
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

IMAGE FOLLOWS STRUCTURE 

 

 

 

 

 

Edvard Nyrén & Maria Nyström 

 

  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2003-06-04 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   Ekonomprogrammet 
2003/25    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och 
serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ep
/025/ 

  

 
 

 

Titel 
 

Image skapas av organisationsstrukturen  
 

Författare 
 

 

Edvard Nyrén & Maria Nyström 
 

 
 
Sammanfattning 
Bakgrund: Företag har ökat intresset för marknadsföring i allmänhet och image i 
synnerhet. Image handlar idag om vad som skall visas, och hur. Viktigt är att 
intern och förmedlad bild överensstämmer, annars drabbas organisationens 
konkurrenskraft. I organisationsstrukturen är det ytterst ledningen som har den 
största möjligheten att påverka imagen genom strukturen. 
Syfte: Att undersöka hur organisationsstrukturen kan påverka ett företags interna 
image och därmed lämna bidrag till kunskapen inom detta område. 
Metod: Med en fallstudieliknande ansats har intervjuer gjorts med anställda inom 
Nexus Technology, vilka valts ut i samråd med handledaren på fallföretaget. 
Metodansatsen har karaktärsdrag från hermeneutiken, då t ex insamlade data i 
viss utsträckning tolkats. 
Resultat: Företagskultur och information/kommunikation är strukturfaktorer som 
är särskilt viktiga vid imageskapande. Oavsett affärsområdets struktur och 
strukturella image bör ledningen beakta dessa faktorer. Nexus interna struktur 
och image är splittrad och skiljer sig mellan affärsområdena. Underliggande 
substrukturer förmedlar sin egen image starkare än Nexus övergripande image. 



 

 
 

Antagandet att förmedlad image styrs av strukturen bekräftas i undersökningen. 
Om det finns olika strukturer i en och samma organisation kommer olika bilder 
att förmedlas internt och indirekt externt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyckelord 
image, struktur, Nexus, information, kommunikation, Bo Hellgren 



 

 
 

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2003-06-04 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   Ekonomprogrammet 
2003/25    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och 
serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ep
/025/ 

  

 
 

 

Title Image Follows Structure 
 

Authors 

 

Edvard Nyrén & Maria Nyström 
 

 
 

Abstract 
Background: The business market today is characterized by tough competition 
amongst the competitors to capture consumers’ interest and money. One 
marketing tool companies can use to achieve this is the company’s image. The 
customer buys not only a product, but also the image that the company or the 
product is associated with. To reach the desired corporate image companies need 
to be aware of the signals they are sending out and how and what to communicate 
to the market. They need to look within themselves and their internal factors, 
since the signals are created within the company. 
Purpose: To examine how different structures of organisations can influence a 
company’s internal image and thereby leave a contribution to the knowledge of a 
business’ internal image.  
Research Method: Empirical studies have been accomplished through interviews 
with employees on different positions at Nexus. A case study approach was used 
to give a more complete depiction of the company. 
Conclusion: A splinter within an organization can be seen through its image, 
which affects the external image. Uncertainty in the structure of the organization 
will also be exposed to the environment, which will lead to a splintered picture of 



 

 
 

the organization. Two important factors when creating an image are business 
culture and information/communication. These factors will together generate a 
united transmission of the company and its values. 
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”Ett av grundvillkoren för ett bra idrottsresultat är att man uppträder offensivt. 

Man attackerar, går på uppgiften. Motsatsen är givetvis när man är defensiv- 

man avvaktar, agerar från försvarsposition. Den som är offensiv kämpar!” 

Källa: Railo, 1983:45. 

 

Vi båda har erfarenheter från idrotten och därför valt detta som ett 

återkommande tema i vår uppsats. Vi hoppas att ovanstående citat 

visar på vår inställning till den här uppsatsen. Vi vill inledningsvis 

tacka vår handledare, professor Bo Hellgren. Genom utvecklande 

samtal med honom i samband med handledningstillfällena tror vi 

oss ha nått en djupare insikt om hur det vetenskapliga sambandet 

mellan struktur och image ser ut. Vi vill vidare passa på och tacka 

vår handledare vid Nexus, Claes Strand. Genom hans öppenhet och 

visade intresse för vår undersökning har vi kunnat genomföra 

intervjuer med ett stort antal Nexusanställda. Ett stort tack riktas 

därmed också till de anställda inom Nexus som ställt upp med sin 

tid för våra intervjuer.  

 

Slutligen vill vi tacka vår närmaste vänskapskrets för deras stöd, 

uppmuntran och förståelse. Ni är säkert lika glada som vi att denna 

magisteruppsats äntligen har blivit klar. 

 

Edvard & Maria  
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1 Inledning 
 

 

Vårt intresse för idrott grundlades i unga år. Från början 

var det nyfikenheten att prova nya spännande idrotter som 

drev oss, men med åren har vi inriktat oss på de idrotter 

som vi tycker är roligast och som passar oss bäst utifrån de 

förutsättningar vi har. Kombinerade idrottsdiscipliner är 

något som vi gillar. Inom den disciplinen kan vi få utlopp 

för vår krea tivitet, uppfinningsrikedom och nyfikenhet. 

Den relativt outforskade disciplinen ”Image Follows 

Structure” har fångat vårt intresse. Då just den 

disciplinen kombinerar olika tekniker passar den oss 

perfekt. I kommande kapitel kommer vi att presentera vårt 

valda ämne samt försöka ge läsaren en tydlig bild om 

varför detta är av intresse. Vi kommer även att lägga fram 

vårt syfte med vår uppsats.  
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1.1 Bakgrund 
 

Dagens företagsmarknad kännetecknas av hård konkurrens mellan 

olika aktörer om konsumenternas pengar och intresse. Då 

konkurrensen är kraftig och många produkter/tjänster idag i stor 

grad är likartade är det viktigt att kunna särskilja företaget och dess 

produkter/tjänster från dess konkurrenter. Differentiering genom 

produktion och tjänster är enligt Andreassen (1997:104) väldigt svårt. 

För att skapa ett intresse för företaget kan olika 

marknadsföringsverktyg användas. Ett av dessa verktyg är den 

image som företaget har hos kunderna. Enligt Porter & Claycomb 

(1997:373) kan image påverka kundernas efterfrågan på en viss vara 

eller tjänst. Marconi (1996:36) anser att den ökande eftersträvan på 

att vara unik gentemot konkurrenter har ökat intresset för 

marknadsföring i allmänhet och image i synnerhet. En kund köper 

inte längre enbart produkten utan även den image som företaget 

eller produkten/tjänsten sammankopplas med.  

 

Image var under början av 1900-talet enbart sett som den bild som 

kunde fångas upp av en kameralins, image var det som kunde visas 

upp (www.slais.ubc.ca). Synen på vad image är, har sedan dess 

ändrat form och handlar enligt Marconi (1996:35-36) idag om hur 

något visas och vad som ska visas. Denna förändring som enligt 
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författaren startade under 60-talet kunde ses hos det amerikanska 

oljeföretaget Mobil Oil.  

 

Mobil Oil:s marknadsföring syftade till att påverka omvärldens syn 

på företaget och dess image. Företaget försökte skapa en image som 

skulle visa att det brydde sig om vad som skulle kunna hända med 

omvärlden på lång sikt, företaget skulle annars kunna bli anklagat 

för att agera kortsiktigt då de handlar med olja. Ett annat exempel 

på vikten av företagsimage är enligt Andreassen (1997:112) 

upptäckten i ”Norwegian Customer Satisfaction Barometer” (NCSB), 

vilken visar att det finns en positiv korrelation mellan företags 

image och ”customer satisfaction”. Vidare visar undersökningen 

att ”customer satisfaction” och kundlojalitet har en positiv 

korrelation. Detta betyder alltså att det finns ett samband mellan en 

god företagsimage och kundlojalitet.  

 

Hur kunderna upplever ett företag kan således påverka företaget i 

hög grad. Men det är framför allt viktigt att företagen försöker 

påverka omgivningen så att en intern och extern överensstämmelse 

skapas.  

 

Image kan uppfattas vara det som ett företag sänder ut, men även 

det som omgivningen uppfattar. För ett företag är det av vikt att 

dessa två överensstämmer, men det är något som Gray & Smeltzer 
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(1987:6) anser inte är självfallet. En strävan finns dock hos företag att 

få den uppfattade bilden att vara densamma som den förmedlade.  

 

De signaler som företaget sänder ut når alla som kommer i kontakt 

med företaget, såväl kunder som leverantörer men även andra 

aktörer som företaget har i sin omgivning. Alla dessa bildar sedan 

själva sin åsikt om företaget och därmed är image inte bara en bild 

av en verksamhet, utan den påverkas även av individers beteenden 

och uppfattningar. Enligt Andreassen (1997:113) kan ett positivt 

intryck leda till att omgivningen vill veta mer om företaget och 

därmed söker denna efter mer information, medan om intrycket är 

negativt så kommer uppmärksamheten för företaget att sjunka. En 

upplevd image i form av den bild som en anställd inom företaget 

har, påverkar hur personen kommer att agera i sitt arbete i olika 

situationer. De signaler som sänds ut inom organisationen kommer 

därför att på olika sätt även sändas vidare till omgivningen.  

 

För att ett företag ska kunna förmedla en enhetlig image är det av 

stor vikt att hela företaget förmedlar samma bild ut mot 

omgivningen. En intern diskrepans kan tänkas uppstå om företaget 

har en otydlighet i kommunikationen eller som följd av att den 

önskade imagen inte står i överensstämmelse med det sätt som 

företaget är organiserat och hur det driver sin verksamhet. Detta 

kan leda till att medarbetarna sänder ut motstridiga signaler om 
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företaget vilka kan leda till att en image kan sändas ut men som 

företaget sedan inte lever upp till. Om det uppstår en skillnad 

mellan intern och extern image, kan det förväntas bidra till en 

försämrad konkurrenskraft. Ett företag kan även sända ut olika 

image om inte en intern enhetlighet är skapad. Detta anser Mangel 

& Useem (2000:329) leder till att ett företags image kan anses vara 

komplex och organisationen upplevs som splittrad. 

 

Omgivningen har egna föreställningar om vad företaget 

representerar och därmed är det omöjligt att med säkerhet kunna 

förutsäga hur omgivningen ska uppfatta företagets image. Marconi 

(1996:12) definierar detta:  

 

”Your image is a reflection of people’s perceptions”  

Källa: Marconi, 1996:12. 

 

Image kan därmed ses som den uppfattning omgivningen har av 

företaget och att denna bygger till stor del på hur individerna i 

omgivningen uppfattar den bild företaget vill förmedla. Därför är 

det av stor vikt att enhetlighet i förmedlandet av bilden råder. 

Genom att ta bort en osäkerhetsfaktor om vilken image företaget har 

så kan den osäkerhet som kunderna skapar genom olika tolkningar 

minskas. Trots att omgivningens uppfattning av en organisation är 

viktig så kommer vi inte att diskutera detta vidare. Vare sig 

företaget har valt imagen eller inte så anser Poon Teng Fatt 
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(1997:159) att den kommer att finnas. De signaler som företaget 

sänder ut uppfattas av omgivningen och därmed så är en image 

skapad. Genom detta resonemang finner vi att det är av större vikt 

att undersöka hur en image uppkommer och hur den går att 

påverka. Det är enligt Jacobsen (1999:104) verksamhetens 

förmedling och kommunikation av sin identitet som skapar 

företagets image. Ett företag möter åsikter och uppfattningar hela 

tiden och detta bidrar till att det alltid kommer att finnas en image 

om företaget.  

1.2 Problemdiskussion 
 

För att nå den image som företaget önskar att kunderna ska 

uppfatta är det viktigt att företaget är medvetet om de signaler det 

sänder ut och vad som ska kommuniceras ut till omgivningen. För 

att kunna ta reda på dessa signaler anser vi att företaget måste 

vända sig inåt, då det är inom företaget som dessa signaler skapas. 

Genom att undersöka vad som påverkar ett företags image går det 

även att skapa en förståelse för omgivningens upplevda bild av 

företaget.  

 

Vi anser att ett företag måste ha en image som återspeglar företagets 

värderingar och att det inte är möjligt, eller önskvärt att skapa en 

image som inte stämmer överens med den internt upplevda bilden 

av företaget. Det måste finnas en sanning bakom imagen, kunden 
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upptäcker om företaget försöker förmedla en bild som det inte finns 

grund för. Vi anser vidare att den bild som företaget försöker 

förmedla till sin omgivning påverkas av den rådande 

organisationsstrukturen och dess processer. Enligt Abrahamsson & 

Andersson (2000:71) finns det tydliga samband att ledningen kan 

påverka ett företags struktur och att dess makt är betydande. Vad 

som inte har diskuterats är hur omfattande ledningens påverkan på 

ett företags image är. Vi anser i enlighet med Williams & Moffitt 

(1997:238) att företagsstrukturen påverkar ett företags image. Vidare 

borde detta leda till att olika företagsstrukturer förmedlar olika 

image. Ett företag kan ha både en formell och en informell struktur, 

vilket kan göra att det inom företaget uppstår en inkongruens 

mellan vad den formella strukturen ska förmedla och vad den 

informella strukturen faktiskt förmedlar.  

 

I en organisationsstruktur återfinns många faktorer varav ledarskap 

och ledningen är av stor betydelse. Det är ledningen som sänder ut 

signaler till sina anställda, vilka i sin tur för över dessa signaler till 

företagets omgivning. Det är därför av vikt för ledningen att ha 

uppsikt över att den önskade, den interna och den externa imagen 

överensstämmer. Ledningen kan även direkt påverka omgivning 

med hjälp av andra marknadsföringsmedel, såsom reklam och 

broschyrer, vilket vi anser kan leda till att ledningen direkt kan 
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påverka den image som omgivningen uppfattar. Detta samband kan 

ses tydligare på efterföljande sida: 

 

 
 
 

Figur 1: Påverkansmodell. Ledningens möjlighet att påverka extern image, via direkt/formell 
påverkan eller via indirekt/informell påverkan ( Källa: Egen modell) 

 

Olika organisationsstrukturer kan tänkas sända ut olika image. 

Strukturen påverkar individerna inom organisationen och den 

image som de upplever, därmed även den image de sänder ut till 

omgivningen. Ledningens uppgift kan därmed tänkas vara att 

samordna och sända ut en och samma image inom hela företaget, 

för att företaget sedan ska sända ut en enhetlig bild till omgivningen. 

Vi vill öka kunskapen om betydelsen av den interna imagen i ett 

företag och ledningens möjlighet att påverka denna. Den interna 

imagen påverkar därmed indirekt den externa imagen.1 

 

 

 

 

                                                 
1 Vidare kommer vi att benämna intern image enbart som image och om vi ska 
diskutera extern image så kommer vi att tydliggöra detta. 

Ledningen 
Önskad image 

Anställda 
Intern image 

Omgivningen 
Extern image 

Direkt påverkan 
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1.3 Syfte 
 

Vi vill undersöka hur olika organisationsstrukturer kan tänkas 

påverka ett företags interna image och därmed lämna bidrag till 

kunskapen om ett företags interna image.  

 

För att detta ska vara möjligt ska vi: 

• Genom litteratur sammanställa olika organisationsstrukturer 

• Empiriskt fastställa olika organisationsstrukturer 

• Kartlägga eventuella informella strukturer 

 

Detta ska vidare leda till att vi genom ett företags struktur ska 

belysa sambandet mellan struktur och image.  
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2 Metod 
 

 

Det finns olika träningsmetoder att tillgå för att bli en 
riktigt bra idrottare. Beroende på vilken idrott du satsar på, 
bör du även välja träningsmetod därefter. Inom vår 
kombinerade disciplin är träningsmetoderna relativt nya, 
vilket gjort att vi upplevt vissa problem att välja rätt 
metod. När du väljer metod gör du detta utifrån vad du 
vill uppnå för slutresultat. Det slutresultat vi velat uppnå 
har ändrats något under vår träningsperiod. Detta har 
gjort att vi reflekterat över vår träningsmetod utan att för 
den delen förkasta den helt och hållet. Vi tror att det är 
mest fördelaktigt att använda en träningsmetod som gör 
att just du blir bäst inom din speciella idrott. Vidare anser 
vi att det annars finns risker att bli en medelmåttig 
idrottare inom flera discipliner. Framgångsrika idrottare 
anser vi blir framgångsrika genom att lyssna på sina 
tränare och beakta den samlade kunskapen inom 
disciplinen. När vi sedan presterat ett resultat är det 
viktigt för oss själva och våra framtida äventyr som 
idrottare att vi kan redogöra för vårt tillvägagångssätt. Då 
vi tror att detta underlättar vårt framtida tränande och 
tävlande. Genom att redogöra för detta tror vi även att 
andra idrottare kan dra lärdomar från oss. Vi låter det vara 
osagt om våra träningsmetoder kan tillföra ett bidrag till 
vetenskapen.  
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2.1 Genomförande av studien 
 

Vi kommer nedan att beskriva hur vi har samlat in, analyserat och 

tolkat vår information för att på så sätt kunna styrka uppsatsens 

validitet. Genom att diskutera detta utförligt anser Merriam 

(1994:175-176) att validitet och reliabilitet kan åtgärdas. Enligt 

författaren är det ”observatörens kritiska medvetenhet och närvaro i 

situationen” som gör en undersökning vetenskaplig. Vi har därför 

under hela processen försökt att tolka och sedan gå tillbaka till 

materialet för att kunna vara kritisk till det som tolkats och kunna 

skapa ett kritiskt tillvägagångssätt.  

 

Vi har intervjuat ett antal anställda inom Nexus inom olika 

funktioner och positioner. Dessa anställda har valts i samråd med 

vår handledare på Nexus. Genom att välja antalet respondenter 

utifrån konsensus och samråd skapas förhoppningsvis en större 

överensstämmelse mellan vårt resultat och verkligheten. Detta då vi 

i valprocessen ser det mer utifrån ett vetenskapligt 

forskningssynsätt och vår handledare på Nexus i större utsträckning 

gör valen utifrån den verklighet som respondenterna befinner sig i. 

Resultaten kommer dock att tolkas av oss men vi kommer dock inte 

kunna vara helt objektiva i analysen. Därmed kommer även våra 

tolkningar att påverka resultatet, vi kan därför i enighet med 

Merriam (1994:177) inte heller garantera total validitet för vår 
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uppsats. Genom att transkribera intervjuerna och låta 

respondenterna kontrollera och godkänna kommer vi att undvika 

faktafel. Vidare kommer vi att i största möjliga mån tydliggöra vad 

som är våra egna åsikter samt återge källor och detta lämnar 

därmed utrymme för läsaren att ta sin egen ståndpunkt till vad som 

skrivs i uppsatsen. 

 

Enligt Merriam (1994:180) grundar sig reliabiliteten hos en  

forskningsmetod på:  

 

” antagandet att det finns en enda verklighet som kommer att föranleda 

samma resultat om vi upprepade gånger studerar denna verklighet”.  

Källa: Merriam, 1994:180. 

 

Det kan dock vara svårt att påstå att ett identiskt resultat kommer 

att uppnås, då det finns många olika tolkningar av det som sker. Vi 

kommer att diskutera image, vilket i sig är komplext, detta kommer 

att bidra till att många av våra respondenter kommer att ha olika 

uppfattningar om vad image är och då är även detta en 

tolkningsfråga. Det kan hända att respondenterna rent av kan ha fel, 

men i enlighet med Merriam (1994:181) så anser vi att människor 

kan ta miste. Det kan även vara så att respondenternas åsikter kan 

ändras under tidens gång och därmed inte säkerställa att studien 

skulle ge samma resultat vid en upprepning. Vårt arbete kommer 

även att utvecklas efterhand, vilket gör att det är svårt att fastställa 
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något på förhand. Detta kan leda till att olika resultat vid 

upprepning kan visas, vilket enligt Merriam (1994:182) inte behöver 

betyda att det förringar första undersökningen. Vi kommer att 

beskriva hur vi har gått tillväga och hur arbetet har utvecklats över 

tiden, det är dock inte troligt att andra personer som gör liknande 

undersökning skulle komma fram till exakt samma resultat.  

 

Huruvida vårt resultat kommer att kunna appliceras på andra 

situationer med tanke på vår fallstudieliknande ansats är svårt att 

säga. Detta med tanke på att en fallstudie enligt Merriam (1994:184) 

går på djupet med en bestämd situation eller person. Vi tror inte att 

det kommer att vara möjligt att applicera materialet i sin 

ursprungsform, men anser dock att det kan fungera som en 

indikerare, en vägvisare. Om vi hade valt att göra samma antal 

intervjuer med flera andra företag, hade vi i enlighet med Merriam 

(1994:185) kunnat öka generaliserbarheten av vårt resultat. Tyvärr 

har tidsrestriktionen inte gjort det möjligt.  

2.1.1 Empiriinsamling 
Vi har använt oss av både sekundär- och primärdata för att kunna 

ge en mer heltäckande och sann bild av empirin. Vi har använt den 

information som vi har fått in från sekundära källor till att skapa oss 

en överblick av företaget och dess bransch. Vi har primärt samlat in 

vår empiri genom intervjuer då vi som tidigare nämnt anser detta 

vara den mest relevanta metoden för oss att få information om 
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uppfattningar och åsikter. Påpekas bör att sekundärdata utgör en 

relativt liten del av empirin i förhållande till primärdata i form av 

intervjuer. 

2.1.2 Val av intervjuobjekt 
Det är enligt Merriam (1994:61) inte nödvändigt att välja ett urval av 

respondenter för att kunna utgöra en generalisering. Då vi studerar 

strukturens påverkan på image måste vi intervjua anställda inom 

företaget och deras syn på företaget och image. Vidare hur de 

anställda uppfattar företagets image och hur de presenterar detta 

utåt mot omvärlden så har vi i enlighet med Merriam (1994:61) valt 

att använda oss av ett urval som till sin karaktär är målinriktat. Med 

detta menar författaren att ett urval av intervjuobjekt gör så mycket 

som möjligt kan inläras. Vi har därför valt att ha vissa kriterier när 

vi valde vilka vi skulle intervjua. Vi fann det av stor vikt att 

intervjua personer från alla nivåer inom företaget. Därför har vi 

intervjuat personer på koncernledningsnivå, dvs. företagets VD och 

vice VD, samt områdescheferna. Vi har även intervjuat 

enhetscheferna samt de som arbetar som konsulter eller säljare. På 

detta sätt anser vi att vi får en bra spridning inom organisationen. 

Vilka vi har intervjuat samt deras position inom företaget framgår i 

Bilaga 1. 

2.1.3 Förberedelser inför intervjuerna 
Genom att läsa litteratur och befintlig forskning om image och olika 

företagsformer samt annan relevant litteratur så har vi skapat oss en 
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teoretisk förståelse. Vi har även insamlat sekundär information om 

branschen och företaget för att öka förståelsen för vårt fallföretag 

och dess personal. 

