturen insåg vi tidigt att det är en stor del av 

kulturen inom Kreativa lösningar AB. Då Grundaren aktivt frågar de anställda hur deras visioner 

för företaget ser ut och ger dessa utrymme att påverka deras egna personliga utveckling, 

arbetssätt och företaget i sin helhet. Vi drar därför slutsatsen att kulturen i företaget inte endast 

styrs av Grundaren, utan också av de anställda.  

 

Vår empiriska data visar att personalen och Grundaren anser att det saknas en tydligt definierad 

kultur men hävdar att det finns en kultur inom företaget. Då vi ber Grundaren definiera kulturen 

inom Kreativa lösningar AB så beskrivs en prestigelöshet, där frihet under ansvar är en central 

del och att de anställda ska känna sig motiverade. Den anställde beskriver på samma sätt 

arbetsplatsen som prestigelös och som en öppen arbetsplats, även om denne inte kopplar 

beskrivningen till begreppet kultur så är det så hen uppfattar sin arbetsplats. 

 

Utifrån samtliga nämnda faktorer ovan drar vi slutsatsen att Grundaren har använt sig av kultur 

som ett informellt styrmedel och att han att hens kulturella intentioner till viss del återspeglas 

inom organisationen. Vi har därmed besvarat våra forskningsfrågor och studiens syfte är 

uppfyllt. 

6.2 Studiens begränsningar 
En av studiens begränsningar har varit tid då vi endast haft 10 veckor till studien, som vi nämnt 

tidigare så kräver studier av kultur lång tid. Vi har även varit begränsade till ett fåtal intervjuer 

till följd av att företaget vi undersökt är ett litet företag med begränsade resurser.  Då vi gjort en 

enkel fallstudie på endast ett företag så är inte generaliserbarhet möjlig. En annan aspekt som 

vi bör nämna är att då vi bad om en kompletterande intervju med personalen föreslog 

Grundaren den anställde vi intervjuat. Vid intervju framkom att denne person verkar som en 

informell ledare och detta skulle kunna innebära att den anställdes värderingar är de som 

stämmer bäst överens med Grundarens egna värderingar. 

 

Vår empiriska data är insamlad kring abstrakta termer som organisationskultur och ekonomisk 

styrning, i den respons vi fått har det funnits ett visst tolkningsutrymme i vad som innefattas i 

dessa termer. Detta innebär att de personer vi intervjuat och som svarat på enkäterna inte 
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nödvändigtvis behöver ha stor kännedom kring dessa, och vissa frågor kan ha tolkats på ett 

felaktigt sätt.  

 

Hofstede et al. (2011) menar att alla individer är en del av olika grupper och därmed bi-

kulturella, detta innebär att individerna influeras av kulturen från alla dessa grupper. Därför kan 

det inte uteslutas att de anställda på Kreativa lösningar AB också har påverkats av andra källor 

till kultur som till exempel nationell kultur, branschkultur och den generation de tillhör. 

6.3 Framtida forskning 
Denna studie har inte bara uppfyllt sitt syfte och besvarat dess frågeställning, den har också 

skapat en större förståelse om problematiken kring ekonomistyrning och kultur samt dess 

samverkan. Under vår studies gång har vi funnit kunskapsluckor i den forskning som finns 

kring kultur samt mikroföretag och kultur. Då vi undersökte hur Grundaren av ett 

mikroföretag kan påverka de anställda genom att använda kultur som styrmedel insåg vi 

ganska fort att påverkan inte bara sker i en riktning. Då vi insåg att även de anställda påverkar 

företagets kultur väcktes ett intresse för att undersöka hur en organisationskultur kan 

påverkas av personalen. En annan kunskapslucka är i vilken utsträckning könstillhörighet 

påverkar den kulturella styrningen, styr män och kvinnor företagskultur på olika sätt? En 

annan aspekt som vore intressant att undersöka djupare är rekryteringsprocessen. Då det 

framgår att Grundaren av organisationen använt sig av selektiv rekrytering för att påverka 

kulturen hade det varit intressant att undersöka hur de olika könen använder sig av kultur 

under rekryteringsprocessen.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide med grundaren av organisationen 
Introduktionsfrågor 

1. Vad är din position på företaget? 

2. När grundades företaget? 

3. Vad är er kärnverksamhet? 

4. Vad är din vision för företaget? 

- Har du något uttalat motto? 