 

”De kvalitativa undersökningarnas studieobjekt är individer, grupper av 

individer och deras livsvärld. Syftet är att beskriva, analysera och förstå 

beteendet hos enskilda människor och grupper med utgångspunkt från dom 

som analyseras.” 

Källa: Lundahl & Skärvad, 1999:101. 

 

Vi har därför genom våra förberedelser via sekundärdata försökt att 

skapa oss en förförståelse för branschen och individerna i företaget. 

Dessa förberedelser har bidragit till att vi har kunnat möta våra 

respondenter på ett seriöst sätt och förhoppningsvis ställt de rätta 

frågorna för att få svar på det vi ämnar studera. Det är genom den 

kunskap som vi får genom intervjuerna som ska fördjupa och bygga 

upp förståelse och som vidare ska hjälpa oss att nå vårt syfte med 

uppsatsen. Vi anser dock i enlighet med Lundahl & Skärvad 

(1999:134) att det är av vikt att uppmärksamma att sekundärdata 

kan komma från källor som kan vara vinklade och ofullständiga 

men även opartiska. Vi har till viss del använt oss av 

informationskällor som finns på företagets hemsida. 

 

Det finns enligt Lundahl & Skärvad (1999:116) olika alternativ till 

hur en intervju ska genomföras, allt från mindre strukturerade 
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alternativ till mer standardiserade intervjuer. Vi anser i enlighet 

med Kvale (1997:121) att ju mer förutsättningslös 

intervjuproceduren är, desto större är sannolikheten att skapa en 

öppen atmosfär mellan intervjuaren och respondenten. I en mindre 

strukturerad intervju anser Merriam (1994:88) att intervjun styrs av 

ett antal frågor eller frågeställningar som ska utforskas, men att 

varken ordalydelse eller ordningsföljd är i förväg bestämd. Kvale 

(1997:121) kallar detta alternativ intervjuguide, vilket vi tycker 

passar bättre då det just har använts som en guide under våra 

intervjutillfällen. Vi fann att detta tillvägagångssätt var det som 

skulle passa vår uppsats bäst, då vi i enlighet med Merriam 

(1994:136) anser att vi hela tiden kommer att behöva analysera 

informationen som kommer fram och därefter kanske behöva 

omformulera, lägga till eller ta bort vissa frågor. Detta har även lett 

till att intervjuerna har utvecklats hela tiden, men även att vi har 

utvecklats som intervjuare. Enligt Kvale (1997:136) blir en 

intervjuare bättre ju fler intervjuer som personen gjort. Vi har från 

början varit medvetna om att intervjuerna kan komma att utvecklats 

och förändras under empiriinsamlingens gång och har därför alltid 

försäkrat oss om att vi kan återkomma till våra respondenter om vi 

har ytterligare frågor, vilket alltid mottogs på ett positivt sätt. Vi 

valde att dela in våra intervjuer i två delar, vilken den första delen 

var mer inriktad på hur organisationsstrukturen såg ut och hur den 

upplevdes. Den andra delen hade en inriktning som var mer direkt 
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mot image och kundmöte. Båda dessa delar hade också förslag på 

relevanta frågor, intervjuguiden återfinns i Bilaga 2. 

2.1.4 Genomförande av intervjuerna 
Vi bestämde på förhand tid och plats med våra respondenter. Detta 

skedde via e-mail med respondenterna och vi åkte till respektive 

arbetsplats för att göra intervjuerna på deras ”hemmaplan”. Vi 

antog att detta skulle skapa ett mer öppet förhållningssätt hos 

respondenterna samt att dessa skulle känna sig mer bekväma i 

intervjusituationen. Det bakomliggande syftet med att intervjua 

på ”hemmaplan” var att skapa en förtroendefull atmosfär, vilket 

Lundah & Skärvad (1999:120) belyser är av stor betydelse för att 

skapa en bra intervju. Vi hade tidigare bett respondenterna att boka 

ett konferensrum där vi skulle kunna hålla intervjuerna för att 

kunna sitta ostört. Innan intervjun startade berättade vi för 

respondenten vad vi hade för avsikt med vårt arbete och hur vi 

skulle använda det material som vi får in via intervjuerna. Vi 

berättade även att arbetet vid behov kan sekretessbeläggas samt att 

intervjumaterialet enbart kommer att ses av oss så att respondenten 

inte ska känna sig hämmad under intervjun. Vi anser i enlighet med 

Kvale (1997:118) att detta förhoppningsvis skulle leda till att 

respondenter fritt skulle kunna berätta om sina upplevelser och 

känslor. Vi bandade även intervjun så att vi inte skulle förlora 

information men framförallt för att vi skulle kunna koncentrera oss 
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fullt ut på informationen som respondenten gav oss och för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor. 

 

Då vi under intervjuerna använde oss av vår intervjuguide gav det 

möjlighet för respondenterna att utifrån frågorna i intervjuguiden 

tala relativt fritt. Vi hade frågor som var informationssökande, men 

även dialogutvecklande frågor som enligt Lundahl & Skärvad 

(1999:117) kännetecknar en fri intervju. Vid slutet av varje intervju 

var vi noga med att fråga om respondenten hade något ytterligare 

att ta upp eller fråga om, då vi anser i enlighet med Kvale (1997:120) 

att det är viktigt att respondenten får möjlighet att ta upp frågor 

som kan ha kommit upp under intervjun. 

2.1.5 Analys av intervjumaterialet  
Vi valde antalet respondenter med hänseende på dels den tid vi 

hade till förfogande, men framför allt utifrån när vi trodde att 

informationsmängden skulle vara tillräcklig för att besvara vårt 

syfte. När en kategori börjar bli mättad anser Merriam (1994:138) 

vara när ytterligare datainsamling endast ger ett visst tillskott av ny 

information, som inte var så mycket i förhållande till den energi det 

krävts för att få tag i den. Genom att vi i samband av bearbetningen 

av materialet försökt vara vaksamma för eventuella 

regelbundenheter och mönster har vi valt att tolka vårt material. 

Dock anser vi att det är viktigt att även vara vaksam på aspekter 
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som ligger utanför det observerade mönstret, dessa aspekter kan 

även vara intressanta att tolka.  

 

Vi vill i enlighet med Merriam (1994:143) ge läsaren en möjlighet att 

själv tolka vårt empiriska material och har därför valt att dela upp 

vår empiri och vår analys i två separata delar. På det sättet tror vi att 

det kan vara lättare för läsaren att själv bilda sig en uppfattning 

samt att vi tror att risken för feltolkningar minskar.  

 

Vi har som tidigare nämnts skrivit ut intervjuerna i sin helhet för att 

sedan skicka tillbaka dessa till respondenterna för att denne ska få 

möjlighet att läsa igenom och eventuellt komplettera det som sagts 

under intervjun. Detta är även en möjlighet för respondenten att 

lägga till sådant som denne kan anse att vi missat under intervjun. 

Därefter skrev vi återigen ut samtliga intervjuer, läste igenom dem 

och samtidigt uppmärksammade vi det som var återkommande i ett 

flertal intervjuer. Vi försökte särskilt beakta uttalanden som är 

intressanta att ta upp för att skapa en tydlig bild av de åsikter som 

återfinns inom företaget.  

2.2 Metodansats 
Vi ska nedan bringa klarhet till och motivera vårt tillvägagångssätt, 

utifrån den metodansats som valts. Ansatsen har valts utifrån 

graden av lämplighet, lämplighet med hänsyn till det vi skall 

studera och lämplighet att uppfylla vårt syfte med arbetet. Ansatsen 
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motiveras i sin tur av vår syn på verkligheten, vetenskapen och 

vetenskapliga metoders möjligheter att komma åt densamma.  

2.2.1 Två vetenskapliga synsätt 
För att tydliggöra vårt val av metodansats utgår vi från de två 

vetenskapliga synsätt som varit mest framträdande, dessa benämner 

Lundahl & Skärvad (1999: 38) som vetenskapsteoretiska plattformar, 

de är hermeneutik och positivism. Positivismens ursprung går att 

finna i sociologin. Det var den franske sociologen Auguste Comte 

som vid 1800-talets början påstod att vi endast har två källor till 

kunskap. Den första källan är det vi kan uppfatta med våra fem 

sinnen, den andra källan bygger på resonemang och logik, vilket 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999:198) anser vara vårt förnuft. 

Hermeneutiken i motsats till positivismen relativiserar kunskap. 

Allt som vi resonerar oss fram till eller genom våra sinnen uppfattar, 

behöver inte vara sant. Våra tolkningar och vår förförståelse gör att 

vi inte kan vara objektiva i alla situationer.  

 

Det krävs tolkning för att förstå meningsfulla fenomen. Meningen är 

även förknippat till de personer som något har en mening för. 

Samtidigt menar Lundahl & Skärvad (1999:38) att det är av vikt att 

begreppet mening sätts i sitt sammanhang, utifrån en helhetssyn. 

Speciellt viktigt är detta i vår undersökning. Detta med tanke på att 

vi undersöker den mening som image och struktur har utifrån ett 

individperspektiv, för att sedan med hjälp av enskilda observationer 
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uppnå en helhetssyn. Med tanke på att vi undersöker enskilda 

subjekt, anser vi att vårt vetenskapliga synsätt i större utsträckning 

är hermeneutiskt. Detta innebär att vi kommer ifrån den 

objektifiering som finns inom positivismen.  

 

Vi vill belysa image och uppfattningar om denna och hur den 

uppfattas (tolkas) i olika delar av organisationen. Eftersom vi 

belyser detta från ett internt perspektiv är det av vikt att det har en 

mening för de personer som berörs och förmedlar vårt fallföretags 

image på ett eller annat sätt. ”Inside-out” perspektivet som 

föreligger i vår undersökning gör således att vårt fokus blir på de 

anställda inom olika positioner och funktioner. Varje subjekt 

(individ) tolkar dessa begrepp utifrån den mening det har för just 

honom/henne. Det är också förenligt med vårt syfte, då vi genom 

observerad struktur och image i olika delar av organisationen kan 

jämföra det med den mening begreppen image och struktur har till 

varandra. Vi antar vidare att det finns en skillnad mellan informell 

struktur/image och formell struktur/image och hur detta förhåller 

sig vill vi undersöka. Imagen externt skapar naturligtvis mening för 

ett stort antal intressenter utanför organisationen, men där återfinns 

inte vårt undersökningsfokus.  

 

Trots att många karaktärsdrag från hermeneutiken stämmer in på 

vår undersökning har vi svårt att definitivt avgöra om vi är 
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hermeneutiker eller positivister, det vi tror oss veta är att vi har en 

hermeneutisk ansats. Vi anser att varje fall är unikt (i vårat fall 

intervjuobjekten, och dess syn på image och meningen för just den 

enskilda individen) och att synen på image inte kan underordnas 

någon objektiv eller kvantitativ regel. Även om detta kan antas vara 

en målsättning från ledningen tror vi att det skulle vara felaktigt att 

ha en utgångspunkt baserat på antaganden. När verkligheten 

beskrivs från ett vetenskapligt synsätt är det viktigt att undersöka 

verkligheten. Vi tror att en positivistisk ansats, vilken bygger på att 

fakta, objektifiering och social konstruktion inte är möjlig i vårt fall. 

Detta dels med tanke på det abstrakta fenomenet image, som är 

svårt att med lätthet objektifiera. Det kan antas att det finns mål för 

image t.ex. att skapa en enhetlig företagsimage, men det upplevs 

nog snarare ofta som en social konstruktion från ledningshåll utan 

uppföljning och förankring på individnivå. Sannolikt är också att 

vår egen förförståelse medverkat till att egna värderingar och vår 

egen kunskap har påverkat förståelseprocessen. Enligt Benjafield 

(1997:86) konstruerar vi alla i större eller mindre utsträckning 

verkligheten efter hur vi uppfattar den. 

 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999:43) undersöker hermeneutiken 

människors uppfattningar av verkligheten. För att få förståelse om 

den uppfattade verkligheten måste individernas medvetande och 

uppfattningsförmåga kartläggas. Inom hermeneutiken kan även 
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förståelse uppnås om hur individerna tillhörande en viss grupp, 

uppfattar verkligheten. Undersökningen skall då inte enbart baseras 

på observationer, utan även tolkning av observerat beteende hos 

undersökningsgruppen. Beteende kan ta sig uttryck både verbalt 

och icke-verbalt. Trots att vi inte undersöker observerat beteende 

hos undersökningsgruppen baseras vårt resultat på de 

observationer vi gjort i samband med intervjuerna. Vi anser att detta 

sammantaget med kartläggningen av individernas uppfattning av 

verkligheten utmynnar i en ansats av hermeneutisk karaktär.  

2.2.2 Att rättfärdiga undersökningsprocessen  
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999:198) finns det två sätt att 

rättfärdiga undersökningsprocessen. Dessa är den induktiva och 

deduktiva metoden eller en kombination av de båda. 

 

Vi började med att läsa in oss på befintlig forskningslitteratur 

gällande image och struktur, därmed kan det vi första anblicken ses 

som att vi har en deduktiv ansats. Det förekommer även induktiva 

inslag, i den bemärkelsen att insamlandet av empiriska data i hög 

grad styrts av problemområdet. I en annan bemärkelse är vi inte 

induktiva, eftersom de empiriska observationerna inte utgjort 

grunden för utveckling av den använda teorin, snarare är det ett 

samspel mellan teori och empiri, där det förstnämnda initialt 

påverkade oss mer än det sistnämnda. Enligt Alvesson & Sköldberg 

(1994:45) innebär det en risk att från en samling enskilda fall 
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utforma en allmän sanning, vilket induktionen karaktäriseras av. 

Vidare menar författarna att djupet i teorin inte kan kartläggas, det 

blir mer att empirin endast skrapar på ytan. Vi har dock inte enbart 

tagit utgångspunkt i teorin (det generella) för att förklara det 

specifika. Det har i viss mån påverkat och färgat vår syn när vi gjort 

den empiriska undersökningen men längs resans gång har dock 

processen utvecklats och fått en abduktiv ansatskaraktär. 

 

Det som enligt Alvesson & Sköldberg (1994:45) karaktäriserar en 

abduktiv ansats är processynen och växelspelet mellan teori och 

empiri. Både de teoretiska delarna och de empiriska delarna har 

finjusterats. Detta är relaterat till den kunskap och förståelse som 

inhämtats och utvecklats under vår resa. Bättre uttryckt i vår 

undersökning är att teorin justerats och den empiri som lyfts fram 

har anpassats efter gjorda teorijusteringar. Vi har valt att lyfta fram 

sådan empiri som syftar till att besvara våra problemfunderingar 

och syfte utifrån teorin.  Onödig empiri som inte hjälper oss att 

besvara vårt syfte har således sållats bort i samband med 

empirigallringen. Det här växelspelet mellan teori och empiri är en 

kontinuerlig process som skulle kunna fortgå efter uppsatsens 

slutförande och egentligen hur länge som helst. Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (1999:221) menar dock att det finns en nivå där 

teoriansatsen likväl som empiriansatsen, inte kan utvecklas så 
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mycket mer för att besvara våra problemfrågor och uppnå syftet 

med arbetet. Vi hoppas kunna uppnå denna nivå.  

2.2.3 Kvantitativ eller kvalitativ undersökning 
De positivistiska och hermeneutiska vetenskapsplattformerna utgör 

enligt Lundahl & Skärvad (1999:44-49) utgångspunkter för kvalitativ 

respektive kvantitativ metod. Dessa två former ska dock inte ses 

som uteslutande varandra, utan de kan enligt författarna med fördel 

komplettera och kombinera varandra. Inom den kvantitativa 

metoden omvandlas informationen till siffror för att möjliggöra 

statistiska analyser. Detta gör att det går lättare att skapa en 

generalisering och därmed se de större strukturerna. Enligt Merriam 

(1994:184) är en svaghet med denna metod att det kan vara svårt att 

komma åt de mer komplexa förhållandena. Vi anser att vårt syfte 

med denna uppsats är något komplicerat att uppnå, då det finns 

många aspekter att ta hänsyn till, därför anser vi att kvantitativ 

metod inte kommer att kunna ge oss den information som vi söker. 

Den kvalitativa undersökning präglas enligt Lundahl & Skärvad 

(1999:102) av flexibilitet då ny kunskap och erfarenhet som skapas 

under arbetets gång tillåts användas under den pågående 

undersökningen. Vi anser att vi med kvalitativ metod kan nå den 

mest nyanserade och rättvisande bilden av vårt fenomen. Vidare 

anser vi att denna flexibilitet kan återfinnas i vår undersökning, då 

vi i samband med intervjuerna och därefter anser oss varit öppna 

för nya kunskaper och erfarenheter.   
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2.2.4 Objektivitet 
Som vi tidigare har diskuterat så ska vi diskutera faktorer som 

bidrar till den bild som företaget försöker förmedla till sin 

omgivning. För att nå en slutsats som är så realistisk som möjligt, 

ska vi eftersträva att vara så sanningsenliga som möjligt när vi 

skriver vår uppsats. Vi har dock i enlighet med Kvale (1997:64-66) 

funnit att det är svårt att vara helt objektiva. Enligt författaren finns 

det inte någon grund för en existens av en universal och objektiv 

realitet. Författaren anser att objektivitet är något som inte bör 

eftersträvas inom den akademiska världen. Koncepten om 

objektivitet och subjektivitet är socialt konstruerade, vilket betyder 

att de är kulturella idéer och inte naturliga fakta. För att nå 

objektivitet anser författarna att de sociala karaktärerna blir 

förnekade. Lundahl & Skärvad (1999:101) anser dock att det är 

viktigare att se hur människor upplever den sociala världen.  

2.2.5 Klassificering utifrån studiens upplägg  
Enligt Lundahl & Skärvad (1999:51) har fallstudier haft stor 

betydelse inom kvalitativ metodteori och även inom hermeneutiken. 

Eftersom vår studie har tangeringspunkter med båda dessa anser vi 

att vår studie har vissa gemensamma nämnare med fallstudiens 

karaktärsdrag. Fallstudier har enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(1999:104) sedan en lång tid används inom psykoanalysen men även 

inom företagsvärlden. Vid analys av till exempel beslutsprocesser 

inom företag används ofta fallstudier. Begreppet fallstudie behöver 

inte alls nödvändigtvis handla om ett enskilt fall, utan det kan vara 
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en jämförelse mellan ett antal fallföretag. Studien går ut på att hitta 

samband mellan variabler. I dessa studier accepteras att det finns 

flera uppfattningar om verkligheten, vilket också utgör grunden för 

studiens tillämplighet. Det finns enligt Eriksson & Wiedersheim-

Paul (1999:104) en missuppfattning gällande fallstudier, vilket är att 

fallstudier endast har ett värde för att illustrera eller att ta fram en 

hypotes. Det är enligt författarna relaterat till den övertro som finns 

inom naturvetenskapen, där den empiriska mätningen är 

värderingsfri. En fallstudie kan enligt författarna (1999:105) 

appliceras i fyra sammanhang; som illustration, hjälpmedel att 

skapa hypoteser, metod vid aktionsforskning/förändringsarbete 

eller som hjälpmedel att skapa en ny teori. Vi kommer att använda 

oss av ett fallföretag, Nexus, för att illustrera hur strukturen och 

därmed även ledningen som indirekt är en del av strukturen, 

påverkar imagen. De tre karaktärsdrag som fallstudien 

kännetecknas av är betoningen på aktören, att studera historiska 

förlopp och en god förmåga att kommunicera med verkligheten. För 

att sammanfatta är fallstudier att se som praktikfall, innebärande att 

man studerar ett fåtal objekt (exempelvis företag eller patienter) i en 

mängd hänseenden. En fallstudie kan även ske inom ett företag, 

som föreligger i vår undersökning. Enligt Eriksson & Wiedersheim-

Paul (1999:103) kan det ske genom undersökning av ett antal 

individer i en mängd avseenden. 
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Vår studie har karaktären av en fallstudie. Vår största likhet med 

fallstudien att vi har ett fallföretag som vi studerar. Vidare löper en 

fallstudie ofta över tiden som inte är fallet med vår undersökning. 

Den är avgränsad i den bemärkelsen att vi enbart intervjuar 

Nexusanställda. En tvärsnittstudie skulle vara svår att genomföra då 

våra problemfrågor skulle vara svåra att besvara, likväl som vårt 

syfte skulle vara svårt att uppnå. Den här studien ”touchar” vid 

andra karaktärsdrag för en fallstudie, t.ex. att aktörerna har en 

relation till varandra då våra respondenter är anställda inom ett och 

samma företag, Nexus. 

2.2.6 Metodkritik 
En fallstudieliknande ansats innebär att det är undersökaren själv 

som utgör det främsta instrumentet gällande både insamling och 

analys av materialet. Detta gör att våra åsikter och hur vi ser på 

vissa händelser kommer att påverka vår analys, detta har vi även 

diskuterat gällande objektiviteten. Enligt Merriam (1994:143) kan 

fallstudier ofta kritiseras för att förenkla och överdriva faktorer som 

observerats i en viss situation. Detta kan leda till att läsaren vilseleds 

att dra felaktiga slutsatser om verkligheten. Genom att dela upp vår 

uppsats i separata delar för empiri och analys så försöker vi undvika 

detta. Ett annat sätt att minimera risken till att vilseleda läsaren är 

att vi försöker vara så tydliga som möjligt i fråga om egna 

tolkningar och empiriutsagor. Annan befogad metodkritik som kan 

tänkas föreligga är de missuppfattningar som kan uppstå när 
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diktafon används i samband med intervjuerna, då det kan uppfattas 

besvärande. Missuppfattningar har försökt undvikas genom 

skriftliga anteckningar i samband med intervjuerna samt 

respondenternas möjligheter att överblicka och kommentera 

intervjumaterialet efter genomförda intervjuer. 

 

Vi är även medvetna om att det kan förekomma en viss 

intervjuareffekt, vilket enligt Kvale (1997:145) är när respondenten 

svarar på ett sätt som denne tror att det förväntas av honom. I och 

med att respondenterna inte fick se frågorna i förväg, tror vi att 

riskerna för intervjuareffekter minskat något. Vi tror och vår 

förhoppning är att respondenterna givit sanningsenliga svar, delvis 

med tanke på att de svar som vi fått kommer att anonymiseras i 

uppsatsen.  
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3 Referensram 
 
 
De idrottare som blivit framgångsrika utan att beakta 

hur andra aktiva och före detta aktiva idrottare inom 

idrottsdisciplinen ser på hur man bör träna och tävla, 

anser vi har haft tur. Möjligtvis föddes de med goda 

genetiska förutsättningar som de i mindre grad 

behöver utveckla. Men förutsättningarna i sig, anser 

vi inte tillräckliga om du vill bli bäst. Idrottare med 

likartade förutsättningar måste fundera över vad de 

som är bättre än dem själva har för erfarenheter och 

kunskaper som gör just dem till vinnare. Dessa 

samlade erfarenheter och kunskaper har resulterat i en 

mängd olika träningstekniker. Den eller de tekniker 

som väljs, är de tekniker som går att applicera på 

idrottande. Då vi som individer ansåg att våra egna 

erfarenheter och kunskaper inte var tillräckliga för att 

utveckla en egen teknik, fann vi det fördelaktig att 

titta på hur andra forskare och vetenskapsmän, med 

mer teknikkunnighet än oss själva ser på image och 

struktur. 
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3.1 Image och Struktur 
Det finns många författare som anser att organisationsstrukturen är 

betydande för att skapa en image av ett företag. Gray & Smeltzer 

(1987:6) anser att företagsstrukturen är en viktig faktor för 

skapandet av imagen, men belyser även fyra andra faktorer, dessa 

är: namn, formella uttalanden, grafik och media. Image har enligt 

Williams & Mofitt (1997:238) länge blivit sedd som något som 

kommer inifrån företaget. För att ett företag ska kunna ha en 

särskild image anser vi att detta måste gå att återfinna inom 

organisationen. Balmer & Greyser (2002:75) anser att det finns tre 

huvudfaktorer som kan påverka ett företags image, vilka är ledning, 

kommunikation och kultur. Även Williams & Mofitt (1997:238) 

anser att ett företags organisationsstruktur är viktig för att nå en 

önskad image, författarna nämner även personal och sociala 

faktorer som viktiga. Detta leder till att det är framför allt fem 

faktorer som kan anses som viktiga vid skapandet av ett företags 

image. Vi anser dock att både Balmer & Greyser samt Mofitts 

strukturfaktorer kommunikation, kultur, personal och sociala 

faktorer kan påverkas av ledningen. Vi ska undersöka huruvida det 

är möjligt för ledningen att påverka strukturen och därmed även en 

organisations image. 
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3.1.1 Formell och informell organisationsstruktur 
Abrahamsson & Andersen (1998:50) anser att formella 

organisationsstrukturer alltid har en informell organisation. 

Författarna menar att organisationer inte är maskiner och att de 

därför blir påverkade av informella relationer. Den informella 

organisationen bygger enligt Abrahamsson & Andersen (1998:54) på 

individers sociala beteende, det beteende som skapats via 

erfarenheter, känslor och relationer. En informell organisation kan 

enligt författaren användas för att stödja företagets formella mål. 

Även Krackhardt (1990:342) anser att den informella organisationen 

kan vara ett instrument för att nå uppsatta mål, då den informella 

organisationen är väldigt kraftfull. Vidare anser Abrahamsson & 

Andersen (1998:54) att den informella organisationen måste 

används på rätt sätt för att detta ska uppnås. Krackhardt (1990:342) 

pekar på att ett företag kan kontrollera informationsflödet genom 

den informella organisationsstrukturen.  

3.2 Divergerade strukturer 
Det finns olika företagsstrukturer, varvid vi i enlighet med Laursen 

(2002:143) anser att den hierarkiska organisationsstrukturen och 

klanstrukturen är två till varandra extremer. Det är dock viktigt att 

ha i åtanke att dessa två strukturformer är extremer och Mangel & 

Useem (2000:329) belyser att en organisation ofta har en struktur 

som återfinns någonstans mellan dessa två. Vi finner att det är av 

stor vikt att lyfta fram strukturer som kan ligga mellan de två; 
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hierarki och klan. Dessa är Superstruktur, Professionell Byråkrati, 

Maskinell Byråkrati, Transaktionsbaserad klan, Social-Integrativ 

klan och Symbiotisk klan och dessa strukturer är i olika grad 

hierarkiska eller klanstrukturerade, därför kommer vi att diskutera 

dessa under den struktur som de påminner mest om.  

 

Beroende på hur de olika strukturerna ser ut så kommer de att 

utstråla olika image. 

 

  

 

 

Figur 2: Organisationsstrukturer (Källa: Egen bearbetning) 
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3.3 Hierarkiska organisationsstrukturer 
 

Ett kännetecken enligt Mintzberg (1983:14) för att en hierarkisk 

organisation börjar ta form är när mellanchefer tar ett tydligare 

ansvar över ett större antal operativa funktioner. Mellanchefens roll 

är enligt Mintzberg (1983:14) att skapa en organisatorisk enhet som 

denne själv ansvarar över. En annan chef tillsätts högre upp i 

hierarkin och ansvarar över ett antal organisatoriska enheter. Den 

här strukturprocessen fortsätter tills alla enheter kan underordnas 

en enskild ledare, denna ledare intar positionen som VD i 

organisationen. Ledningens makt och kontroll är enligt Mintzberg 

(1983:40) och Abrahamsson & Andersen (2000:71) ansenlig i 

hierarkiska organisationer.  

 

Befintlig hierarki utgör enligt Milsta (1994:204) ett hinder mot 

intentioner bakom målstyrning och gör att handlingsfriheten på 

lägre nivåer blir begränsad. Ett ofta förekommande problem är 

enligt författaren att det ansvar som delegerats till medarbetare 

inom organisationen inte synkroniserats med ökade befogenheter i 

samma utsträckning. Den hierarkiska strukturen är tydlig i 

bemärkelsen i hur utvärderingen av mål sker. Utvärderingen sker 

på en övergripande nivå och hänsyn tas inte i någon större grad till 

hur enheterna längre ner i organisationen uppnått sina specifika mål. 

Det som enligt Milsta (1994:205) är av stor vikt är hur organisationen 



-Referensram- 

  - 35 - 

som helhet uppnått sina uppsatta mål. På lägre nivåer inom 

hierarkin är dock medarbetarnas delaktighet och inflytande ofta av 

stor betydelse för att mål på enhetsnivå och indirekt 

företagsledningsnivå nås. Författaren menar att medarbetarnas 

delaktighet vid konkretisering av målen för arbetsgruppen är viktig 

annars finns en risk att dubbla budskap kan förekomma, dvs. ett 

budskap på en högre nivå och ett annat på lägre nivå, detta leder till 

att två budskap måste beaktas samtidigt, vilket kan komplicera mål 

budskapet hos medarbetarna. Samtidigt som ledningen försöker 

engagera medarbetarna i målstyrningsprocessen sänder de signaler 

till både mellancheferna och medarbetarna om att de mer 

auktoritärt måste driva på verksamheten för att nå de mål som 

ledningen satt upp. 

3.3.1 Superstrukturen 
Ledningens arbete på olika nivåer inom superstrukturen kan enligt 

Mintzberg (1983:70) beskrivas som väldigt komplex. Detta med 

tanke på enheternas storlek, antalet enheter och enheternas 

differentierade arbetsuppgifter. Vidare menar författaren att det 

finns en latent efterfrågan på ytterligare strukturtydlighet. 

Tydligheten kan öka genom hårdare styrning och en tydlig 

gruppering av organisationens olika delar. När sådana tankar finns, 

kan det vara nödvändigt att starta en process för att skapa 

superstrukturen. 
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Den perfekta hierarkiska strukturen skapas enligt Mintzberg 

(1983:45) genom en process som går ut på att gruppera 

differentierade enheter i ett system av formell auktoritet. Det 

tydligaste exemplet kan hittas i militära organisationer. I den 

militära organisationsstrukturen delas individer in i grupper, som 

ingår i en pluton, vilka ingår i ett kompani, som i sin tur ingår i en 

bataljon. På samma sätt kan ett företag dela in individer i enheter, 

enheter i affärsområden och affärsområden i divisioner, fortsätter 

författaren. 

 

Genom grupperingsprocesser menar Mintzberg (1983:46) att 

hierarkin blir etablerad och inbyggd i organisationen. När 

organisationens mål och uppdrag förändras sker i praktiken en 

strukturell omorganisation uppifrån och ner. Det finns en klar 

distinktion mellan hur tekniska förändringar och andra 

organisatoriska förändringar uppstår. När förändringar inträffar 

inom den operativa kärnan i organisationer sker det oftast nerifrån 

och upp. Dessa förändringar menar Mintzberg (1983:46) underbyggs 

långt nere i hierarkin. Superstrukturen kan även decentraliseras och 

decentraliseringen kan ske på två sätt, varav det första är genom 

vertikal decentralisering då makten förskjuts linjärt längre ner i 

hierarkin. Det andra fallet är genom horisontell decentralisering, 

vilket innefattas av huruvida mellanchefer behåller kontroll och 

inflytande över beslutsprocessen på deras aktuella nivå i hierarkin.  
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De största enheterna anser Mintzberg (1983:70) går att finna inom 

den operativa kärnan och hos större organisationer/konglomerat i 

kärnverksamheten. Vidare menar författaren att det inom 

kärnverksamhetsrelaterade enheter finns en strävan mot 

standardisering för att koordinera på enhetsnivå skall kunna 

möjliggöras. Standardiseringen skapar goda möjligheter för 

koordinering med andra enheter inom organisationen, under 

förutsättningen att samma typ av standardisering förekommer där.  

 

Ledningens arbete inom superstrukturen kan enligt Mintzberg 

(1983:70) beskrivas som väldigt komplex. Utifrån den existerande 

komplexitet som ledningen måste bemästra, förväntas storleken på 

enheterna i den administrativa strukturen till största del påverkas 

av det oberoende som finns på enhetsnivå i förhållande till 

organisationsnivå. Detta oberoende alternativt beroende kan 

existera på varje nivå i hierarkin. För att ha en väl fungerande 

koordination som författaren tidigare belyst vara viktig i 

superstrukturen, krävs i regel flexibel kommunikation i 

auktoritetskedjan men även utanför kedjan, dvs. i samtliga delar av 

organisationsstrukturen.  

 

Superstrukturens image 

När små enheter inordnar sig i större komplex struktur finns det 

enligt Mintzberg (1983:70) en risk att olika bilder kommer att 
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förmedlas både internt och externt. Än större är risken om 

samordningen sker spontant. Den operativa verksamheten bör 

koordineras och standardiseras för att underlätta kommunikation 

och synkronisera internt imageskapande.  

 

Olika substrukturer som finns inom superstrukturen bör dessa 

enligt Thompson (1973:114) underordnas den imagestrategi som 

superstrukturen som helhet har. Enligt Markowitz & Elliot (1998:1) 

bör superstrukturen vara uppmärksam på hur kommunikation och 

budskap förmedlas i de underliggande substrukturerna. Målet för 

superstrukturen är att strukturen som sådan skall vara 

strömlinjeformad, då även kostnaderna för organisationen kommer 

att sjunka. Inom superstrukturen finns en tydlig skillnad mellan 

tekniska förändringar och organisatoriska förändringar. Om 

företaget börjar producera nya produkter (t.ex. en förändring inom 

den operativa kärnan, skapas det således en teknisk förändring) kan 

den skapade standardiseringen eller koordinationen för 

organisationen som helhet påverkas. Då strukturen har en hög grad 

av stabilitet, påverkas superstrukturen oftast långsamt. Påverkan på 

den operativa kärnan kan dock få stora konsekvenser för 

organisationen som helhet. Thompson (1973:27) menar att en 

organisations övergripande framgång baseras utifrån 

överensstämmelsen mellan teknologi (till exempel. produktionsval) 

och vissa organisationsförhållande (exempelvis företagsimage). 
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Eftersom det finns en skarp distinktion mellan dessa förhållanden 

inom superstrukturen kan exempelvis en ny produkt skapa negativa 

förändringar i den operativa kärnan vilket kan påverka enhetschefer 

och mellanchefers inflytande i stor bemärkelse. Detta trots att 

företagets externa image kanske påverkas i marginell betydelse av 

den nya produkten. Missförstånd internt måste enligt Markowitz & 

Elliot (1998:1) överbryggas av flexibel kommunikation. Risken för 

påverkan inom den existerande superstrukturen vid produktion och 

teknikförändringar är alltså stor. Intern image påverkas inte direkt 

av dessa förändringar, då intern image påverkas av 

kommunikationskanaler, storleken på enheterna samt den 

standardisering och koordinering som framförallt finns i den 

operativa kärnan.  

 

När organisationen önskar förändra sin image (på företagsnivå eller 

varumärkesnivå) sker det enligt Markowitz & Elliot (1998:1) i 

praktiken en strukturell omorganisation uppifrån och ner. Därför 

måste superstrukturen ständigt ha i åtanke vilken påverkan dessa 

förändringar kommer att ha på strukturen som helhet. 

Förändringen måste genomsyra hela organisationen. Detta med 

tanke på att de stora enheterna, grupperingsprocesser och den 

operativa kärnan ofta påverkas. En liten förändring på 

organisatorisk nivå kan bli en stor förändring på operativ nivå och 

inte alltid i positiv bemärkelse. 
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3.3.2 Professionell byråkrati 
Den professionella byråkratin bygger enligt Mintzberg (1983:190) på 

en koordineringsmekanism som tillåter standardisering och 

decentralisering på samma gång. En utbredd samarbetsorientering 

kan skapas inom den professionella byråkratin genom 

koordineringsmekanismer och styrning. Mintzbergs synsätt går 

emot Ouchis (1980:158) synsätt, som menar att samarbete och 

koordination är svårgörligt i byråkratiska strukturer. Författaren 

menar dessutom att utvärderingsproblematiken försvårar 

koordinationen. Den professionella byråkratin hittas enligt 

Mintzberg (1983:190) vanligtvis inom universitetsvärlden, sjukhus 

och skolsystem. Så behöver dock inte enbart vara fallet, utan även 

privata företag kan ha en professionell byråkratisk struktur. Enligt 

Mintzberg (1983:190) tillförlitar sig organisationen på de kunskaper 

och färdigheter som de anställda har i sina operativa funktioner 

(professioner). Thompson (1967:149) belyser vikten av handlings- 

frihet för dem som innehar en profession. Individerna måste vara 

utrustade för att kunna utöva handlingsfrihet.  

 

Det finns enligt Hatch (1997:200) alltid risker när ett företag går från 

en struktur till en annan. Den största risken är att organisationen 

centraliseras i brist på flexibilitet i sitt tänkande. Mintzberg 

(1983:190) menar att den enskilde arbetaren arbetar självständigt i 

förhållande till sina kollegor, däremot arbetar han/hon i en nära 
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relation med sina kunder. Genom kontinuerlig träning kan 

arbetsuppgifterna för den som innehar profession skötas med 

automatik och ett reflexmässigt beteende kan med tiden utvecklas. 

Denna träningsprocess fortsätter och ny kunskap genererar nya 

färdigheter eller uppgraderar befintliga.  

 

Den professionella byråkratin verkar enligt Mintzberg (1983:192) 

mycket utanför sin egen befintliga struktur, i självskapande 

sammanträffanden där byråkratins deltagare integrerar och utbyter 

erfarenheter med kollegor från andra professionella byråkratier. 

Dessa möten sätter den universella standarden för den 

professionella byråkratin. Den auktoritet som bland annat skapas i 

samband med dessa möten, är en auktoritet som ligger i den 

professionella naturen. Med andra ord en yrkesstolthet att innehava 

en viss profession. Makten inom den professionella byråkratin 

ligger enligt Mintzberg (1983:192) i att vara en expert eller att ha 

specialistkompetens.  

 

Enligt Mintzberg (1983:192) är den professionella byråkratin i sin 

struktur både funktionell och marknadsbaserad. Vidare menar 

författaren (1983:197) att en demokratisk struktur finns för proffs 

som jobbar i den operativa kärnan. Demokratisk i den meningen att 

det finns goda förutsättningar för proffsen att ha kontroll över sitt 

arbete. De försöker även få en kollektiv kontroll över de 
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administrativa beslut som påverkar dem, vilket de har goda 

påverkansmöjligheter att få. Enligt Mintzberg (1983:202-205) kan 

och bör den miljö som den professionella byråkratin verkar i 

karaktäriseras av både komplexitet och stabilitet. Tillräckligt 

komplex för att kräva användning av svåra procedurer som endast 

kan läras in genom formella träningsprogram, men tillräckligt stabil 

för att möjliggöra att dessa färdigheter kan bli väldefinierade och 

standardiserade. Att kunskapsbaserna (professionerna) som ingår i 

den professionella byråkratin skall vara sofistikerade och speciali-

serade i någon mening har tidigare belysts, de tekniska system som 

används för att utnyttja kunskapsbaserna behöver inte vara 

sofistikerade i lika hög grad. Författaren menare vidare att 

förändringar sker långsamt inom den professionella byråkratin. Det 

kan t.ex. handla om att förutsättningarna ändras gällande vem som 

får inträda en profession. I sitt vardagliga arbete är proffsen relativt 

fria, den enda begränsningen som finns är standardiseringen av 

hans profession.  

 

Den professionella byråkratins image 

Inom den professionella byråkratin baseras imagen mycket på de 

professioner som ingår i strukturen. En identifiering med yrket kan 

leda till att medarbetarna även känner en starkare identifiering med 

företaget. Den image ett företag har påverkar också den identitet 

medarbetarna känner för företaget. Vidare leder detta till att 

medarbetarnas känsla att vara en del av företaget stärks ytterligare, 
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vilket bidrar till att imagen blir än tydligare. Alvesson & Willmott 

(2000:29) anser att då personalen har fått en identitet i företaget, kan 

de även identifiera företaget utåt. Att skapa identifiering med 

företaget är enligt Bamber & Venkataraman (2002:23) en möjlighet 

att skapa en enhetlig image.  

 

Marconi (1996:124) menar att imagen skiljer sig mellan olika 

professioner, men det kan även skilja sig inom en och samma 

profession (t.ex. kirurgläkaryrket). Thompson (1967:149) menar att 

trots en existerande struktur som är strikt och hierarkisk så bör det 

finnas handlingsutrymme inom varje profession. Med profession 

följer dock ett dubbelt ansvar menar Brinkmann (2002: 161), ett 

ansvarstagande för professionen i sig men även ett ansvar gentemot 

den professionella byråkratin som individerna verkar för. Expertens 

image byggs till viss del upp utifrån de kunskaper och färdigheter 

denne har i sin roll som expert. Författarna belyser även de risker 

som föreligger för organisationen om den som innehar en profession 

bejakar sina egna intressen i stället för organisationens (som består 

av olika kunskapsbaser inom olika professioner). Det finns en 

underliggande konflikt mellan experten (t.ex. teknikkonsulten) och 

organisationen i den bemärkelsen att konsulten fokuserar på att lösa 

ett problem utifrån i första hand den kompetens han/hon har i sin 

yrkesroll och i andra hand den kompetens som den professionella 

byråkratin som organisation har. Om t.ex. konsulten med 
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specialkompetens (som krävs för att inträda en viss position) inte 

har ett helhetsperspektiv i relationen med kund kan organisationen 

missa öppningar till merförsäljning och större helhetslösningar för 

kunden. Konsulten utvärderas i slutändan utifrån hur väl denne 

förmedlar och representerar organisationens image. Författarna tar 

även upp vikten av att experten bygger upp sin egen image kring 

sin profession för att bli legitim för sina kunder. Enligt Marconi 

(1996:155) handlar det om ”doing well by doing good”. Experten 

måste kunna garantera sitt arbete, i vissa fall väger profession som 

garant tyngst och ibland väger organisationen som garant tyngst. I 

slutändan måste den professionella byråkratin skapa en image som 

är funktionell och marknadsbaserad. 

3.3.3 Maskinell byråkrati 
Vi har tidigare behandlat den professionella byråkratin och nedan 

belysa den struktur som maskinbyråkratin besitter. De båda 

byråkratierna skiljer sig enligt Mintzberg (1983:163) först och främst 

åt utifrån den bemärkelsen att maskinbyråkratin i högre grad 

genererar sin egen standard. Viktigt att belysa är att denna 

standardisering sker genom maskinbyråkratins teknostruktur, som 

designar standardiserade arbetsuppgifter åt sina anställda inom 

operativa funktioner. Inom den professionella byråkratin behöver 

dock inte teknostrukturen generera en standard, utan standarden 

kan likväl generas genom professionerna.  
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Enligt Mintzberg (1983:163) baseras det operativa arbetet i 

maskinbyråkratin på rutin. Den största orsaken till detta är att 

arbetet i den maskinella byråkratin utgörs av enklare invanda 

arbetsuppgifter. Som ett resultat av detta blir arbetsprocessen i hög 

grad standardiserad. Namnet maskinbyråkrati kommer av att 

strukturen påminner om en maskin. En maskin utgörs av 

finjusterade delar som är integrerade med varandra, dessa delar 

regleras av maskinen som sådan. Chefen i organisationen ses enligt 

Hatch (1997:75) som en ingenjör, vars uppgift är att driva en effektiv 

organisation som jobbar för organisationens ändamål.  

 

Den maskinella strukturen tar enligt Hatch (1997:75) sin form 

utifrån ett antal parametrar såsom hög specialisering, rutinbaserade 

arbetsuppgifter och väldigt formaliserade procedurer i den opera-

tiva kärnan av verksamheten. Kommunikationen är formaliserad 

över hela organisationen, oberoende av enhet, affärsområde eller 

funktion. Det finns en tilltro (i jämförelse med den tidigare belysta 

superstrukturen) att gruppera arbetsuppgifter utifrån funktionell 

basis. Vidare lyfter Mintzberg (1983:164) fram den skarpa distink-

tion mellan det operativa och det administrativa som är särskilt 

tydligt i den maskinbyråkratiska strukturen i jämförelse med andra 

strukturer som t.ex. den professionella byråkratin.  
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Standardisering uppstår utifrån den teknostruktur som finns inom 

organisationen, dvs. en organisation med en teknisk operativ kärna. 

En standardisering är enligt Mintzberg (1983:165) nödvändig för att 

koordinera de operativa arbetsuppgifterna. Standardiseringen på 

denna nivå får till följd att en standardiseringsprocess ofta tar fart 

och som så småningom inbegriper hela organisationsstrukturen.  

 

Vi har tidigare belyst kontrollaspekten inom både superstrukturen 

och den professionella byråkratin. Begreppet kontroll är än mer 

framträdande i maskinbyråkratin. Mintzberg (1983:167) menar att 

maskinbyråkratin är besatt av kontroll. Trots att kontrollen sker 

uppifrån och ner finns samma behov av kontroll på alla nivåer, det 

är vad som kontrolleras som skiljer sig åt. Kontrollbehovet bottnar i 

en strävan att eliminera all möjlig osäkerhet i syfte att den 

byråkratiska maskinen skall fungera så smidigt som möjligt. Enligt 

Ouchi (1980:163) kan effektivitetslogiken, i vilken behovet av 

kontroll bottnar,  lätt skapa problem. Problem kan skapas genom att 

kontrollbehovet omsätts i ett passivt regelverk för att hantera en 

osäker värld. Om regelverket finns där, men utan att användas som 

ett verksamt styrinstrument fyller det enligt författaren inte något 

egentligt syfte.  

 

Hatch (1997:368) menar att den  belöning som enheter och individer 

får för att de följer etablerade regler och föreskrifter i stället för att  
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belönas för att de reagerar på marknadskrafterna, beror på 

förekomsten av en legitim makthierarki som finns till för att hantera 

de administrativa mekanismerna. I och med att denna makthierarki 

existerar inom den maskinbyråkratiska strukturen, blir det svårt för 

enheter och individer att reagera utifrån marknadskrafterna, även 

om det många gånger kan verka mer logiskt och effektivt.  