- Vilka är grundvärderingarna i organisationen och hur kommuniceras dessa till de 

anställda? 

5. Hur sker beslutsfattande i det dagliga arbetet? 

- Hur tar ni i organisationen gemensamma beslut? 

 

Organisationskultur 

6. Hur ser du på organisationskultur? Tror du att kultur har större betydelse i ett relativt 

nystartat mikroföretag än i större organisationer, varför? 

7. Anser du att det finns en tydligt definierad kultur på Kreativa lösningar AB? 

- Hur ser den ut? 

8. Finns det några vedertagna outtalade regler? Har du något exempel på sådana? 

9. Finns det ett gemensamt språk inom organisationen? 

- Har ni särskilda interna uttryck? Vilka? 

10. Har ni några outtalade sätt att arbeta på, ingen säger det rakt ut, men alla vet hur man gör 

ändå? 

 

Ekonomistyrning 

11. Hur arbetar du som grundare med ekonomistyrning? (Planering, belöningar och 

kompensation, struktur och design av organisationen, riktlinjer, finansiella mått samt icke-

finansiella mått, budget) 

- Hur relaterar du dessa styrverktyg till kultur som styrmedel? 

12. Får de anställda ta del av företagets resultaträkning och få information av framgång eller 

motgångar? 

- Om ja, ser du på det som ett sätt att kommunicera vad som förväntas av dina 

anställda? 

 

Påverkan genom ledarskap och kulturstyrning 
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13. Hur använder du kultur för att få alla att arbeta mot gemensamma mål? 

- Hur använder du kultur för att påverka medarbetarnas beteenden? 

14. Använder du några specifika verktyg för att kunna implementera en viss kultur och isåfall 

hur? (tex. Med hjälp av symboler, kommunikation, värderingar,ritualer) 

- Arbetar du med symboler för att framhäva kulturen så som logotyper, klädsel etc 

- Finns det några traditioner/ceremonier i företaget? 

- Är kulturen formaliserad? Varför har du valt att göra på detta sättet? 

15. Hur arbetar du för att stärka gruppsammanhållningen? 

16. Vad söker du efter när du rekryterar ny personal? 

- Vad har de gemensamt med dig? 

17. Hur arbetar du för att föra vidare kulturen till nyanställda? 

- Tex., får dina nyanställda skriva på dokument med gemensamma riktlinjer när de 

börjar sin anställning hos er? Varför då? 

- Hur tror du att de påverkar individerna? 

18. Använder du dig av belöningar och tillrättavisande för att påverka de anställda i viss 

riktning Isåfall; 

- Sker det på individ eller gruppnivå? 

- Hur distribueras belöningar? 
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide den anställdes perspektiv 

Bakgrund 

1. Vem är den anställde? 

a. Hur länge har du arbetat på Kreativa lösningar AB? 

b. Vad gjorde du innan? 

 

Kultur 

2. Hur uppfattar du organisationskultur? 

a. Hur upplever du kulturen på Kreativa lösningar AB? 

b. Anser du att Grundaren har stort inflytande på kulturen? på vilket sätt? 

c. Hur påverkas du/styrs av kulturen i organisationen? 

3. Alla känner sig som en del av kulturen, men det finns ingen definierad kultur. Hur 

tänker du kring det? 

4. Finns det outtalade sätt att arbeta på? 

 

Ledarskap 

5. Hur tror du att Grundaren vill att arbetsplatsen ska vara, vad är hans vision? 

6. Hur tar du till dig Grundarens värderingar?  

7. Kommunicerar Grundaren betydelsen av beläggningsmåttet? på vilket sätt? 

8. Hur ser du på kunderna i relation till Kreativa lösningar AB? 

9. På vilket sätt får Grundaren er att arbeta mot samma mål? 

a.  hur motiverar han er? 

 

Regler, normer, värderingar och traditioner 

10. Finns det tydliga riktlinjer och rutiner hur man bör arbeta på Kreativa lösningar AB?  

a. hur ser de ut? 