 

Till skillnad från den professionella byråkratin anser Mintzberg 

(1983:171), att maskinbyråkratin anpassar sig bäst till en omgivning 

som är enkel och stabil till sin karaktär. I komplexa eller dynamiska 

miljöer kan arbetet inte byggas på repetition och standardisering. 

Mintzberg (1983:171) menar att med tanke på repetitionsvariabeln 

men även graden av standardisering, återfinns maskinbyråkratin 

ofta i större äldre organisationer. Större i den bemärkelsen att de har 

en volym i arbetsuppgifter som bygger på repetition och tillräckligt 

gamla i den bemärkelsen att de klarar av att tillsätta den 

standardisering de vill tillämpa. Nackdelen med att vara en maskin 

är att den egna viljan går förlorad. Tänkande, direktiv och syfte 

menar Mintzberg (1983:171) måste komma utifrån eller ovanifrån 

gällande maskinbyråkratin. Människor behandlas som medel, 

kategorier av status och funktion i stället för som individer, kan 

konsekvensen bli att meningen med arbetet och dess självändamål 

går om intet. När detta inträffar kan även prestationen försämras. 

Detta påstående bekräftas av Ouchi (1980:158) som menar att det 
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inom maskinbyråkratin inte lämpar sig att lyfta fram och urskilja 

individuella insatser, i stället är det lagarbetet och samarbete som är 

viktigt och som kan urskiljas. Det finns enligt Mintzberg (1983:171) 

en inneboende konflikt mellan ingenjörsmässig effektivitet och 

individuell tillfredsställelse, att göra de anställda till delägare skulle 

kunna göra så att konflikten minskar. Demokratiseringsprocesser 

har en begränsad nytta inom maskinbyråkratin, demokrati elimi-

nerar inte de konflikter som strukturen som sådan ger upphov till. 

Det är strukturen som gör att denna spänning finns, en möjlig 

lösning är att byta struktur. En annan lösning är enligt Ouchi 

(1980:163) att de byråkratiska instrumenten (som t.ex. strikta 

tidsramar) måste kompletteras med andra styrinstrument som 

ligger utanför den maskinella byråkratin. Den formella styrningen 

av projekten kan vidmakthållas i stor utsträckning, men resultatet 

kan förbättras om individerna kan länka sina känslor för projektets 

dynamik och status. Detta skulle kunna ske genom gemensamma 

beslutprocesser och konsensustänkande.  

 

Den maskinella byråkratins image 

Bland allmänheten generellt menar Lee (2001:19) att det i regel är 

negativ image som karaktäriserar byråkratin. Däremot menar 

författaren att allmänheten ofta har en positiv bild av talesmannen 

för byråkratin, mycket påverkat av media (t.ex. i filmer som In the 

line of duty eller JFK) där den som innehar den rollen ofta omringas 

av en hjältegloria. Förekomsten av den makthierarki som 
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karaktäriserar den byråkratiska strukturen gör att strukturen 

reagerar långsamt på marknadskrafterna. Image om företaget kan 

förändras, men det är tidskrävande för den trögrörliga maskinen att 

implementera detta internt. Imagen har byggts upp under en längre 

tid och är till sin karaktär standardiserad. Botshcen & Hemetsberg 

(1998:152) belyser standardiserad image utifrån den standardiserade 

strukturens övergripande mening på lång sikt. Utifrån strukturens 

mål på lång sikt bestäms också det imageprogram som skall 

genomföras. Då imagestyrningen sker uppifrån och ner som 

Edmund & Balmer (2002:697) belyser och ansvaret ligger på 

huvudkontoret, kan den standardiserade imagen vara en fördel 

gentemot konkurrerande företag med en annan struktur, där kanske 

standardisering av image inte är lika genomförbart. Considine, 

Mark et al. (1999:1) menar att en byråkrati kan sända ut olika image 

beroende på hur strukturen ser ut. En struktur påverkas av 

skillnader i målfokusering, förhållandet med kunder, strategidiscip-

linering samt förhållandet med nyckelorganisationer i byråkratins 

miljö. Detta sammantaget kommer att påverka den interna imagen 

(inom strukturen) likväl som den externa imagen. Vidare menar 

dessa författare att det är svårt att göra en distinktion mellan 

byråkratins ledare och marknadsförare. Inom byråkratin är dessa 

funktioner integrerade i varandra.  
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3.4 Klan 
 

En klanorganisation är enligt Chan (1997:94):   

 

”A social enclave consisting of  companies and individuals who are bound 

by strong, non-contractual bonds."  

 

Författarna menar att organisationen hålls samman av de sociala 

faktorerna inom ett företag. Även Vik (2001:146) anser att 

klanformen litar till de socialisationsprocesser som råder inom 

företaget och därmed kan karaktäriseras av en hög grad av 

målkongruens och dela förståelse mellan medlemmarna. Alvesson 

& Lindkvist (1993:428) anser att klanen är en lösning till det som inte 

kan kontrolleras av traditionella och formella medel, vilket även går 

att återse i Ouchis (1980:129) resonemang då han anser att 

klanorganisation uppkommer då byråkratiorganisationer inte 

fungerar. Enligt Chan (1997:95) är det en gemensam vision om 

behov, mål och hur uppgifter ska bli lösta som håller gruppen 

samman. Även Ouchi (1979:833) belyser vikten av socialt 

samförstånd, då klanformen inte bara kräver en norm av 

ömsesidighet utan också ett socialt samförstånd inom normer, 

värderingar och trossatser. Ouchi (1980:132) menar även att ett 

gemensamt mål är av stor vikt inom klanen.  
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Laursen (2002:139) menar att en klanorganisation fungerar som en 

organisk organisation. En organisk organisation innebär enligt 

Fregidou-Malama (www.hig.se) att arbetsuppgifter omdefinieras 

och att befogenheter ständigt utvecklas via kommunikation som inte 

baseras på formella regler och positioner. 

 

Klanorganisationer skapar enligt Chan (1997:95) större utrymme för 

sociala faktorer vilket leder till att organisationen blir bättre 

skyddad och stabil. Företag med klanstyrning har enligt författarna 

bättre möjligheter att klara av en turbulent omgivning. Alvesson & 

Lindkvist (1993:435) finner dock att det inte är självklart att en 

klanorganisation bättre klarar av turbulenta förhållande bättre än 

hierarkiska former. Enligt Vik & Lindkvist (2001:158) framhålls 

klanstyrning ofta som passande för företag som karaktäriseras av 

hög osäkerhet samt mät- och värderingssvårigheter. Företag i en 

sådan omgivning bör enligt Chan (1997:94-100) förbereda sig för 

deras egen strukturs sammanslagning, för att kunna avstyra 

osäkerheter. Denna typ av styrning förändrar enligt författaren hur 

företaget gör affärer. I stället för att vänta på att kunderna ska 

närma sig företaget så försöker ett klanföretag förse kunderna med 

nya produkter och tjänster. Kunderna blir också aktiva i den sociala 

enklaven och detta skapar kundlojalitet. Genom att använda sig av 

en klanstyrning anser författarna att företaget kan fortsätta växa, 

vara konkurrenskraftigt och överleva. Enligt Ouchi (1979:842) 
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passar klanformen i teknologiskt avancerade eller nära integrerade 

industrier där grupparbete är vanligt och där teknologin snabbt 

förändras. 

 

Det kan enligt Ouchi (1980:136-137) vara svårt att bedöma den 

individuella prestationen inom en klanorganisation. Klaner kan 

innebära ett system av legitim auktoritet, men kräver inte redovis-

ning och utvärdering, vilket är en skillnad från byråkratin. 

Författaren menar vidare att det inte ens är möjligt att utvärdera i en 

klanorganisation. Mangel & Useem (2000:329) anser dock att klan-

organisationer kan ha utvärderingar, då dessa organisationsformer 

kan vara mer direkta än byråkratiska former av bedömningar. 

 

Det finns enligt Alvesson & Lindkvist (1993:427) tre indelningar som 

kan göras inom klanstrukturen, dessa är transaktionsbaserad klan, 

social-integrativ klan och blodsbandsbaserad klan. Lindkvist och 

Vik (2001:161) anser dock att det finns en fjärde klanstruktur, vilken 

de kallar symbiotisk klan. Vi kommer nedan att diskutera dessa mer 

ingående. Vi kommer dock inte att diskutera blodsbandsbaserad 

kultur då denna är fokuserad på att organisationen består enbart av 

familjemedlemmar. Vi vet att detta inte förekommer i vårt 

fallföretag och kommer därmed inte att belysa denna klanstruktur 

ytterligare.  
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3.4.1 Transaktionsbaserad klan 
Transaktionsbaserad klanstruktur baserar Alvesson & Lindkvist 

(1993:432-435) på Ouchis resonemang. Detta innebär att klanen 

bygger på den ekonomiska relationen mellan parter där det finns 

relationer byggda på tillit. Medlemmarna i organisationen delar 

samma syn om att företaget ska byggas på samarbete. Detta leder 

enligt författarna till att medlemmarna skapar en gemensam 

förståelse gällande hur vissa situationer ska bemötas, vilket bygger 

på en gemensam attityd hos medarbetarna. Den kultur som finns 

inom en transaktionsbaserad klanorganisation anses ge vägledning 

för handling i olika situationer.   

 

För att kontroll inom en klanorganisation ska fungera anser 

Alvesson & Lindkvist (1993:433) att det viktigt att rättvisa och 

gemenskap är det som eftersträvas. Enligt Ouchi (1980:137-138) vet 

medarbetarna inom organisationen om att de kommer att få lön för 

mödan, dvs. att deras insats i arbetet kommer att belönas, 

medarbetarna tror att rättvisa kommer att skipas. Det finns en 

gemensam tro inom företaget på att alla kommer att 

uppmärksammas inom sinom tid. Detta betyder enligt författaren 

att det kan ta år innan medarbetaren uppmärksammas. En 

transaktionsbaserad klan karaktäriseras enligt Alvesson & Lindkvist 

(1993:436-437) av att medarbetarna arbetar för en belöning i form av 

pengar, men det kan även vara belöningar i andra former, 
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exempelvis status. Det förtroende som finns mellan medarbetarna 

inom en transaktionsbaserad klanstruktur, byggs på tron om att ett 

samarbetsmässigt beteende är det bästa sättet att nå högre 

avkastning, vilken kommer att bli utdelad på ett rättvist sätt.  

 

Som tidigare nämnts är det svårt att göra utvärderingar inom en 

klanorganisation. Ouchi (1980:129) menar dock att de individuella 

prestationerna blir bedömda genom det nära samarbetet mellan 

medlemmarna i organisationen. Vidare anser författaren att 

individerna i en klanorganisation litar och är beroende av varandra. 

Det är enligt Alvesson & Lindkvist (1993:433-434) nödvändigt att 

parterna litar på den allmänna förmågan hos företaget, att skapa 

rättvisa. Medarbetarna arbetar enligt författarna för företagets bästa, 

att fuska och utnyttja andra inom företaget är inte accepterat. 

Medarbetarna tror att ärliga och oärliga människor så småningom 

kommer att bli behandlade som de förtjänar.  

 

Enligt Alvesson & Lindkvist (1993:433) finns det två anpassningar 

för att en transaktionsbaserad klan ska fungera. Dessa är att ha ett 

gemensamt paradigm, vilket fungerar som en guide till hur 

medarbetarna ska agera inom organisationen och att ha ett 

överensstämmande mål inom organisationen. Ouchi (1980:130) 

anser att alla kollektiv som har ett ekonomiskt mål måste finna 

möjligheter till att kunna kontrollera de olika individernas 
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effektivitet. I en klanorganisation bygger målen på de värderingar 

som finns hos organisationen och dess medlemmar och detta leder 

enligt författaren till att inga medlemmar inom organisationen 

kommer att försöka motsätta sig organisationens mål. 

 

Den transaktionsbaserade klanstrukturens image 

Enligt Alvesson & Lindkvist (1993:434) eftersträvar en 

transaktionsbaserad klan följande image hos sina medarbetare, 

vilken därmed kan ses som företagets internt eftersträvade image.  

 

”This utilitarian clan promotes the image of its members as rationally 

calculating, fairly automonous individuals, motivated by traditional 

wealth maximization objectives.”  
Källa: Alvesson & Lindkvist, 1993:434 

 

Företagets interna image kan enligt Alvesson & Lindkvist (1993:434-

435) inom den transaktionsbaserade klanen arbetas upp. Detta görs i 

och med att ett intresse för företaget ska byggas och att 

medarbetarna ska vara eniga om hur kunderna ska uppfattas, men 

även hur företagets image ska ses. Författarna lyfter fram att 

produkternas image skapas genom kollektiva idéer. Författarna 

visar även på att detta ofta skapas via symboler, varav detta kan ses 

som ett instrument för att kommunicera ut en image inom företaget. 

Dessa kan enligt författarna bli kommunicerade via speciella uttryck 

och historier.  
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Om ett företag har en brist mellan den image de önskar förmedla 

och den image som blir uppfattad så anser Gray & Smeltzer (1987: 6) 

att det främsta som ledningen ska titta vidare på är kommunikation. 

Detta handlar därmed om hur ett budskap ska kommuniceras ut till 

omgivningen. Det är då av vikt att bestämma hur den bästa 

kommunikationen ska nås för att kunna förmedla det som önskas. 

Poon Teng Fatt (1997:162) och Balmer & Gray (2000:259) anser att 

kommunikation är enormt viktigt vid förmedlande av image, 

framför allt inom organisationen. Genom att kommunicera med rätt 

ordval så kan ett företag också påverka den image som önskas 

förmedla.  

3.4.2 Social-integrativ klan 
Medarbetarna i en social-integrativ klan delar samma trossatser och 

idéer, vilket även kan ses i organisationskulturer. Företagskultur är 

enligt Petrock (1996:38) och Abrahamsson & Andersen (2000:129) 

utvecklad inifrån företaget, vilket tar sig uttryck i värderingar och 

normer som påverkar människorna i organisationens beteende.  

 

”Kultur är den uppsättning uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis 

som utgör det konventionella (mest accepterade) beteendet i 

organisationen.”  

Källa: Abrahamsson & Andersen, 2000:129 
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En social-integrativ klan bygger enligt författarna även på relationer 

mellan medarbetarna. Individerna i denna klanstruktur eftersträvar 

att känna att de tillhör en meningsfull enhet vilken representeras av 

värderingar som de själva har.  

 

I en social-integrativ klanorganisation är det enligt Alvesson & 

Lindkvist (1993:435) huvudsakligen medarbetarnas sociala och 

emotionella behov som fungerar som motivationsfaktor. Istället för 

att belöna medarbetarna på ett ”traditionellt” sätt, såsom genom 

löneförhöjning belönas medarbetarna genom att få möjlighet till 

personlig utveckling. Enligt författarna är det vanligt att företagen 

som har en social-integrativ struktur försöker belöna medarbetarna 

innan projektet har avslutats, varav det vanligtvis är efter ett projekt 

som medarbetarna blir belönade. Klanstrukturen litar enligt Ouchi 

(1980:132) på socialiseringen som kontrollmekanism inom företaget, 

vilket gör att de anställda arbetar effektivt. Alvesson & Lindkvist 

(1993:434) menar att detta leder till att någon form av klassiskt 

utvärderings- eller lönesystem inte är något som motiverar 

medarbetarna. Det är enligt Mangel & Useem (2000:328) i stället så 

att en ökning av ett företags produktivitet skapas genom att 

medarbetarna känner sig delaktiga i organisationen. Enligt Alvesson 

& Lindkvist (1993:436) betonar den social-integrativa klanen de 

socioaffektiva och emotionella dimensionerna och menar att 
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relationer till medarbetarna och organisationsklimatet kan betyda 

mer än det materialistiska utbytet för arbetsinsatserna.  

 

De som anställs i ett företag med en social-integrativ klanstruktur 

ska enligt Alvesson & Lindkvist (1993:436) vara en god företrädare 

för organisationen och vad den står för. Det är av vikt att 

medarbetarna delar samma värderingar och sociala behov. 

Klanorganisationerna anställer enligt Mengel & Useem (2000:332) 

och Chan (1997:99) enbart medarbetare som har liknande 

värderingar som företaget. Ledningen i ett företag arbetar enligt 

Abrahamsson & Andersen (2000:132) ofta för att uppfattningar och 

värderingar hos de anställda ska ge en bestämd bild av företaget. 

Enligt författarna är rekrytering väldigt viktigt för att skapa en 

renodling av bilden utåt. Enligt Ouchi (1979:842) kan de relationer 

som infinner sig mellan organisation och individ samt individerna 

sinsemellan ses som samarbetsinriktade.  

 

Den samhörighet som skapas inom en klanstrukturerad 

organisation anser Chan (1997:99) leder till att gruppen inom 

företaget stöttar varandra i stället för att konkurrera då de möter 

externa hot. Detta leder till att en klanstyrd organisation minimerar 

intern konkurrens. Den starka gemenskapen som återfinns inom en 

klanorganisation är det som skyddar företagets anställda mot 

utomstående frestelser och hot. 
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Även inom den social-integrativa klanen är det enligt Vik & 

Lindkvist (2001:158) viktigt med information och kommunikation. 

Medarbetarna vill vara delaktiga i företaget genom diskussioner och 

få uttrycka sina åsikter. Den informella informationen upplevs också 

som viktig, dvs. den kommunikation och information som 

exempelvis sker vid fikabordet eller i korridorerna. Interaktion och 

personliga möten efterfrågas enligt författarna i en social-integrativ 

klanorganisation. 

 

Den social-integrativa klanstrukturens image 

Klanorganisationer väljer enligt Mengel & Useem (2000:332) 

personal som redan innehar de värderingar som företaget företräder. 

Därefter arbetar organisationen med att implementera ytterligare 

värderingar som representerar företaget mer specifikt. 

 

Alvesson & Lindkvist (1993:436) menar att ett företags image och 

kvalité kan byggas upp genom kommunikation och koordination. 

Medarbetarna i en social-integrativ klanstruktur vill enligt 

författarna ha ett dagligt utbyte av åsikter och råd. De är även 

intresserade av att arbeta i team och med en gemensam team-anda. 

Vidare anses att den social-integrativa klanen kan ses som ett 

företags organisationskultur. Abrahamsson & Andersen (2000:131) 

anser att en stark kultur som är i symbios med företagets strategi 

borde lättare kunna uppnå det önskade målet, samt att det är lättare 

att få medarbetarna i organisationen att arbeta för målet då 
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enhetligheten inom företaget är stark. Ett företags identitet och dess 

image kan enligt Capowski (1993:37) ses genom dess organisations-

kultur, vilken i sin tur kan ses genom olika variabler. Författaren 

menar vidare att en av de viktigaste faktorerna som visar på vilken 

kultur ett företag har är strukturen.  

 

”The design of a corporate structure has a unique ability to reflect the values 

and culture of organization”  
Källa: Capowski, 1993:37. 

 

Genom att skapa gemensamma värderingar skapas det enligt 

Mengel & Useem (2000:331) även en enhetlighet inom 

organisationen. Dessa värderingar står även i paritet till 

medarbetarnas egna värderingar. Detta återspeglas även i följande 

resonemang från författarna: 

 

”Clan forms of organization thus have little need for mechanisms to 

mediate the exchange between individual and organization, because 

the employee’s natural inclination is to behave in ways that are 

consistent with the organization’s objectives.” 

Källa: Mengel & Useem (2000:331) 

Enligt Alvesson & Lindkvist (1993:436) är det inom den social-

integrativa organisation viktigt att medlemmarna känner en ”vi”-

känsla. Bamber & Venkataraman (2002:23) anser att individer vill 

känna en tillhörighet med en grupp och att de vill känna gemenskap 

till både sina medarbetare och sitt företag.  
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3.4.3 Symbiotisk klanstruktur 
Lindkvist och Vik (2001:160) belyser att en symbiotisk klan kan bli 

sedd i en verksamhet som bygger på vetenskaplig kompetens. Vi 

kommer vidare att använda symbiotisk klanstruktur såsom 

författarna belyser, men vidare anta att denna klanstruktur även går 

att återse i andra organisationer.  

Förtroende är enligt Lindkvist och Vik (2001:160) en central 

komponent inom den symbiotiska klanstrukturen. Författarna 

menar att förtroende skapar samverkan mellan individer, 

discipliner och mellan styrande och styrda. Medarbetarna vill känna 

att de möts av respekt och detta anser författarna vara väsentligt 

inom den symbiotiska klanen. Genom att tilldelas ansvar och 

därmed få en möjlighet att påverka, skapas förtroende inom 

organisationen, gentemot varandra och dess ledare. Ansvar är enligt 

Hertzberg (1959, i Abrahamsson & Andersen, 1996:135) en av sex 

motivationsfaktorer som finns inom en verksamhet, de andra är 

prestationer, erkännande, arbetet, befordran och växt.  
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Figur 3: Hertzbergs motivationsfaktorer 

(Källa: Hertzberg, 1959, i Abrahamsson & Andersen, 1996:135) 

 

Dessa motivationsfaktorer baseras enligt Hertzberg på i vilken grad 

en individ känner att denne får sina behov uppfyllda på jobbet. Vi 

anser att flera av dessa motivationsfaktorer går att finna inom den 

symbiotiska klanstrukturen, vilken vi återkommer till.  

 

Förtroende skapas enligt Lindkvist och Vik (2001:160) utav 

uppfattningar som medarbetarna har om varandras förmågor och 

kunskaper samt genom de möjligheter som individerna får till att 

kunna använda dessa. Författarna menar vidare att kunskaperna 

Hertzbergs motivationsfaktorer 
 
Prestationer tillfredsställelse av att ha löst 

ett problem och se resultatet 
av sitt arbete 

 
Erkännande efter ett väl utfört arbete 
 
Arbetet att arbetet är intressant och 

varierande 
 
Ansvar           att ha kontroll på sin egen 

situation och ha ansvar för 
andra 

 
Befordran konkreta tillfällen då det är 

tilldelad formell status. 
 
Växt utvecklingsmöjligheter 
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har skapats från tidigare prestationer och inte behöver vara 

baserade på formella befattningar. Detta leder till att det inte 

företrädesvis är av stor vikt huruvida individen är högt eller lågt 

positionerad inom hierarkin. Vidare anser vi att det kan skapa ett 

motsatsförhållande till Hertzbergs motivationsfaktor om befordran, 

då detta belyser att medarbetaren kan uppleva motivation då denne 

erhåller en högre ställning i företaget. I en symbiotisk klan-

organisation är det då inte av intresse att uppnå en högre position 

inom företaget, då individerna får respekt och förtroende genom 

tidigare erfarenheter och inte genom den position som individen har 

inom företaget.  

 

”Individerna samarbetar med dem som de har förtroende för och som kan möta 

dem och respektera deras kunnande. 

Källa: Lindkvist & Vik, 2001:161 

 

Enligt Lindkvist och Vik (2001:161) får individer som erkänns av 

omgivningen respekt och förtroende, vilket vidare leder till att de 

får möjlighet att påverka. Denna respekt som författarna belyser att 

medarbetarna vill uppnå, anser vi går att koppla till Hertzbergs 

resonemang om att bli motiverad av erkännande. Genom respekt 

och förtroende upplever medarbetaren att denne har fått ett 

erkännande. Det förtroende som skapas är enligt Lindkvist & Vik 

(2001:161) baserat på individens kunskap och dennes relation till 

innehållet i arbetsuppgiften. Författarna menar vidare att projektet 
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och arbetet har en central ställning i den symbiotiska klanstrukturen. 

Hertzberg (1959, i Abrahamsson & Andersen, 1996:135) belyser även 

arbetet som en viktig motivationsfaktor. Det är enligt Lindkvist & 

Vik (2001:161) av stor vikt att medarbetarna i en symbiotisk 

klanorganisation har kvalitet i arbetet och att arbetsuppgifterna är 

unika. Författarna anser att arbetsinnehållet är viktigt och att 

samhörigheten inom organisationen byggs kring detta. Samarbete 

behöver inte bygga på sociala behov, vilket däremot är en viktig 

faktor i den social-integrativa klanstrukturen. I en symbiotisk 

klanstruktur är samarbete istället byggd på basis av respekt och 

förtroende och ett intresse för uppgifterna. Samverkan baseras 

enligt författarna på ömsesidig respekt för varandras kunskaper och 

prestationer. Författarna belyser även vikten av den individuella 

friheten och att medarbetarna inom en symbiotisk organisation ger 

varandra utrymme till detta.  

 

”Samverkan som har en grund i individens möjligheter att förverkliga 

självbilder och värderingar.”  

Källa: Lindkvist & Vik 2001:162. 

 

Lindkvist & Vik (2001:161-162) anser att medarbetarna har en 

önskan om att få utlopp för sitt eget jag och sina värderingar, vilket 

enligt författarna kommer att leda till en högre grad av samarbete 

inom organisationen. Om arbetsuppgifterna är tillräckligt 

stimulerande, att det finns goda arbetsförutsättningar och att det 
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finns en miljö av andra högt kompetenta individer är medarbetarna 

i en symbiotisk organisation beredda att integrera med andra för det 

gemensamma bästa. Genom att individerna får möjlighet att 

prestera och nå mål skapar det enligt Hertzberg (1959, i 

Abrahamsson & Andersen, 1996:135) även motivation. Genom att 

interagera med medarbetarna kommer individerna att utvecklas 

vilket enligt författaren skapar ytterligare motivation. Den 

symbiotiska klanorganisationen är enligt Lindkvist & Vik (2001:161-

162) beroende av att individerna i organisationen samverkar och 

ställer sina kunskaper till förfogande. Detta skapar ett utbyte, 

organisationen får fördelar av att medarbetarna samverkar 

samtidigt som medarbetarna får fördelar i form av motivation, 

exempelvis ansvar eller erkännande.  

 

Den symbiotiska klanstrukturens image 

Genom att uppfylla Hertzbergs motivationsfaktorer leder det till att 

individen känner sig delaktig i företaget och vill associeras med 

detta. Genom att utföra ett arbete på ett bra sätt och nå ett 

erkännande är viktigt i en symbiotisk klanorganisation. Det leder 

även till att medarbetarna blir motiverade och att de får ett 

förtroende för varandra. En individ som har ett intressant och 

utvecklande arbete, blir engagerad i sitt arbete och detta kan enligt 

Chan (1997:96) ofta leda till att personen bidrar till företagets image. 

Tillgivenhet hos personalen genom engagemang kan enligt Bamber 

& Venkataraman (2002:23) skapa en enhetlig image. Att ta ansvar 
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kan enligt Petrock (1996:37) leda till att personen känner en starkare 

tillhörighet och engagemang inom företaget och därmed kan 

identifiera sig med företaget och dess image.  

 

Den image som medarbetaren upplever av företaget kommer även 

vara den image som presenteras ut mot omgivningen. Genom att ha 

goda arbetsförhållanden och goda sociala relationer på 

arbetsplatsen kan en positiv image bli uppfattad inom företaget, 

vilket leder till att det även är det som uppfattas utåt.  

3.5 Ledningens påverkan på imagen 
 

Det finns enligt Abrahamsson & Andersen (2000:71) fem 

konkurrerande förklaringar till varför en viss struktur uppkommer i 

en organisation. Dessa fem är: strategi, organisationens storlek, 

teknologi, omgivningen samt makt och kontroll, varav den 

sistnämnda är den mest inflytande. Dessa fem är indelade i olika 

imperativ, då dessa faktorer var och en kan uppfattas som orsak till 

att differentierade eller likartade strukturer uppstår utifrån varje 

enskild situation. Det är organisationsstrukturen som bestämmer 

organisationens form samt vem som bestämmer inom organisa-

tionen och hur arbetsuppgifter inom företaget är fördelade.  

 

Abrahamsson & Andersen (2000:78) anser att det är ledningens 

makt och kontroll som i huvudsak skapar en organisationsstruktur. 
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Författarna menar dock att strukturen väljs av ledningen och att de 

andra faktorerna omgivning, storlek och teknologi fungerar som 

begränsningar av ledningens valmöjligheter. Då dessa faktorer har 

en påverkan på ledningens makt och kontroll så påverkar även 

dessa faktorer strukturen.  

 

Enligt Alvesson & Willmott (2002:27-28) kan ett företags identitet till 

stor del ses som att den kan styras av ledarna i organisationen, vilka 

som tidigare nämnts, har en stor påverkan på ett företags struktur. 

Författarna anser vidare att ledarna kan skapa den image som 

medarbetarna får och har av företaget. Detta kan göras genom att 

genomföra ett aktivt arbete tillsammans med medarbetarna och 

därigenom skapa en gemensam image av företaget. Författarna 

anser att genom identifierade företagsvärderingar kan ett företags 

identitet stärkas. Relaterat till Alvesson & Willmotts resonemang 

anser vi att företag får större möjlighet till att enhetlig image blir 

utsänd till omgivningen, då företagsidentiteten är gemensam för de 

anställda inom företaget.  

 

Enligt Gray & Smeltzer (1987:5-8) är det viktigt att ledningen tydligt 

har kommunicerat ut vad företaget är. Författarna anser att om inte 

detta är gjort inom företaget är det omöjligt för omvärlden att skapa 

sig en riktig image av företaget. Det är viktigt att ledningen får de 

anställda inom företaget att förstå och acceptera företagets strategi. 
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Det är även viktigt att det är en enhetlig image som kommuniceras 

ut. Om imagen inte kommuniceras ut enhetligt, anser författarna att 

en förvirring kommer att ske hos omgivningen, vilket skulle 

resultera i en förvirrad syn av företaget. Abrahamsson & Andersen 

(2000:77) menar att organisationens struktur är ett resultat av de 

individer som har makt och kontroll över organisationen. Det är 

vanligt förekommande att dessa försöker upprätthålla strukturen så 

länge strukturen tjänar deras egna syften. Det kan handla om att 

strukturen kan befästa ens egen position eller att förbättra en 

organisations effektivitet och legitimitet. Detta anser författarna 

även visar att individer i företag kan välja en viss struktur för att 

förbättra sin egen makt eller position inom företaget. Enligt Mangel 

& Useem (2000:329) har organisationer en organisk struktur när 

omgivningen är stabil och en mer mekanistisk struktur när 

omgivningen är turbulent. Författaren menar vidare att ledningen 

försöker öka kontrollen genom en starkare struktur, dvs. genom 

ökad grad av formalisering när omgivningen är instabil. 

Abrahamsson & Andersson (2000:75) belyser dock det motsatta 

förhållandet, dvs. att en organisation bör minska graden av 

formalisering vid en instabil omgivning.   

3.5.1 Hierarkiorganisation 
Ett av de mest framträdande karaktärsdragen för superstrukturen är 

enligt Mintzberg (1983:70) den tydliga hierarkiska indelningen av 

organisationen i olika hierarkiska nivåer utifrån funktion och storlek. 
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Styrningen av organisationen och indirekt dess image, underbyggs 

av ledare på olika nivåer i hierarkin med formell auktoritet utifrån 

sina positioner inom hierarkin. Den högst uppsatta ledaren 

påverkar enligt författaren direkt de större divisionerna inom 

organisationsstrukturen. Vidare är det divisionernas image som 

ledaren med lätthet kan överblicka, då denne har direktkontakt med 

divisionscheferna. På lägre nivåer i hierarkin är det de 

underordnade som i högre utsträckning kan påverka och 

kontrollera den image som sänds ut. Inom enheterna/grupperna på 

den lägsta nivån inom hierarkin, sker påverkan och kontrollen mer 

ömsesidigt inom gruppen. Detta trots det formella systemet för 

superstrukturen som helhet, vilket borde kunna underlätta vertikal 

kontroll och påverkan från ledningen. Mintzberg (1983:27) menar att 

kommunikationen huvudsakligen sker genom den grupp-

konstellation individen arbetar inom, oavsett organisatorisk nivå 

inom hierarkin. 

 

Ledning för superstrukturen arbetar för att standardisera och 

koordinera verksamheten. Som nämnts tidigare är det i 

kärnverksamheten som denna standardisering och koordination tar 

sin början. För att ledningen ska kunna påverka imagen och genom 

denna ge ett enhetligt intryck för organisationen som helhet, anser 

Thompson (1967:120) liksom Mintzberg (1983:70) att en 

förutsättning för detta är en flexibel kommunikation som 
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genomsyrar organisationens samtliga delar. Det ingår i 

koncernledningens och ytterst den högste chefens roll att vara 

uppmärksam på hur kommunikationen är i superstrukturens 

underliggande substrukturer. Mintzberg (1983:45) anser att ledarens 

roll kan betecknas som en strukturell designer och det är även han 

som försöker skapa den image som strukturens olika komponenter 

ska förmedla. Ledaren delar in arbetsuppgifterna inom 

organisationen efter graden av specialisering, formalisering, träning 

och indoktrinering. Målet med denna indelning är att 

arbetsuppgifterna anpassas efter den kunskap och erfarenhet som 

olika individer inom organisationen besitter. Trots att 

superstrukturens hierarki underlättar för högste ledaren att 

kontrollera och styra verksamheten, blir den enligt Hatch (1997:202) 

ändå förr eller senare allt för komplex för att en individ ensam skall 

kunna styra och kontrollera allt som sker. Således måste ledaren 

känna tillit och förtroende för sina underordnade.  

 

Ledaren måste enligt Mintzberg (1983:46) för att inte förlora sin 

förmåga att kontrollera imagen ta hänsyn till förändringar som 

pågår inom de största divisionerna och de förändringsprocesser som 

pågår på enhetsnivå längst ner i hierarkin. Ledaren bör ha en plan 

för hur han hanterar dessa förändringar innan de får allt för stor 

utväxling och påverkar organisationen som helhet. Differentierade 

image t.ex. olika produktimage inom olika verksamheter finns ofta, 
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men det kan bli ett hot för organisationen när produktimagen 

indirekt börjar tränga undan den övergripande företagsimagen. 

Speciellt uppmärksam måste ledningen vara på tekniska 

förändringar i den operativa kärnan, det är i de flesta fallen en 

förändringsprocess som börjar nerifrån och går uppåt genom 

hierarkin, dvs. en omvänd påverkan. För att hantera dessa 

förändringar måste ledaren använda sig av den auktoritet som finns 

inom hans position. Detta räcker dock inte enligt Mintzberg 

(1983:27) då ledaren även måste tillförlita sig på de 

informationskanaler och kommunikationsvägar som finns inom 

strukturen. Om ledaren har den auktoritet och som krävs kommer 

han att kunna parera förändringar inom strukturen och antingen 

avstyra dessa eller anpassa imagen efter pågående förändringar, i 

praktiken användes befintliga informations- och kommunikations-

kanaler för att kontrollera och vid behov avstyra pågående 

förändringsprocesser.  

 

Med tanke på den befintliga makthierarkin inom superstrukturen 

(där lägre positioner underordnar sig överordnade i högre 

positioner) sammantaget med den relativt stabila omgivning som 

superstrukturen verkar i, finns det enligt Thompson (1973:120) en 

strävan från ledningen att påverka internt, oberoende av vilken 

extern bild som kommer att förmedlas. Det finns goda 

förutsättningar för intern påverkan, då teknologin inom 
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superstrukturen i instrumentellt hänseende nästan är perfekt. 

Därför bör organisationens ledning med hjälp av effektivitetsmått 

kartlägga strukturens imagekomponenter utifrån vilken beredskap 

de har för framtida uppgifter. Inom vissa delar kanske förberedelsen 

är bättre och i andra delar vilka är mer självständiga kanske 

förutsättningarna för att hantering av imagefrågor är sämre. För att 

ha de bästa förutsättningarna att kunna påverka på rätt ställe och 

rätt sätt avseende imagen är det trots allt hierarkin med befintliga 

informationskanaler som ledningen bör utnyttja. 

 

Marknadskontroll menar Hatch (1997:368) är mindre kostsamt än 

byråkratisk kontroll, beroende av att prismekanismen inte kräver 

någon form av ingripande från ledningens sida. Vid ett 

imageperspektiv för enskilda tjänster och produkter påverkar priset 

på tjänsten eller produkten också dess image. Inom den 

professionella byråkratin måste ledningen utifrån ett regelverk sätta 

upp mål samt styra och bedöma prestationer för att kunna avgöra 

om prestationsnivån är tillfredsställande eller ej. Detta avser alla 

prestationer, således bör även imageskapande prestationer 

inkluderas.  

 

Ledningsfunktionen inom byråkratin är kostsam, mycket relaterat 

till de administrativa kostnaderna och utifrån den aspekten är 

marknadskontroll mer effektivt än byråkratisk kontroll, men utan 
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ledningsfunktionen kan företagets sammanlagda kostnadsmassa 

öka. Om vi jämför ledningens möjligheter att påverka den interna 

imagen i en maskinbyråkrati jämfört med en professionell byråkrati 

menar Hatch (1997:202) att det är lättare att göra det inom 

maskinbyråkratin. Genom standardisering och koordinering går det 

att påverka i rakt nedstigande led inom hierarkin. Inom den 

professionella byråkratin finns ett individuellt handlingsutrymme 

utifrån den profession individerna har, vilket kan göra det svårt att 

från ledningshåll påverka de anställdas image i sina professioner. 

Marconi (1996:124) anser att imagen kan skilja sig inom 

professionen som sådan, vilket gör det än svårare för ledningen att 

påverka. Att detaljjustera och finjustera maskinens komponenter 

jämfört med den professionella byråkratins strukturkomponenter 

menar Hatch (1997:74) är enklare. Inom maskinbyråkratin ses chefen 

som ingenjören som konstruerat maskinen och denne har en 

förmåga och möjlighet att finjustera delarna och ändra på 

sammansättningen mellan delarna. Det är svårare för chefen inom 

den professionella byråkratin att detaljstyra. 

 

För att jämföra ledningens möjligheter att påverka den interna 

imagen i olika organisationsstrukturer, bör även organisations-

deltagarnas värderingar beaktas i ett ledningsperspektiv. Schiffman 

et al (2001:77) belyser värderingsprinciper, vilka innebär att 

superstrukturen och maskinbyråkratins deltagare arbetar efter 
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förutbestämda värderingsprinciper som har arbetats upp och lärts 

in under en längre tid. Detta innebär att det kommer ta tid för 

ledningen att påverka imagen i dessa två organisationsstrukturer. 

Gällande den professionella byråkratin är det lättare för ledningen 

att påverka den interna imagen, då statusorienteringen för 

professionella byråkratins deltagare är viktiga. Ledningen kan 

påverka den professionella byråkratins image genom att agerandet 

inom professionen till mycket påverkas av ledningens bedömning 

av den status professionen har. Hänsyn bör dock tas till att andras 

åsikter än enbart ledningens påverkar. Inom de klanorienterade 

strukturerna motiveras och reagerar deltagarna i viss utsträckning 

utifrån variation och aktivitet. Värderingarna är flyktiga och en 

omorientering av aktuella värderingarna sker kontinuerligt, vilket 

gör att ledningen har möjligheter att påverka. Att förutsäga att den 

påverkan som gjorts på den interna imagen kommer att vara 

bestående är inte säkert.  

3.5.2 Klanorganisation 
Enligt Ouchi (1980:139) sker kontroll av ett företag, med en 

transaktionsbaserad klanorganisation via gemensamma värderingar 

och mål. Detta till skillnad från en byråkratisk organisationsform, då 

det enligt författaren är regler och toppledningen som styr. 

Ledningen kan enligt Alvesson & Lindkvist (1993:435) skapa en 

gemensam image via symboler. Detta bygger på att medarbetarna 

har en gemensam tilltro till företaget och att de genom kollektiva 
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idéer skapar denna symbol. Ett exempel på symbol är ledare, vilka 

enligt författarna kan kallas ”hjältar”. Det blir då ledningen som 

utgör en slags symbol för företaget, vad det står för och den image 

företaget förmedlar. Författarna belyser dock att det kan vara 

väldigt tidskrävande att skapa en symbol som består av delade 

värderingar.  

 

För ledningen i en transaktionsbaserad klan är det enligt Alvesson & 

Lindkvist (1993:431-434) viktigt att ta hänsyn till de anställdas 

intressen och den formella kontrakten mellan medarbetarna är inte 

lika tydliga som i en byråkratisk organisationsstruktur. För att skapa 

kontroll inom en transaktionsbaserad klan är det viktigt att 

medarbetarna sätter tilltro till att rättvisa kommer att skipas och att 

belöning kommer att infinna sig. Genom att skapa en tro att alla 

kommer att bli belönade anser författarna att risken för att 

medarbetare kommer att försöka smita undan kommer att reduceras, 

åtminstone för anställda som räknar med att stanna inom företaget. 

Ledningen har dock inte särskilt stor möjlighet att påverka de 

specifika situationerna och därmed kan det ses som viktigt för 

ledningen att skapa en organisation där de anställda vill stanna kvar.  

 

Ledningen i en social-integrativ klan bör enligt Alvesson & 

Lindkvist (1993:436) arbeta med kommunikation och koordination 

mellan dess medarbetare, vilket leder till att relationer byggs upp. 
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Som tidigare nämnt kan den social-integrativa klanen ses som ett 

företags organisationskultur. Abrahamsson & Andersen (2000:130-

131) anser att organisationskulturen kan ses som en begränsning av 

ledarens handlingsutrymme. Kulturen anses uppkomma som en 

spontan företeelse och är en del av människans allmänna tanke- och 

värderingsgrunder. Genom ledningens handlingar etableras normer 

som fortplantar sig nedåt i organisationen med hänsyn till 

exempelvis värderingar. Organisationsidentifiering är enligt Bamber 

& Venkataraman (2002:23) den vanligaste formen för att skapa 

engagemang mellan ledning och anställda.  

 

Enligt Vik & Lindkvist (2001:160) är det viktigt att ledningen skapar 

en allmän känsla av solidaritet och samhörighet genom social 

interaktion vid en social-integrativ klanstruktur. Författarna belyser 

att detta främst är viktigt på arbetsplatser som består av mycket 

ensamarbete. Ledningen behöver bygga förtroende mellan 

medarbetarna och detta skapas genom relationer, via exempelvis 

möten och samarbeten. Det är enligt Alvesson & Lindkvist 

(1993:435) viktigt att ledningen arbetar för att underhålla och 

utveckla en bra stämning och bra sociala relationer på arbetsplatsen. 

I den social-integrativa klanen är en ”vi”-känsla mycket viktig för 

företagets medarbetare. Ledare kan enligt Alvesson & Willmott 

(2000:28) påverka personalens image av företaget, genom att utöva 

inflytande på dess känslor och värderingar. Detta kan exempelvis 
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göras genom att påverka de ”vi och dom”-känslorna som finns inom 

ett företag. Genom en användning av ”vi”-termen och relatera till 

företaget kan ledningen framkalla enhetlighet där alla inom 

företaget känner sig delaktiga. En klanorganisation karaktäriseras 

som tidigare nämnts av relationer hos medarbetarna och Petrock 

(1996:37) anser att dessa bör byggas med hjälp av kommunikation 

och information. För att informationen ska komma till nytta anser 

författarna att det kan skapas genom att hålla informationen 

tillgänglig. Vik (2001:146) anser att klanformen har lägre krav på 

formaliserad och sofistikerad information i jämförelse med andra 

organisationsformer. Det är gemensamma idéer, föreställningar och 

värderingar som tjänar som informationsbärare, istället för andra 

formella bärare såsom informationsblad. 

 

Det är enligt Gray & Smeltzer (1987:8) viktigt att företag funderar 

över hur de vill förmedla sin image och vilken del av företaget dom 

vill belysa. Författarna anser att ledningen måste tänka över vilken 

grad av kontroll som dom vill att företagets namn ska ha i 

förhållande till enheterna inom företaget och dess produkter. Vidare 

anser Gray & Smeltzer (1987:9) att det är viktigt att företagets image 

är konsekvent och överensstämmande med företagets verksamhet i 

övrigt. Även Poon Teng Fatt (1997:159) anser att det är viktigt att ett 

företag inte försöker förändra sin image för ofta, vilket författaren 

belyser på följande sätt: 
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“This confuses people in the way that split personality does”  

Källa: Poon Teng Fatt, 1997:159. 

 

I en symbiotisk klanorganisation är det enligt Lindkvist och Vik 

(2001:160) viktigt att ledaren har förtroende i de projekt som denne 

arbetar med, samt har förmågan att ge andra förtroende. Enligt 

författarna kan detta skapas genom att ledaren har bred och djup 

kompetens, samt att ledaren ger möjligheter att skapa diskussioner 

mellan medarbetarna i organisationen. En ledare bör även förstå 

andras kompetenser och tankar. Medarbetarna vill känna respekt 

och detta kan ledaren skapa genom att ge medarbetarna ansvar och 

frihet inom den arbetsuppgift som individerna arbetar med. Detta 

ska enligt författarna ske inom de ramar som projektledningen 

lägger. Författarna menar vidare att ledare kan uppkomma 

informellt då de skapas genom tidigare prestationer och inte har 

någon utgångspunkt i vilka hierarkiska positioner som individerna 

besitter.  

 

Lindkvist och Vik (2001:161) menar att det inom en symbiotisk 

klanorganisation är viktigt att medarbetarna har förtroende för 

varandra och dess ledare. Vidare anser författarna även att ledare 

genom att ha fått förtroende gör att det är möjligt att fatta beslut 

som respekteras. Enligt Alvesson & Willmott (2000:29) finns det 

mekanismer som kan användas för att skapa engagemang och 
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lojalitet hos de anställda, vilket leder till att det skapar en bild utåt 

mot omgivningen. 