11. Hur flexibelt är arbetet och era arbetstider?  

12. Finns det några traditioner inom företaget?  

13. Finns det tydliga definierade normer om hur man förväntas bete sig? 

14. Vad är det som gör att du känner stolthet över att arbeta på Kreativa lösningar AB? 

15. Hur ser teambuildingen ut på Kreativa lösningar AB? 

a. Hur ser det ut med kompetensutveckling inom Kreativa lösningar AB? 

 

Belöningar  

16. Hur ser du på belöning inom företaget? Som pengar, uppskattning eller något annat? 
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8.3 Bilaga 3: Enkätundersökning med de anställda 

Vårt syfte med denna enkätundersökning är att se hur och om grundaren har lyckats 

implementera kultur som styrverktyg. Genom denna enkät vill vi försöka få en bild av hur 

organisationskulturen är på Kreativa lösningar AB och därefter jämföra den insamlade datan 

med grundarens syn. 

 

Med organisationskultur så menar vi den kultur som existerar inom Kreativa lösningar AB d.v.s. 

era gemensamma värderingar och normer. Kultur är något som ständigt reflekteras och skapas 

genom samspel med andra. Den kan även påverkas av ledaren på företaget samt av strukturer, 

rutiner, regler och normer. En annan uppfattning är att kultur är något som formas av den miljö 

som människor befinner sig i samt vilken utbildning och livserfarenhet de bär med sig sedan 

tidigare. 

 

Alla enkäter kommer att hållas anonyma och den information du lämnar kommer att förstöras 

när kandidatuppsatsen är klar och godkänd.  

 

Enkäten innehåller påståenden som besvaras med ett kryss i det svarsalternativ du anser 

stämmer bäst överens med din åsikt. 

 

Kultur 

1. Det finns en tydligt definierad kultur på Kreativa lösningar AB 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

2. Jag känner mig som en del av kulturen på Kreativa lösningar AB 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

 

 

Regler, normer, värderingar och traditioner 

3. Jag känner mig styrd av företagets kultur och dess värderingar 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 
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4. Det finns outtalade värderingar inom organisationen som inte får ifrågasättas 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

5. Inom organisationen finns det outtalade sätt att arbeta på, (ingen säger det rakt ut, men alla 

vet hur man gör ändå) 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

6. På Kreativa lösningar AB finns det tydligt definierade normer om hur man förväntas bete sig. 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

7. Om jag känner mig osäker i mitt arbete så finns det nedskrivna rutiner och riktlinjer jag kan 

följa 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

8. På Kreativa lösningar AB så finns det särskilda traditioner 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

9. Jag känner mig stolt över att arbeta på Kreativa lösningar AB 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

Grundarens roll 

10. Jag anser att Grundaren bidrar till stämningen inom organisationen. 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

11. Jag anser att Grundaren arbetar för att organisationen ska ha ett gemensamt mål. 
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Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

12. Jag anser att Grundaren motiverar oss. 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

13. Vi som arbetar och chefen har oftast samma mål 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

14. Jag blir motiverad av grundarens inlägg i slack-chatten 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

Motivation, belöningar och tillrättavisande 

15. (Flervalsfråga, fler än ett kryss är ok) Jag anser att fredagshacket bidrar med: 

Motivation Utveckling Kreativitet  Teambuilding Inget av dessa alternativ 

   
 

 

 

16. Jag känner mig motiverad i mitt arbete 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

17. Jag har stor frihet att bestämma över mitt egna arbete 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

18. När JAG gör ett bra arbete tilldelas jag en belöning 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 
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19. När JAG gör ett bra arbete tilldelas hela gruppen en belöning 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

20. När JAG gör ett dåligt arbete blir jag tillrättavisad 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

21. När JAG gör ett dåligt arbete blir hela gruppen tillrättavisad 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

Grupptillhörighet 

22. Som nyanställd var det lätt att komma in i gemenskapen på Kreativa lösningar AB 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

23. Som nyanställd fanns det tydliga riktlinjer som jag förväntades att följa 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

24. När det börjar en ny person på arbetet hjälps vi alla åt så att personen förstår företagets 

värderingar och sätt att arbeta. 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

25. Jag som anställd får ta del av företagets resultat, mål och visioner 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 
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26. På Kreativa lösningar AB arbetar vi mycket med teambuilding 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

27. På företaget finns ett tydligt definierat internt språk, där vi använder oss av interna termer 

för att kommunicera. 

Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

    

 

Tack för din tid och medverkan! 
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