3.6 Sammanfattning Referensram 
 

Vi har belyst vikten av strukturen vid imageskapande samt att det 

kan förekomma informella strukturer. För att undersöka huruvida 

organisationsstrukturen påverkar ett företags image har vi valt att 

dela upp organisationsstrukturerna i två till varandra extremer, 

dessa är hierarki och klan. Vi har valt tre underkategorier till dessa 

organisationsstrukturer vilka vi tror kan hjälpa oss för att nå vårt 

syfte med uppsatsen. De tre underkategorierna till hierarki är 

superstrukturen, professionell byråkratistruktur och maskinell 

byråkratistruktur, vidare har vi tre underkategorier till klan och 

dessa är transaktionsbaserad struktur, social-integrativ struktur och 

symbiotisk struktur. Dessa sex underkategorier anser vi vara olika i 

förhållande till varandra och att de kan belysa olika aspekter på en 

organisationsstruktur och ge oss perspektiv till vår analys. Vi har 

även belyst vilka möjligheter ledningen i ett företag har att påverka 

de olika organisationsstrukturerna och deras image. 
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4 Empiri 
 

Idrottaren måste samla på sig ett antal träningstimmar för 

att vara redo för tävlandet. Kvaliteten i träningen beror 

mycket på individens instä llning till sitt tränande. Varken 

för lite eller för mycket träning är bra. Den tyngsta 

träningsperioden skall ligga ett bra tag innan själva 

tävlingsperioden. Detta för att successivt gå mer mot 

kvalitativa, kortare träningspass när tävlingssäsongen 

närmare sig. Själva träningsperioden för oss började i och 

med insamlandet av empirin och det var en tung period för 

oss. Kvaliteten i dessa träningspass kan tänka sig varit 

varierande utifrån inställning och humör. Egentligen 

spelade detta inte någon större roll då tränandet efter ett 

tag gick mer eller mindre på rutin. Grundtekniken hade vi 

när träningsperioden började, men den har utvecklats i 

samband med vårt idoga tränande. Vi har även kortat ner 

träningspassen mot slutet och mer satsat på kvalitet i vårt 

tränande. Förhoppningsvis skall träningen och vår teknik 

ge utslag vid tävlingstillfället. Detta är något vi inte 

betvivlar då vi trots allt är professionella idrottare och tror 

oss ha en förmåga att ”vara bäst när det gäller”. 
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4.1 Empiripresentation 
 

Företag, individer och samhället som sådant är vare sig man vill 

eller inte beroende av det framväxande IT-samhället. Det största 

hotet med Internet är säkerheten. Dataintrång kan vara av många 

slag. Det handlar främst om utnyttjande av konfidentiell 

information, elektroniska rån samt attacker mot databaser. 

(www.marketresearch.com, 2003) 

4.1.1 Branschpresentation 
Enligt analysföretaget Frost & Sullivan (www.marketresarch.com) 

väntas omsättningen på europamarknaden för kommunikations-

säkerhetsprogram  vara 5,3 miljarder USD år 2006. Hackingattacker, 

databrott och virusspridning har gjort att medvetande graden hos 

företag har ökat behovet av säkerhet. I takt med att användandet av 

Internet stiger bland privatpersoner, organisationer och företag ökar 

även riskerna och efterfrågan av IT-säkerhet ökar. Med tanke på den 

senaste utvecklingen inom bredband och trådlösa nätverk, där man 

är uppkopplad mot Internet dygnet runt, ökar således också 

riskerna för dataintrång. Marknaden för IT-säkerhet är en växande 

marknad med mycket stor potential.  

 

Exempel på konkurrenter till Nexus är enligt Johansson et al (2003-

04-04 ) Protectdata, Defcom och Polytrust. Nexus är väl positionerat 
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mot sina konkurrenter både storleksmässigt och omsättnings-

mässigt. Styrkan inom Nexus är att de är etablerade i Sverige och 

utomlands och de har relativt sina konkurrenter en stor kundstock.  

 

Om man jämför med Protectdata som är en av Nexus konkurrenter 

så skiljer sig tjänste- och produktutbudet något. Protectdata 

utvecklar säkerhetsprodukter för mobila terminaler, medan Nexus 

däremot fokuserar på produktutveckling av hård och mjukvara för 

kund. På tjänstesidan håller Protectdata på med IT-säkerhets-

lösningar, såsom övervakning, applikationer och infrastruktur. 

Nexus erbjuder tjänster inom systemlösningar, verksamhets-

styrning och projektstyrning. Andra konkurrenter är Microsoft och 

IBM då bland annat inom ”Secured messaging”. 

4.1.2 Företagspresentation - Nexus 
Nexus är enligt intervju med Strand (2003-04-23) ett börsnoterat 

företag med tillväxtstrategi. Företagets mål är att vara ”den ledande 

parten för säkrade lösningar”. Företaget agerar på en marknad där 

IT-säkerhetslösningar och produkter med hög säkerhetsnivå under 

senare år har fått ett definitivt genombrott.  

 

I en intervju berättar Jacobsson (2003-04-25) att företaget startades 

1984, som ett resultat av ett projekt på Uppsala universitet. Behovet 

och synsättet avseende IT-säkerhet har ändrats sedan dess, idag är 

IT-säkerhet en förväntad egenskap i IT-lösningar. I de flesta fallen är 



-Empiri- 

  - 83 - 

det helt oberoende av programvaran, det kan vara 

affärsprogramvara likväl som produktprogramvara. Kunderna har 

höga förväntningar avseende funktion, tillgänglighet, säkerhet och 

integritet. Nexus försöker att på bästa sätt möta dessa förväntningar. 

 

Nexus har enligt Strand (2003-04-23) runt 550 medarbetare idag. 

Företaget har kontor runt om i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i 

söder. 20 % av arbetsstyrkan finns utanför Sverige, i Hamburg, Paris, 

London och New York för att nämna några exempel. Nexus har 

nyligen gjort en omorganisation. Verksamheten är numera 

uppdelad i tre affärsområden innehållande olika enheter med olika 

funktioner, dessa är Nexus Product Sourcing (NPS), Nexus Secured 

Business Solutions (SBS) och Nexus Security Consultants (NSC).  

 

Nexus identitet bygger enligt Jacobsson (2003-04-25) i grunden på 

säkrade IT-lösningar. Det kan vara allt ifrån affärsutveckling till 

produktförsörjning. Från Nexus synvinkel kan säkerhet vara i två 

former; skyddande säkerhet eller möjliggörande säkerhet. 

Möjliggörande säkerhet kan handla om säkerhet rörande 

patientjournaler, deklarationer, processmanövrering och produkt-

underhåll eller banksäkerhet rörande transaktioner över Internet. 

För att sammanfatta är det är det viktigt med hastighet och 

tillgänglighet, utan att säkerheten går förlorad. Skyddande säkerhet 

ger kunden skydd mot intrång och virus. Sekretess och integritet 

kan i det långa loppet skydda ett företags tillgångar. Det viktigaste i 
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det långa loppet är att skydda företagets rykte av varumärket. 

Möjliggörande säkerhet ökar ett företags tillgänglighet och 

funktioner. Detta är viktigt för ett företag när de planerar att lansera 

nya tjänster och när de försöker förbättra sin informationshantering. 

Nexus menar att ju närmare de kan samarbeta med ett företag/kund, 

desto bättre lösningar för företaget kan de därmed erbjuda, baserad 

på just den kundens specifika problem. 

4.2 Ledningen 
 

En anledning till att en uppdelning har skett till de tre 

affärsområdena är enligt ledningen att det ska bli lättare för 

medarbetarna att ”knyta till sig” den övergripande visionen.  

4.2.1 Struktur 
Kommunikationen mellan ledning och medarbetare går 

huvudsakligen via affärsområdescheferna. I kommunikativa 

koncernledningsmöten förmedlas informationen ut till 

affärsområdescheferna, vilka i sin tur ska föra budskapet vidare till 

enhetscheferna, varav informationen ska gå vidare till 

enhetscheferna och därifrån ut till medarbetarna. Den övergripande 

visionen är till viss mån dubbelriktad och påverkar således även 

nerifrån och upp. Visionen grundar sig även på att skapa nya affärer. 

Varje affär med någorlunda omfattning är unik och bidrar till 

affärsutvecklingen. Ledningen anser att det är av stor vikt att den 
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nya affären stäms av mot företagets affärsidé och vision. Ledningen 

menar att små affärer kan konsulterna själva avsluta, stora affärer 

som får konsekvenser för Nexus följs däremot upp av ledningen. 

Ledningen deltar i avtalsarbete och förhandlingar sedan görs 

avslutet mellan Nexus ledning och kundens ledning. För avslutande 

av mindre affärer är det däremot andra personer som handhåller 

affären. Ledningen menar att informationsflödet inte alltid fungerar 

som önskat. 

 

”Det är inte alltid man är lika nöjd med vad personalen får ut för 

information som konsekvens av det vi har diskuterat och vilka beslut man 

har fattat.” 

 

Det finns behov av kontinuerlig informationsspridning och 

kommunikation. Ledningen tror dock inte att det är några problem 

för den anställde som vill ha information, de menar på att 

informationen finns där.  

 

”Men vi skedmatar inte.” 

 

Ledningen anser vidare att information har skickats till alla 

inblandande och att det har fungerat på ett bra sätt. Huruvida 

Nexus har stor betoning på de sociala förhållandena finns det olika 

åsikter om inom ledningen. Det kan ses som att det inte finns starka 
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sociala band då ledningen inte anser sig själv vara särskilt bra 

på ”small talk”. 

 

”Det där att skapa en dialog för dialogens skull ser inte jag någon 

anledning i.”  

 

Ledningen anser att relationerna kan sträcka sig utanför 

organisationsgränserna, t.ex. i utveckling av Digital-TV i samarbete 

med Nokia. Det stärker relationerna internt, externt samt 

undermedvetet mot allmänheten.  

 

”Många upplever en stolthet i att arbeta med något som används av många 

och som innehåller ett stort mått av utmaningar.” 

 

Koncernledningen som sådan har dock inte det operativa ansvaret 

för de sociala relationerna inom affärsområdena och enheterna. 

Organisationsstrukturen ger idag inte heller möjlighet att behandla 

det som en koncernledningsfråga. Ledningen menar dock att 

gemensam samling kring imageskapande aktiviteter kanske skulle 

vara behövligt. Men med tanke på att konjunkturläget idag har 

sociala relationer lägre prioritet än tidigare när ekonomin var bättre. 

I dag anser ledningen att det är andra prioriteringar som kommer i 

första hand. 

 

”Det gäller att titta på varje enkrona och kritiskt fundera på om man 

använder den på rätt sätt och det här genomsyrar organisationen idag.” 
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I och med att organisationen har vuxit anser ledningen att det är 

svårare att sprida ut information om vilka affärer företaget gör och 

därmed anser de att det är svårare att nå en symboleffekt. 

Ledningen vill att mellanchefer och enhetschefer ska ta över arbetet 

med symboleffekten, då de finner att det är viktigt att alla inom 

företaget vet vilka affärer som Nexus gör. Inom affärsområdes-

ledningen anses det att det är relativt lätt att träffa 

koncernledningen. De menar att relationerna mellan individerna har 

stor påverkan på organisationen. 

 

”Det är en helt annan möjlighet att bygga team och teamkänsla och 

företagskultur än när andra sitter ute hos kund.” 

 

Det finns idéer om att olika regionskontor skapar subkulturer inom 

Nexus, däremot anses det inte att de olika företagen som köpts upp 

bibehållit sina ursprungliga kulturer. Affärsområdesuppdelningen 

har gjort att det blandats mellan enheterna inom affärsområdet.  

 

”Det finns en gemensam värdegrund och man har tagit det till sig.”  

 

Ledningen anser vidare att alla uppköp inte var lika genomtänkta 

men att det har getts tid till att integrera de olika företagen i Nexus, 

då de anser att: 

 

”Det tar tid att få in tänket” 
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I och med den förvärvsstrategi och de uppköp Nexus gjort under 

senare år har organisationen växt och genom åren blivit mer 

hierarkisk. Nu menar ledningen att indelningen i tre affärsområden 

har gjort organisationen mer platt, men ledtiderna för information 

och kommunikation är fortfarande långa.  

 

”I en hierarkisk organisation blir risken att ett beslut skall granskas i många 

led och då uppstår ledtiderna. Nu är risken inte så stor i vår organisation 

eftersom organisationen har plattats ut” 

 

Direkta påverkansmedel från ledningen ut i de olika 

organisationsleden är först och främst e-mail och internwebben. 

Påverkanseffekten genom dessa medel är dock begränsad och 

ledningens generella påverkan går genom affärsområdescheferna 

vidare ut till enhetscheferna och slutligen medarbetarna. Här skiljer 

det sig mellan olika typer av information. 

 

Viss information anser ledningen att de kan gå ut med direkt på 

internwebben eller via e-mail, medan annan information måste gå 

via hierarkin. Ledningen anser även att påverkan kan ske genom att 

vara ett föredöme: 

 

”…att vara lite bror duktig och att leva som jag lär” 
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Ledningen menar att det mycket är upp till affärsområdesansvariga 

att marknadsföra tjänster och produkter som ligger utanför det egna 

affärsområdet. Deras målsättning är dock att internwebben utnyttjas 

för detta samt att personal som ser kontaktytor funderar över vilka 

kompetenser som behöver ingå i projektet. Organisationen har idag 

ett antal projekt som ligger över affärsområdesgränserna och det är 

något som ledningen uppmuntrar då organisationen kan använda 

hela sin kompetens bredd för att nå full utväxling i kundprojekten. 

 

Ledningen menar att när organisationen vuxit som den gjort de 

senaste åren med nya verksamheter som är relativt självständiga. I 

och med att alla företag inte arbetat med informationssäkerhet, 

tidigare leder till att ledningen behöver reflektera över sin egen roll 

utifrån de förvärv som gjorts. Namnet Nexus betyder knutpunkt 

och det är framförallt ledningens roll att knyta verksamheterna 

samman. Det görs genom att knyta samman information, kultur och 

sociala relationer.  

4.2.2 Image 
Ledningen tror att företagets image är att de tar hand om sina 

anställda och att dom tar ett ansvar för de som arbetar för företaget. 

Dels de som arbetat på företaget men även de som är kvar. Enligt 

ledningen vill Nexus förmedla en bild av seriositet och att dom tar 

hand om sina kunder. Nexus beskrivs som ambitiösa, teknik-

orienterade och lojala. Ledningen anser även att det är viktigt att 
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kunderna har rätt uppfattning om Nexus. De menar dock att det är 

en långsiktig bild som de vill skapa och att det kräver arbete.  

 

”Att vi är seriösa som har respekt både för våra medarbetare men även för 

våra kunder… men det ska ju också vara lönsamt.” 

 

Samtidigt menar ledningen att imagen kan vara lite kluven, men att 

det beror på problematiken av att Nexus är ett brett, teknikintensivt 

företag inom nischen säkrade lösningar, som håller låg profil i 

media. Denna låga profil avspeglade sig i de goda tiderna för två till 

tre år sedan. Då betraktades Nexus som ett duktigt teknikföretag, 

Nexus ansågs dock som lite gråa och trista i jämförelse med hippa 

Internetkonsulter som Icon och Framfab. Idag menar ledningen att 

det nästan är en omvänd situation, idag är lönsamhet och leveranser 

viktigare.  

 

”Vi levererade mer än vissa andra populära företag, imagen beror också vart 

på marknaden man befinner sig.” 

 

En del av ledningen tror även att genombrottet kommer förr eller 

senare. Det kan vara en enskild händelse som gör ett stort avtryck i 

hur teknik används och som många då kommer få svårt att vara 

utan. Då anser ledningen att det Nexus måste vara rätt positionerat 

på marknaden.  
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”Hur många kände till Internet och e-mailadress innan Carl Bildt 

marknadsförde det hela? En händelse som har satt ett stort avtryck i hur 

man använder teknik och som idag många har svårt att vara utan! På en 

natt frigjordes en hel marknad. IT-bubblan uppstod!” 

 

Inom SBS bearbetas den svenska marknaden från ”ax till limpa” 

som ledningen uttrycker det, med det menar ledningen att det är 

viktigt att vara tydlig och behovsspecificerad. Detta utifrån att 

säkerhetsnivån mellan exempelvis en glasskiosk och en riksbank är 

differentierad. Tydlighet i företagets image utifrån specificerade 

behov hos kunden anser ledningen måste bli bättre. 

 

”I och med att vi varit otydliga kan vi ha förlorat kunder som har ett 

specifikt behov, det har blivit töcken bakom något som kallas för säkrade 

lösningar. Omorganisationen mot tre olika affärsområden är ett väldigt 

viktigt steg.” 

 

En återkommande åsikt hos ledningen är att imagen för Nexus som 

helhet bör bli tydligare samt att tydligheten i vad som representeras 

och tillhandahålls skiljer sig åt mellan affärsområdena. Ledningen 

menar att imagen skulle kunna synkroniseras genom att ”plocka lite 

här och där i organisationen”, detta kan leda till att en gemensam 

image skulle kunna skapas. Ledningen menar vidare att inom vissa 

delar av organisation bärs imagen upp av produktleveranser 

snarare än företagets image. 
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”Vi har kanske inte ens en image i vissa länder, vi finns inte i kundernas 

mindset, där imagen i huvudsak bärs upp av tidigare produktleveranser.”  

 

4.2.3 Ledningens möjlighet att påverka 
 

”Dom medel vi har egentligen när det gäller den strategiska påverkan, det är 

ju våran affärsplaneprocess som går parallellt med våran budgetprocess.”  

 

Den möjlighet ledningen har att påverka anser dem är upp till vad 

de gör med den. Vissa inom ledningen anser att de påverkar relativt 

mycket på den operationella nivån inom organisationen. Vilket de 

anser är både positivt och negativt. 

 

”Det är bra att vi är engagerade när det gäller större affärer och att man 

visar upp vad det egentligen är man vill”  

 

Hur besluten går till inom de olika affärsområdena kan ses på olika 

sätt:  

 

”Min filosofi är att de bästa beslut fattas i kompromissens, i diskussionens 

anda.”   

 

Ledningen anser att det finns en rollfördelning inom företaget och 

att de inte ska gå in och påverka denna allt för mycket. I rollen som 

ledare menas att det är viktigt att de är bra på att bygga upp 

organisationen. Detta är således deras övergripande roll och vidare 
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skall de inte gå in och hjälpa konsulterna som är bäst inom sina 

delar. Det är enligt ledningen deras uppgift att sätta ramar för 

målsättningar och taktik. Kommunikationen av dessa sker genom 

koncernledningsmöten och ledningen anser att de eftersträvar att 

styra Nexus budskap så att det ska nå ut till medarbetarna.  

 

”Det är deras [områdeschefernas] ansvar att bedriva deras verksamhet på 

mest effektiva sätt, inom dom strategier och dom riktlinjer som vi har dragit 

upp.” 

 

Synbarheten minskar i och med att detta är en större organisation.  

 

”Det är egentligen så här att i en något så när tight organisation där du är 

den visuella, den kontakten du har, det är mest på affärssidan, det operativa, 

det dagliga det sköter ju enhetscheferna och områdescheferna.”   

 

Ledningen anser att företaget har en bra vision och att den är 

övergripande för organisationen. Visionen har enligt ledningen varit 

densamma sedan 1998.  

 

Ledningen försöker även få de informella ledarna att vara de 

formella ledarna. Då de anser att detta kommer att bidra till att 

organisationens informella struktur och formella struktur blir 

densamma. Annars anses det att det kan skapa ”två organisationer i 

organisationen”.  
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4.3 Nexus Product Sourcing 
 

NPS arbetar enligt www.nexus.se (2003) som teknikpartner, som 

kan ta ett helhetsansvar för en produkts hela livscykel eller valda 

delar av värdekedjan. Det kan vara alltifrån en idé till en 

serieleverans. Affärsområdet jobbar mycket med ny och avancerad 

teknik och ansvaret kan gälla en specifik produkt eller ett helt 

produktsortiment.  

4.3.1 Struktur 
NPS anser inte att de ingår i den säkerhetsinriktning som företaget 

profilerar sig med. Strukturen inom NPS är den mest 

produktteknikrelaterade. Detta med tanke på att de arbetar med 

programvaruutveckling och produktutveckling; ”hårda prylar” som 

medarbetarna uttrycker det: 

”Vi har inte med säkerhet att göra, visst tar vi in några komponenter ibland, 

men…” 

Källa: Mellanchef 

 

För att överbrygga detta anser många att det är viktigt att det går att 

omdefiniera affärsidén så att den bättre passar den särskilda 

enheten eller särskilda positionen som personen har i företaget.  

 

”Så man måste ju definiera om det va, så att man känner gemenskap med 

just det ordet.”   

Källa: Medarbetare 
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Mellancheferna inom NPS beskriver Nexus som ett dynamiskt 

företag och att det finns en bred kompetens som enheten också 

försöker utnyttja. En av medarbetarna anser dock inte att Nexus 

skulle vara ett dynamiskt företag då denne uppfattar det som att 

Nexus under en längre tid haft en hierarkisk struktur och att de först 

nu går mot en matrisorganisation, vilken medarbetaren ser som en 

möjlighet till dynamiska arbetsförhållanden. Vidare menas att den 

hierarkiska strukturen nu håller på att försvinna och att en 

hierarkisk struktur inte heller är förenligt med hur de arbetar inom 

medarbetarens enhet. Där arbetas det mycket på projektbasis och 

inom olika grupperingar.  

 

Det påpekas från medarbetarna att det troligen skiljer sig mellan 

taktisk och strategisk nivå inom Nexus. På taktisk nivå handlar det 

enligt medarbetaren om att ”crispa” till det och skapa en tydlighet. 

Turordningen bör vara struktur, lönsamhet och tillväxt utifrån hur 

situationen idag är inom Nexus. 

I den operativa verksamheten menar mellancheferna att Nexus 

övergripande mål är att arbeta med lösningar som erbjuder 

kunderna och kundernas kunder trygga sätt att bedriva affärer på 

över öppna nätverk. Nexus övergripande mål anses därmed inte 

ligga inom affärsområdet NPS, vilka arbetar med säkerhet i den 

slutna miljö som produkten skall fungera i. Målen för verksamheten 
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sätts på affärsområdesnivå och enhetsnivå och det är av vikt att 

enheterna når de ekonomiska målen. 

 

 

 ”Det måste vara gott nog”  
Källa: Mellanchef 

 

Inom NPS anses det att verksamheterna är väldigt olika och att det 

inte finns något som binder de olika enheterna inom affärsområdet 

samman. Det finns inte heller särskilt stort utbyte mellan enheterna 

inom affärsområdet. Det har varit vissa försök, men inget som har 

varit bestående. Detta beror enligt medarbetarna på att många inom 

området arbetar lite själva. Inom NPS upplevs att det finns en ”vi 

och dom” känsla gentemot de andra enheterna, vidare anses det inte 

finnas någon riktig vi-känsla. Medarbetarna anser att verksamheten 

på pappret kan se väldigt lika ut, men att det operativt ser väldigt 

olika ut. 

 

”Vi känner inte igen varandra, vi har inte samma typ av verksamhet”  

Källa: Mellanchef 

 

Däremot upplevs ”dom-känslan” starkare mot andra affärsområden 

än mellan enheterna. Dock framkommer det idéer om att försök har 

gjorts för att skapa en större ”vi-känsla” mellan affärsområdena. 
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”Åtminstone i början inom Nexus så försökte vi få folk att komma hit till 

Västerås och presentera vad dom sysslar med.” Källa: Medarbetare 

 

Inom enheterna finns det värderingar som pekar på hårt arbete 

inom enheterna att det är viktigt att tjäna pengar. Sedan finns det 

enligt mellancheferna subvärderingar utifrån profession och 

inriktning. Det kan förekomma konflikter mellan tekniker och 

säljare, men trots allt upplevs att det finns en bra ”samkänsla” inom 

den strukturen. När väl ett projekt dragits igång gäller det enligt 

medarbetarna att jobba effektivt och i samklang. Detta är inget 

problem inom vissa enheter utan anses snarare vara det motsatta.  

 

Förvärvet SID Data hade en stark företagskultur vilket i sin tur 

ledde till att det var väldigt svårt att sammanföra Nexus kultur med 

SID Datas kultur. Företaget blev enligt medarbetarna lovat att det 

skulle kunna behålla sin kultur i och med uppköpet. Gamla SID 

Data fick till viss del anpassa sig till Nexus kultur, men fick även 

behålla sin egen. Detta gjorde att det inom enheten där gamla SID 

Data verkar har en annan kultur än vad Nexus centralt har. Även ett 

annat förvärv som Nexus har gjort som hette Mira Tek hade enligt 

medarbetarna en stark kultur, vilket har lett att det är denna kultur 

och dess värderingar fortfarande lever kvar inom enheten. Även 

mellancheferna menar att det finns en enhetlighet inom de enheter 

som tidigare varit ett annat företag och som blivit uppköpt av 

Nexus. I och med detta har de som arbetar på enheten jobbat 
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tillsammans under en längre tid, vilket har lett till att gemensamma 

värderingsgrunder har uppkommit.  

 

” För att vi jobbar så nära varandra inom Nexus, vi kommer ju i kontakt 

med varandra va, och då kan man inte ha olika kulturer. Det kan uppstå 

skärningar mellan dom här olika kulturerna.”  
Källa: Medarbetare 

 

Då medarbetare inom detta affärsområde anser att det inte har 

samma fokus på säkerhet som andra affärsområden anser 

medarbetarna att det kan uppstå en konflikt i enheten.  

 

”Man kan ju rida på säkerhetsvågen i och för sig, börsen och kapitalismen 

om man tittar på framtiden och expansionen som ska ske då. Men det kostar 

ju någonstans och jag tycker att det kostar på den här verksamheten här.”  

Källa: Mellanchef 

 

Medarbetarna anser att Nexus har en framtidstro och många 

anställda inom Nexus har sett andra företag inom branschen falla, 

medan Nexus fortfarande har klarat det. Det har dock skett 

personalneddragningar, men Nexus försöker ändå framställa att 

företaget även kommer att vara med i framtiden. 

 

Både mellanchef och medarbetare anser att relationen mellan 

medarbetarna är god och karaktäriseras av öppenhet. Det finns 

öppenhet för olika värderingar och individuella skillnader inom 
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enheten. Här poängterar medarbetarna att öppenhet finns inom   

Nexus hela organisation och inte bara på enhetsnivå. Nexus 

värderingar sammanfogas med affärsområdets värderingar och i 

förekommande fall uppköpta bolags värderingar. Medarbetarna 

anser att 1+1 inte blir 2 utan 3. 

 

Informationsspridningen inom Nexus ses av medarbetarna ske 

huvudsakligen via e-mail och internwebb. Det anses vara ett bra sätt 

att sprida information på, men att det som saknas är mer 

informationsmöten där individerna kan träffas rent fysiskt. Då inte i 

första hand med tanke på informationsspridningen i sig, utan 

snarare i syfte att lära känna varandra. Medarbetarna lyfter fram  

upplevelsen av att bli informerad och att inte hamna i ett visst 

mönster som viktiga parametrar i samband med informations-

spridningen.  

 

”Allting kan göras bättre, men det fungerar trots allt rätt bra idag.” 

 Källa: Mellanchef 

 

Det är genomgående för NPS att beslut kan fattas på både intuitiv 

grund som analys. Dock är samtliga intervjuobjekt eniga om att 

intuitiv analys är det som är avgörande. De menar vidare att det inte 

går att analysera allt och framförallt att det inte finns tid till detta. 

Alla är även eniga om att de inte kan påverka inom affärsområdet 

och inte heller Nexus som helhet.  
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Det finns dock en önskan om att kunna påverka mer och de 

upplever det som att information kan försvinna på vägen.  

 

”Den normala vägen fungerar inte, någonstans finns det ett filter eller 

någonting….”  
Källa: Medarbetare 

 

Det finns olika åsikter gällande informationen, vilken åtskiljs mellan 

enheterna. Vissa menar att mycket av informationen är informell till 

sin karaktär och att det istället för informationsspridning bör vara 

om informationssökning. Mellancheferna menar att detta visar på 

att medarbetarna måste vara aktiv i uppsökandet av informationen.  

En annan mellanchef menar dock att det största strukturrelaterade 

problemet är informationsspridningen mellan affärsområdena.  

 

”Det gäller åtminstone att ha ett ”hum” om vad de andra affärsområdena 

gör, då går det lättare.”  
Källa: Mellanchef 

 

Då NPS består av människor som har arbetat med varandra under 

en längre tid anser mellancheferna att det ofta uppstår konsensus. 

De menar att de anställda har lärt känna varandra och har 

blivit ”rätt runda i hörnen”.  
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Mellancheferna anser att Nexus har gått från att vara ett litet företag 

till ett större företag. Detta har påverkat hur ofta möten, där 

individerna kan träffas rent fysiskt, sker samt på vilket sätt 

informationen kan spridas. Medarbetarna anser att företaget borde 

kunna ha mer intern kontakt än vad det har för tillfället. Hade 

företaget varit större skulle det vara svårare med sådan kontakt, 

men i och med Nexus storlek idag så borde det vara möjligt.  

 

”Det är ju så att vi kommer från en platt organisation till att gå till en 

hierarkisk och det har väl inte alla gånger varit lätt.” 

Källa: Medarbetare 

 

Inom NPS är motivationsfaktorerna väldigt olika. De flesta inom 

enheterna driver sig själva och således är det inga problem med 

motivationen. Enligt en enhet så är en stark motivationsfaktor att de 

har roligt på arbetet. Att det är viktigt att ha roligt och att vara 

positiv. Det är även viktigt att inte stänga in sig själv utan att vara 

öppen och prata med olika människor inom organisationen. Det är 

på en annan enhet viktigt med lönsamhetsmål, med detta menas att 

det ska vara lönsamhet inom den enheten. För att motivera till att nå 

lönsamhet menar mellancheferna att de följer upp verksamheten 

väldigt noga. 

 

”Då inser ju alla, eller jag hoppas att alla inser det att vi styr vår egen framtid.” 

 Källa: Mellanchef 
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4.3.2 Image 
Inom NPS finns det önskan om att Nexus kunde nischa sig mer än 

vad det gör i dagsläget. Detta är något som mellancheferna ser 

tecken på inom Nexus i dagsläget, i och med de tre affärsområdena. 

De menar dock att detta enbart görs internt och inte alls når 

marknaden och att Nexus därmed måste förmedla detta 

nischbudskap. Inom NPS anses det att det är bra att vara stor för att 

kunna nå ut på marknaden. Mellancheferna menar att företaget bör 

dra nytta av att de är många människor i företaget.  

 

Då det kan vara svårt att utåt berätta vad företaget faktiskt gör anser 

mellancheferna att Nexus är påverkat av att det är många olika 

personer som gör många olika saker. Mellancheferna anser att det 

kan vara viktigt att belysa att det är många som arbetar med olika 

uppgifter inom Nexus, att Nexus är väldigt breda. Men vidare anser 

de även att detta kan ge en splittrad bild till kunderna. En risk för 

att uppfattas som generalister trots att de är nischade, de tror att den 

bilden inte kommer ut. De anser att deras nischbudskap måste 

kommuniceras ut tydligare. Framförallt tror mellancheferna att 

Nexus kan bli uppfattat som generalist bara för att de kan mycket, 

vilket kan vara dåligt för Nexus då det kan vara bättre att ses som 

att företaget är bra på något speciellt, en särskild nisch. Enligt 

mellancheferna är det inga av Nexus produkter som är annorlunda 

och skapar uppmärksamhet. Vidare menas att det företaget erbjuder 

är en avgränsad del, men att det rent tekniskt inte är särskilt konkret. 
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Det finns enligt mellancheferna en tanke om avknoppning av vissa 

enheter inom NPS, då detta skulle kunna leda till bättre fokus och 

en tydligare bild ut mot marknaden. Mellancheferna menar dock att 

en eventuell marknad för denna avknoppning kan bli liten.   

 

Medarbetarna menar att kunderna måste veta vad Nexus är för 

något och vad de gör och att det annars är något fel. Vidare anser 

medarbetarna att det finns olika syn på Nexus hos omgivningen. 

Det finns även olika uppfattningar inom enheterna varav vissa anser 

att Nexus image är komplex medan andra menar att imagen inte är 

komplex, eftersom kunden oftast möter Nexus utifrån affärsområdet. 

Nexus starka säkerhetsprofil är enligt medarbetarna ett problem. 

Trots att det känns svårt så anser medarbetarna att de arbetar för 

att ”ta till sig” varumärkesvärdet Nexus. Mellancheferna anser inte 

heller att imagen är komplex, i den mån kunderna har hört talas om 

Nexus. Vidare framkommer dock att det kan bli en komplex bild när 

diskussioner rör Nexus som helhet och mellancheferna anser att 

detta kan förbättras genom att förändra det interna 

informationssystemet.  

 

I dagsläget anser medarbetarna att det från ledningen och ner inte är 

samma bild som förmedlas och uppfattas. Detta anses bero på att 

medarbetarna är närmare verksamheten än ledningen. Att nå en 
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enhetlig image tror medarbetarna kan skapas genom att ett 

riktmärke sätts upp, ett riktmärke om vad som är Nexus.  

 

”Den här bilden om vad Nexus är för någonting, den måste ju vara samma 

för den som är anställd som utåt mot en kund.”  
Källa: Medarbetare 

 

Att skapa en gemensam bild gällande kunder och kundprojekt anser 

medarbetarna skapas genom brainstorming/workshop-övningar och 

att även kunderna bör tas upp i dessa. På detta sätt blir bilden 

synkroniserad. Dock gäller detta enbart en enhet och på en annan 

anser medarbetarna att brainstormingsövningar är ovanliga inom 

Nexus. Ett annat sätt är att frågor tas upp och kritiskt ställer olika 

förhållningssätt mot varandra. Inom vissa enheter nås konsensus för 

att skapa en gemensam föreställning/bild i kundprojekt. Vidare 

menar mellancheferna att alla anställda inom enheten kommer från 

ett och samma bolag som blev uppköpt av Nexus, detta kan inverka 

på att en gemensam föreställning lättare skapas.  

 

Medarbetarna anser att kundrelationerna är det viktigaste då en 

image ska förmedlas. De menar att de kan arbeta på ett annat sätt än 

tjänstebolag, då de kan paketera och skicka ut erbjudandet. Då NPS 

säljer produkter som kunden kanske står eller faller med anser 

mellancheferna att trovärdighetsaspekten är oerhört viktig, de 

menar att förnuft, känsla och respekt är av stor betydelse: 
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”Vi kan inte köra över en kund och kan man inte lyssna till behovet vill de 

inte ha oss i slutändan.”  

Källa: Mellanchef 

 

Mellancheferna tror att det funnit en tendens inom Nexus att se sig 

som förmer än många andra. Det har funnits en liten för stor 

offensivitet inom bolaget. Nexus ska enligt mellancheferna sända ut 

ett gott varumärke och att Nexus budskap ska föras ut överallt. 

Vidare anses att det kanske bör vara ett tydligare budskap för varje 

affärsområde. En idé är att tona ner Nexus mer övergripande 

budskap och låta affärsområdena vara de som verkar utåt mot 

omgivningen.  

 

”Det ska kännas gott i magen när du läser Nexus på nåt…”  

Källa: Mellanchef 

 

Mellancheferna anser att image bör vara homogen, synkroniserad 

och koordinerad. En önskan är att alla egentligen vet vad Nexus är 

och om en person skulle bli väckt mitt i natten, så ska denne kunna 

ge en bild av vad Nexus håller på med. Medarbetarna menar att 

Nexus övergripande image kan uppfattas som lite grå, tråkig och 

ostrukturerad. Detta anser medarbetarna bero på att Nexus inte 

varit tillräckligt klockrena i sina erbjudanden. Genom att inte ha en 

tydlig inriktning kan företaget upplevas som komplext hos kunden. 
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4.3.3 Ledningens påverkan 
Det råder väldigt goda relationer inom enheterna då de anställda 

har varit arbetskamrater i många år. Däremot finns det inom NPS 

ett behov av att träffa koncernledningen. Medarbetarna önskar att 

ledningen kunde vara mer synliga.  

 

Det finns enligt mellancheferna stora möjligheter till frihet inom 

enheterna, men trots detta är det enighet om att den övergripande 

ledningen sätter ramarna. Både medarbetare och mellancheferna 

anser att påverkan från ledningen är låg och att ingen 

indoktrinering förekommer. Påverkan enbart från ledningen är 

relativt låg och behöver enligt mellancheferna inte betyda att det 

inte går att få åsikter från dem. 

 

 ”Det är en kort väg till ledningen, till VD att stämma av”  

Källa: Mellanchef 

 

Medarbetarna anser att det finns skarpa ledarprofiler inom Nexus. 

Ledningen anses vilja ha synpunkter och att de finns lättillgängliga. 

Ledningen försöker enligt medarbetarna inte påverka de sociala 

relationerna utan anser att det är mellanchefernas ansvar. Den 

tillgänglighet som ledningen uppvisar är något som även går att 

återse hos mellancheferna. 
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”Det är viktigt att vara tillgänglig till 100%”  

Källa: Mellanchef 

 

Medarbetarna kopplar ledningens påverkan till strukturen och vill 

beskriva det som en delegerad ledningsstruktur, vidare anser de att 

själva ”Nexuskänslan sitter lite överallt”. Den känslan återfinns i 

kvantifierade uppsatta mål och kännedom om dessa har till största 

delen mottagits via webben. Vidare anser medarbetarna att 

affärsområdet har relativt stor frihet. Då de olika enheterna inom 

NPS har skilda uppgifter inom företaget anser mellancheferna tyder 

på att affärsområdet är väldigt divergerat. Detta innebär vidare att 

besluten inom de olika enheterna blir relativt fristående och att 

ledningen påverkar jämförelsevis lite. Enheten som ligger i Västerås 

är för tillfället underställda VD direkt, vilket gör att enheten får en 

annan typ av ledning än affärsområdet i övrigt. Detta leder även till 

att övriga ledningen inte kan påverka denna enhet. Vidare anser 

medarbetarna att de har fått fria händer för det varumärke som NPS 

säljer under Nexus paraply.  

 

Informationen fungerar enligt medarbetarna inte alls och det är 

kritik som har funnits hela tiden. De företag som blivit förvärvade 

av Nexus har haft en god information inom företaget, vilket anses 

leda till att det finns stor efterfrågan på information. Här upplevs 

det som att det är ett ”hysch-pysch” inom organisationen, men även 
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att det kan vara svårt för ledningen att veta vilken typ av 

information som bör kommuniceras ut. Inom NPS anses det som 

tidigare nämnts, att de informella informationskanalerna är oerhört 

viktiga och att det därför är viktigt att försöka förmedla ut det som 

enbart brukar uppfattas inom de informella informationsvägarna. 

Vidare anses det att den information som framkommer är väldigt 

sporadisk. De olika enheterna inom affärsområdet har informations-

spridning genom möten och hur frekventa dessa möten är beror helt 

på den enskilda enheten. Det är allt från flera möten i veckan till 

något möte då och då. Inom NPS vore den enligt mellancheferna 

bästa informationsspridningen vara att ha något som är fast 

återkommande, med ett fastlagt innehåll. Detta anser de vidare 

borde komma var fjortonde dag eller en gång i månaden. Det är 

viktigt att inte ha för mycket information, då det anses kunna leda 

till att de anställda inte orkar ta till sig materialet. Nexus har vuxit 

kraftigt den senaste tiden vilket medarbetarna anser har lett till att 

ledningen inte riktigt har förstått vikten av information. Han menar 

vidare att det är stor skillnad mellan att driva ett litet företaget och 

sprida information jämfört med ett större företag.  

 

”Ledningen måste lära sig att vi inte befinner oss på samma plats.”  

Källa: Medarbetare 

 

Även mellancheferna anser att Nexus tillväxt har påverkat 

informationsspridningen, men då i huvudsak de informella vägarna 
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och på ett positivt sätt. De menar att då de själva varit med i 

företaget sedan det var relativt litet, så har de kunnat vara med 

under tillväxten och på så sätt lärt känna nya anställda i företaget 

och därigenom skapa kontakter och informationsvägar. Vidare kan 

det i ett litet företag finnas mer intresse för information, men i ett 

större företag finns många kompetenser, vilket leder till att det finns 

individer som är intresserade av olika sorters information och 

företagsfrågor.  

 

Flera inom NPS upplever det som svårt att identifiera sig med målet 

om säkerhet. Det finns inom de olika enheterna även egna interna 

mål. För att alla individer i de olika enheterna ska kunna ta till sig 

målen anses det vara av vikt att ledningen lägger ner arbete på detta, 

framför allt hur man ska nå de uppsatta målen.  

4.4 Security Business Solution  
 

Inom området säkrade IT-lösningar jobbar SBS enligt www.nexus.se 

(2003) med affärs- och verksamhetslösningar, PKI-baserade 

lösningar och säker meddelandehantering, exempelvis utvecklar de 

bankernas ID-tjänst. 

4.4.1 Struktur 
Affärsområdet SBS har flera olika produkter och tjänster och SBS 

anser att området har kraftigt teknikfokus. Däremot ser sig vissa 
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enheter enbart som produktenheter och att enheten i och med detta 

urskiljer sig från resten av företaget, då Nexus anses vara ett 

konsultföretag till största delen. Även inom detta affärsområde finns 

det enheter som upplever det som svårt att identifiera sig med 

affärsidén om säkrade lösningar. Detta anses bero på att affärsidén 

är skriven för annan typ av verksamhet, en verksamhet som finns 

mer centralt inom Nexus.  

 

”Att driva säkrade lösningar, det passar dem mer, och vi säljer mer 

produkter då, dom passar ju inte exakt för oss, vi har ju våra egna 

strategiska mål och vår egen marknadsstrategi.”  
Källa: Medarbetare 

 

SBS är det affärsområde inom Nexus som jobbar mest på 

internationell basis. Således innefattar strukturen verksamheter runt 

om i världen. Vissa enheter anses enligt mellancheferna fortfarande 

vara väldigt självständigt. Ett exempel på detta är en enhet som 

levererar ett mailsystem till kunder runt om i världen, varav den 

svenska marknaden anses vara den minsta. 

 

Inom SBS finns det planer på att samordna marknadsföringen 

mellan enheterna. Det finns flera likheter mellan olika enheter inom 

affärsområdet och nu finns det förhoppningar om att det ska kunna 

samordnas. Även inom SBS anses det vara inom enheterna som 

enhetligheten finns, men den existerar däremot inte inom resten av 
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affärsområdet. För att skapa mer enhetlighet gällande företagets 

profil tycker medarbetarna att Nexus borde se över sin profil så att 

det passar alla enheter. Devenator var ett företag som blev förvärvat 

av Nexus och dess företagskultur finns fortfarande kvar. De 

anställda som kommer ifrån Devenator har ännu inte hunnit lära 

känna alla inom Nexus, då de nyligen flyttat in i samma hus som 

andra anställda, detta trots att bolaget förvärvades år 2000. "Gamla 

Devenatorgänget" försöker hålla ihop och träffas lite då och då efter 

arbetstid för att umgås tillsammans.  

 

För mellancheferna är det personliga mötet viktigt och de 

poängterar att det aldrig kan ersättas av mekanisk information. 

Vidare anser mellancheferna att det alldeles för få personliga möten. 

I vissa enheter efterfrågas personliga möten även på enhetsnivå, då 

arbetstiden för medarbetarna till stor del tillbringas ute på uppdrag. 

Det finns dock vissa enheter som anser att den fysiska 

informationen fungerar bra och de anser även att denna fungerar 

inom affärsområdet. Mellancheferna lyfter fram kvartalsmötena 

med landscheferna som betydelsefulla. 

 

”Det är personliga möten, men när man träffas ser man också vilket 

genomslag dessa möten har.”  
Källa: Mellanchef 
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Det finns intern konkurrens inom enheterna och medarbetarna 

upplever denna som både positiv och negativ. Det positiva är att 

medarbetarna sporrar varandra, en sorts tävlande mot de andra 

enheterna. Det negativa är om tävlandet urartar.  

 

”Det är ju viktigare att vi håller ihop. Vi kan ju få våran budget att gå ihop, 

men det är ju samma jävla pengar som åker runt runt.”   

Källa: Medarbetare 

 

Däremot anser mellancheferna att intern konkurrens identifieras och 

elimineras snarast möjligt. De menar att medarbetarna hämtar stöd 

från varandra vilket även ses som en förutsättning när de arbetar 

med gemensamma projekt. Anledningen till att det kan finnas en 

intern konkurrens kan enligt mellancheferna bero på att varje enhet 

har resultatansvar. Det budgetrelaterade resultatansvaret anser 

mellancheferna kan resultera i konflikter och revirkänsla både på 

enhetsnivå och affärsområdesnivå. 

 

”Ibland blir det en vi och dom känsla.”  
Källa: Mellanchef 

 

Det är även svårt för dem som arbetar som konsult att känna en 

gemenskap med resten av organisationen. Vidare vill SBS att det ska 

finnas ytterligare samarbete mellan enheterna i affärsområdet. Det 

har varit diskussioner om att det ska bli bättre kommunikation 
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mellan enheterna, men det är inget som har märkts inom SBS. Det 

fanns ett upplägg som inte drevs igenom. Inom SBS anses det att 

enheternas värderingar skiljer sig från varandra och att detta har att 

göra med deras tidigare verksamheter. Enheter inom SBS har 

tidigare arbetat med stora företaget från hela världen och därmed 

anser de sig ha mer kännedom om hur dessa kontakter upprättas. 

Kontakterna bygger på långsiktiga kundrelationer, vilket enheter 

inom affärsområdet anser att Nexus i sin helhet inte har lika stor 

kännedom om.  

 

Mellancheferna anser att informationsspridningen inom Nexus bör 

förbättras. Idag sker information och kommunikation till största del 

genom e-mail och telefonkonferenser inom affärsområdet samt 

hemsidan.  

 

”Det är upp till den enskilde att söka upp information, och direkta frågor går 

via webben.”  
Källa: Mellanchef 

Vissa mellanchefer anser att informationen ofta följer den hierarki 

som finns inom företaget och att det är lättare att få information 

horisontellt. Det finns dock motsättningar till detta då det finns 

uppfattningar om att företaget är relativt fritt från hierarkier. Det 

finns enligt mellancheferna brist på informella informationskanaler 

inåt i organisationen, men det anses ändå möjligt att få tag i den 

information som behövs. Vidare menar mellancheferna att det är 
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omöjligt att få reda på allt via de informationskanaler som finns. Ett 

alternativ är att införa någon form av sökagentsystem och att 

personen kan få en ”blänkare” om det som är inlagt och kan vara av 

intresse.  

 

Genom att prenumerera på det som är av ens eget intresse utifrån 

verksamheten slipper man överösas av oväsentlig information för just ens 

egen verksamhet. Informationen bör aktiveras”  
Källa: Mellanchef 

 

"Vi och dom" känslan finns även inom SBS enheter, men det anses 

dock att Nexus känslan blir långsamt starkare. Däremot så anses det 

att detta fördröjs eftersom det inte finns möjligheter till att träffas 

inom affärsområdet. 

 

”Man vet inte vilka det är, det är väldigt svårt att känna en relation till folk 

man inte träffat.”  

Källa: Medarbetare 

Det finns önskemål om att arbeta med att få fram gemensamma 

värdegrunder. Medarbetarna anser dock att det finns vissa fördelar 

med att ha olika värderingar, då det skapar bättre dynamik och att 

det är lättare att vara kritisk. Å andra sidan finns det grupper inom 

Nexus som är väldigt sammansvetsade, vilket mellancheferna anser 

bero på att de personer som arbetade tillsammans innan Nexus 

köpte upp företaget fortfarande arbetar tillsammans. Vidare menar 
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mellancheferna att arbetsrelationerna inom enheterna är ganska 

informell till sin karaktär och att det i vissa fall kan vara svårt att 

hålla isär rollerna. Medarbetarna anser att de ofta umgås med gamla 

medarbetare och det leder till en djupare relation med dessa. Dock 

finns det vissa enheter inom SBS som efterlyser mer gemenskap. En 

möjlighet till att skapa gemenskap är att ha tävlingar mellan enheter 

och affärsområden, till exempel idrottstävlingar såsom intern 

fotbollsturnering. Ett annat alternativ är att skapa seminarium där 

de anställda kan träffas.  

 

Det är inom affärsområdet viktigt att bygga relationer till kunderna 

och skapa förtroende. Vidare anser medarbetarna att det blir väldigt 

personanknutet.  

 

”Det handlar om förhållandet [till kunden] och att jag litar på den personen 

och att det jag säger stannar inom det här rummet.”  

Källa: Medarbetare 

 

De som arbetar med produkter är måna om produkten och att den 

ska spridas på marknaden. Det är väldigt stora skillnader mellan 

enheterna. Inom vissa enheter är den största motivationsfaktorn de 

sociala kontakterna, medan det inom vissa enheter anses vara 

väldigt få sociala kontakter.  
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”De [människor runt omkring mig] är ju också källor till hur jag kan 

vidareutvecklas och kanske ge dem någonting också.”  
Källa: Medarbetare 

 

Det finns inte några ordnade former för att utvecklas via kurser för 

tillfället, men inom affärsområdet så menas att det går att ta eget 

initiativ till att lära sig mer själv. Att det alltid finns någon som vill 

hjälpa och lära ut. SBS ser enligt mellancheferna sig som en 

distribuerande organisation och tycker att det vore bra om det 

skulle gå att samla personalen dels kompetensmässigt, men även 

värderingsmässigt och socialt. Medarbetarna anser att Nexus 

innehar en stor kunskapsbank, vilken de bara utnyttjar till en viss 

del. Detta anses av medarbetarna bero på tidsbrist. 

 

”Att vi inte hinner, vi har inte byggt upp en struktur för hur vi ska hantera 

det.”  

Källa: Medarbetare 

 

Företaget upplevs inte som så stort inom SBS och därmed anses det 

att möjligheter borde finnas för synkroniseringar gällande 

marknadsföringsmaterial. Detta anser medarbetarna skapa ett mer 

enhetligt budskap. I dagsläget används det olika mallar och 

brevpapper. Vidare anses att det borde vara lätt att samordna med 

ett företag som har 500 anställda. Hade företaget däremot haft 50 
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000 anställda, hade det varit annorlunda. Det är även viktigt att 

dotterbolagen i andra länder använder sig av samma mallar så att 

de ”inte går ut och kör sitt eget race” enligt en medarbetare. 

 

Enligt mellancheferna baseras värderingar inom enheterna utifrån 

mål och delaktighet. Genom att placera rätt personer i rätt 

situationer så anser mellancheferna att medarbetarna blir mer 

delaktiga och effektiva.  

4.4.2 Image 
Bland mellancheferna finns det åsikter om att image och profilering 

kan vara väldigt svårt när det gäller ett teknikföretag. Även inom 

SBS finns det åsikter som tyder på att det är viktigt att ett företag är 

nischat. Företaget har enligt medarbetarna tidigare gjort väldigt 

mycket inom IT men anser att Nexus numera har smalnat av sin 

verksamhet och arbetar med större säkerhetsfokus är tidigare. 

 

Det har varit mycket i media om IT-företag, varav Nexus är ett av de 

företag som nämnts, detta har påverkat Nexus. Vanligtvis är det 

företagets finanser som diskuteras, varav det är negativ kritik.  

 

”Det är väldigt negativt, för vi har väldigt stora företag som är våra kunder 

och där får man alltid sitta och försvara sig.”  
Källa: Medarbetare 
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SBS har dock blivit påverkad av den konjunkturnedgång som har 

varit och anser att fokus har varit på att klara sig för dagen. Det är 

även viktigt att visa för kunden att företaget finns och därmed sälja 

in företagsnamnet. Mellancheferna framhäver vikten av försäljning 

vid skapande av image ut mot kunderna. De menar att Nexus måste 

bli och vara duktiga på att sälja sina produkter och kunna möta 

kunderna på ett bra sätt. Genom att ha tydligare värderingar och en 

tydligare organisation tror medarbetarna att det blir lättare att 

förmedla Nexus budskap till kunderna. 

 

”Nexus är ganska okänt, dom har hört talas om det ibland.”  
Källa: Medarbetare 

 

För att skapa en starkare koppling till Nexus har SBS valt att kalla 

sina produkter för namn som kan återknytas med företaget, såsom 

Nexus Memo och Nexus Secure Messeging. Medarbetarna anser att 

det inte alltid kommuniceras ut att de tillhör företaget Nexus, vilket 

kan bero på det område som individerna arbetar inom. Huruvida 

medarbetarna uppfattas som en del av Nexus eller inte, skiljer sig 

mellan enheterna. Det finns de som också anser att de är tydligt 

kopplade till kundföretaget. 

 

Medarbetarna anser att de mål som företaget satt upp inte är fullt 

aktuella längre och det efterfrågas en uppdatering. Genom att dessa 
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uppdateras anses det bli lättare för medarbetarna att veta vad som 

förväntas av den gentemot kunden.  

 

 

”En del kunder har svårt att förstå vad det är och vi har också rätt svårt att 

förklara vad det innebär. Jag vet ju att ju tydligare bild vi har av oss desto 

tydligare bild kan vi förmedla till kunden.”  
Källa: Medarbetare 

 

Mellancheferna anser inte att Nexus skulle upplevas som komplexa. 

Vidare anses att deras konkurrenter IBM och Microsoft är ännu 

bredare och mer komplexa. Dock finns det starka åsikter om att 

Nexus budskap kan vara tydligare och att varje individ inom 

organisationen måste vara lyhörd för övriga delar inom Nexus.  

 

”Men det är också viktigt att vi utåt framstår så att man kan se att jag 

kommer från Nexus och han kommer från Nexus. Det ska synas på något 

sätt, eller höras i alla fall när vi pratar.”  

Källa: Medarbetare 

 

Mellancheferna anser att det kanske vore bättre att använda 

trygghet som begrepp i stället för säkerhet. Detta anser de skulle 

skapa ytterligare förtroende hos kunderna. Dock finner både 

mellancheferna och medarbetarna att Nexus inte skall vara rädda 

för att vara lite flashigare och häftigare. Idag finns attityden om att 

Nexus representerar låg profil, sunda grejor, lite grått och lite tråkigt. 
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Genom att skapa en ”vi-känsla” inom företaget tror medarbetarna 

att en enhetlig image kan uppnås.  

 

Det är flera av medarbetarna som anser att varumärket Nexus är för 

svagt. De anser vidare att många inte har hört talas om Nexus eller 

vad de gör.  

 

”Det spelar inte någon roll för hur bra produkter vi har, hur bra grejor vi 

gör och hur duktiga vi är, det spelar ingen roll om inte människor vet att vi 

finns.” 

 Källa: Medarbetare 

 

Mellancheferna anser att det inom enheterna kan förmedlas olika 

image av Nexus då de har många internationella enheter/kontor 

som förmedlar sina egna bilder. Mellancheferna anser även att det 

finns försök till att skapa en gemensam bild internt, vilket görs 

genom att ha ett kundcase. Medarbetarna belyser processen att 

skapa en gemensam föreställning som en öppen process där den 

bästa idén vinner. 

 

Medarbetarna tycker att det borde vara möjligt att vara mer 

enhetliga utåt, då företaget inte är så stort. Denna enhetlighet tycker 

de bl.a. kan skapas genom enhetligt material ut mot kunderna.  
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Det är även viktigt att det inom affärsområdet skapas en enhetlighet 

och detta tror medarbetarna kan byggas genom att titta på Nexus 

profil och hur Nexus profilerar sig för att det ska passa alla enheter. 

 

”Profil är ju vad vi vill att dem ska uppfatta oss som, imagen som vi har 

måste ju vara ungefär som vår profil då, annars är det nåt som är väldigt 

fel.”  
Källa: Medarbetare 

 

4.4.3 Ledningens påverkan 
Nexus mål finns nedskrivna i en verksamhetsplan, men denna har 

inte blivit genomläst av alla inom affärsområdet. Men det menas 

ändå som viktigt att det finns mål, däremot så anses det att målen 

inte har blivit tillräckligt kommunicerade.  

 

”Jag tror att det skulle vara effektivare om man fick ett ramverk och sen att 

enheterna själva tar fram hur ska vi nå målen.” 

Källa: Medarbetare 

 

SBS arbetar med säkerhet, antingen genom brandskydd eller genom 

informationssäkerhet, vilket kan ses som säkrade lösningar. Av 

vissa anses de tre nya affärsområdena vara Nexus mål.  
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Det har uppstått en förvirring om vilka som är Nexus mål. Vissa 

anser att det är Nexus mål, andra affärsområdets mål eller även 

enheternas mål.  

 

”ledande part… men för mig som person är det att sprida PKI världen över.”   
Källa: Medarbetare 

 

Inom SBS avslutas varje kvartal med en pubkväll, dock har detta 

hittills bara skett efter ett kvartal. Alla inom SBS har fått möjlighet 

att delta i denna pubkväll då det enligt medarbetarna ännu inte 

varit någon affärsområdesträff utan detta sker enbart på enhetsnivå. 

Ledningen anses inte påverka de sociala relationerna i någon stor 

utsträckning inom SBS, dock anses det att viss påverkan finns. 

 

Även inom SBS önskas det att ledningen skulle vara mer 

närvarande och kontakten med huvudkontoret upplevs som relativt 

dålig. Ledningen har inflytande över personalen på olika sätt. Vissa 

anser att den är mer direkt, varav andra anser att ledningen inte har 

så stort inflytande. Huvuddelen av medarbetarna är enade om att 

ledningen har mycket liten del i den operativa verksamheten. Från 

individer som finns inom de olika enheter inom affärsområdena, 

finns åsikten om att det från ledningen och ner i organisationen 

finns olika syn på vad företaget är och står för. I den mån som de 

anställda arbetar målinriktat anses att det finns påverkan från 

ledningen.  
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Möjligheten till att påverka inom hela Nexus anses genomgående 

vara ganska liten, däremot så ses möjligheten till att påverka inom 

affärsområdet som större. Den är dock allra störst inom enheten. 

Inom alla enheter finns det även önskan om att ha större 

påverkansmöjligheter. Det finns enligt medarbetarna en fungerande 

dialog inom enheterna vilket bidrar till påverkansmöjligheter.  

 

”Men i våran lilla grupp så att säga där har vi mycket smedning.” 

 Källa: Medarbetare 
 

Medarbetarna anser att de i det dagliga arbetet påverkas av närmsta 

chef. Däremot anser de att påverkan från ledningen brukar vara i 

form av e-mail. Oftast är ledningens påverkan för att dementera 

något som skrivits i en finanstidning. Dock sker kontakten med 

affärsområdeschefen på daglig basis, vilket är en påverkan på det 

operativa arbetet. Enligt mellancheferna är det den ledningen som 

sätter riktlinjerna för verksamheten, men att det på marknivån är 

väldigt oklart. Vidare anser mellancheferna att ledningen påverkar 

för lite när det gäller mjukare delar som till exempel image, 

mellancheferna anser att Nexus utnyttjar imagen som företaget har 

alldeles för lite. 

 

Medarbetarna menar att anställda under lågkonjunkturen har 

accepterat att inte vara delaktiga i besluten. Detta beror på att de är 

glada över att ha ett arbete och inte har ett lika stort behov. 
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Medarbetarna anser att det finns toppstyrningstendenser, vilka 

anses ha kommit fram i samband med uppsägningarna. Synen på 

sättet att spara kostnader som ledningen hade, anses inte vara 

förankrat. Informationsspridningen kring uppsägningarna anses ha 

varit för dålig. 

 

Inom SBS sker beslutsfattande på både intuitiv grund men även 

genom analys, detta anses bero på situationen, vilken bedöms på 

personens erfarenhet.  

 

”Om man varit med några år har man en känsla hur man gör saker och ting”  
Källa: Mellanchef 

 

Det är även viktigt att kunna ”bolla” med någon om det behövs för 

att kunna fatta ett beslut. Det sker vanligtvis med närmste chefen. 

Detta kan vara direkt konkreta frågor, men även mer indirekta 

frågor, det beror på att frågorna kan diskuteras vid olika tillfällen 

under flera informella sammanhang. Vissa beslut anses vara väldigt 

viktiga och kräver därför mer analys. Detta beror enligt 

medarbetarna på att det är långa säljcykler. Mellancheferna anser 

dock att huruvida beslut fattas genom analyser är beroende på 

tidsaspekten. Vidare anses att intuitiva beslut har minskats i och 

med att det numera inte finns samma utrymme för felmarginal som 

det gjorde tidigare.  
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I och med att Nexus har genomgått en organisationsförändring 

anser medarbetarna att det kan vara svårt att veta inom vilka 

gränser som beslut får tas. Detta kan leda till att det vid tidsbrist kan 

bli beslut som inte var tänkta men som får ändras efteråt. Det 

upplevs dock inom SBS som att det är rätt fritt med beslutsfattandet 

och att det till stor del är upp till individerna. 

 

Inom SBS är den informella informationen väldigt viktig och detta 

anses vara ett problem för de konsulter som inte är inne i lokalerna i 

samma utsträckning som andra medarbetare. För att få konsulterna 

att ta del i informationen som anordnas månadsmöten som pågår 

under ett par timmar. Under dessa möten diskuteras de uppdrag 

som affärsområdet arbetar med för tillfället, men även information 

om organisationen. På dessa möten finns det en agenda och en del 

overheads som används, men det ses ändå som ett stort 

diskussionsforum. Det är ett månadsmail som går ut kontinuerligt, 

vilket är nystartat för året. Det går till så att varje enhet samlar upp 

information och skriver ihop det. Sedan har alla enheter inom 

affärsområdet även egna möten.  

 

”All intressant information får man ju informellt, på sidan om.”  

Källa: Medarbetare 
 

Medarbetarna anser dock inte att det är bra informationsflöden 

inom affärsområdet, men menar på att det inte får vara för mycket 
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information heller. Det framkommer att det alltid efterfrågas mer 

information, men det finns funderingar hos vissa av medarbetarna 

hur det ska vara möjligt att hinna gå igenom ytterligare information.  

 

Företagsförvärvet Devenator har som tidigare nämnts nyligen flyttat 

in i samma lokaler som andra delar av Nexus. Detta anser enhetens 

anställda vara bra då kommunikationsvägarna har kortats vilket 

anses kommer att leda till effektivare arbete. Kommunikations-

vägarna kan dock ses som längre för konsulter som sitter på 

kunders kontor och därför inte får samma tillgång till information, 

framför allt inte den informella informationen.  

 

Dock upplevs en skillnad i och med omorganisationen, att det 

numera är lite mer information och möjligheter till mer 

kommunikation. Det finns dock enheter inom SBS som anser att det 

finns lite möjlighet till kommunikation och att det i stället handlar 

om att ta emot information. Internwebben kan användas till att se 

vad andra enheter och affärsområden gör, vilket emellanåt används 

inom SBS. Trots att det finns informationskanaler som går att 

använda efterfrågas den personliga kontakten, möjligheten till att 

träffas. En annan information som efterfrågas är direkt-

informationen från högsta ledningen och därmed även från VD och 

från cheferna som finns i linje under VD.  
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4.5 Nexus Security Consultants 
 

NSC har enligt www.nexus.se (2003) en fokusering på IT-säkerhet. 

Målsättningen är att se informationssäkerhet utifrån ett helhets-

perspektiv med mottot ”ax till limpa”. Det betyder att personalen 

har insikt om vad som krävs för att kunna ta fram en så optimal 

lösning som möjligt till kunden. Inom affärsområdet finns konsulter, 

jurister, IT-revisorer, LAN/WAN-specialister och verksamhets-

konsulter. Förutom att arbeta med rena konsultuppdrag arbetar 

även medarbetarna inom affärsområdet som lärare och instruktörer. 

4.5.1 Struktur 
Under de senaste två åren anser NSC att det har varit stort fokus på 

lönsamhet och att komma på balans mellan kostnader och intäkter. 

Detta har då lett till stort fokus på siffror. 

 

”Att tjäna pengar är ju självklart.”  
Källa: Medarbetare 

 

Mellancheferna lyfter fram vinstkravet som en viktig aspekt att 

beakta vid målformulering och vid måluppföljning. Inom detta 

affärsområde är det flera av medarbetarna som har svårt att kunna 

se dem själva arbeta under säkerhet. Mellancheferna anser att 

enheterna jobbar på en liten marknad med den här typen av tjänster 

och har då vissa svårigheter att nå full överensstämmelse med 

Nexus övergripande mål. Mellancheferna anser att målen inom 
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organisationen ligger på olika nivåer, men det övergripande målet 

beskrivs som: 

 

 

”… att ha en unik ställning inom säkerhetsområdet”  
Källa: Mellanchef 

 

Medarbetarna anser att säkerhet och helhetsansvar är viktiga 

grundbultar i det övergripande målet. Begrepp som ledande 

leverantör, säkerhet och helhetsansvar är något som både 

medarbetare och mellancheferna anser ingår i Nexus övergripande 

mål. Enligt några av medarbetarna är organisationen platt: 

 

”avståndet mentalt och prestigemässigt är väldigt kort.”  

Källa: Medarbetare 

 

Medarbetarna tycker att företaget har haft det turbulent på den 

senare tiden och att detta har påverkat informationen. Vidare anser 

de även att det har påverkat både vilja och stämning inom 

enheterna. Inom NSC har de interna verksamheterna varit de som 

har fått stå tillbaka under lågkonjunkturen. Tidigare fanns det 

projekt på övergripande nivå vilka behandlade tjänster och 

verksamhetssystem. Dessa blev klara men inga nya projekt har 

därefter startats.  
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Medarbetarna anser att integrationsarbetet vid de olika förvärven 

inte har skötts på rätt sätt och att management inte har ”tagit tjuren 

vid hornen”.  

 

”Så det levde kvar en del motsättningar också, en del så att säga olika sysätt 

som levde kvar.”  

Källa: Medarbetare 

 

Inom NSC finns det starka subkulturer vilket medarbetarna anser 

bero på att det är så många företag som har blivit uppköpta och att 

dessa företagskulturer lever vidare. Vidare menas det att det inom 

de uppköpta företagen inte har funnits någon önskan om att få en 

gemensam kultur med resten av Nexus. Då många anställda inom 

företaget är seniora, tror medarbetarna att detta leder till att det inte 

finns någon önskan om att skapa varken en gemenskap eller en 

stark företagskultur. Medarbetarna anser att de är intresserade av 

sitt arbete, men inte så intresserade av Nexus.  

 

Det finns skillnader inom enheterna om hur medarbetarna ser på de 

sociala relationerna på arbetsplatsen. Vissa mellanchefer anser att 

det inte behövs något strukturerat sätt för att förbättra de sociala 

relationerna på arbetsplatsen. Detta beror på att de inte tycker att 

det behövs då det finns en vilja att dela med sig och att det faktiskt 

då och då anordnas sociala aktiviteter typ pubaftnar för att öka 

sammanhållningen. Andra mellanchefer anser att det är för få träffar 
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och att sociala träffar minskat de senaste åren och att det i dagsläget 

är för få tillfällen för sociala relationer. Mellancheferna anser att 

roller och värderingar skiljer sig åt inom Nexus och att det även 

märks på affärsområdesnivå. Det kan skilja sig mellan säljare, 

tekniker och konsulter. Medarbetarna menar också att det finns 

skillnader utifrån profession. 

 

Medarbetarna tror dock att konjunkturen under senare år gjort att 

man närmat sig varandra, idag finns det ett samförstånd för 

likartade värderingar och att Nexus måste ha beläggning för att 

överleva. Enligt mellancheferna var Nexus från början ett 

konsultbolag och därmed anses det att konsultkulturen fortfarande 

finns kvar. Det finns kulturskillnader mellan produktbolag och 

konsultbolag, trots dessa anser ledningen att Nexus strävar efter en 

bra kultur inom affärsområdet. Inom vissa av enheterna försöker 

mellancheferna implementera en tävlingsmentalitet.  

 

 

”Jag tror att de flesta människor är tävlingsmänniskor innerst inne”  

Källa: Mellanchef 

 

Mellancheferna anser att de strukturella och kulturella skillnaderna 

är tydliga på enhetsnivå och att det troligen är ännu större för 

företaget som helhet. Däremot säger ledningen att värderingarna 
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inom företaget är väldigt lika, men de framhäver även att det finns 

subkulturer.  

 

Affärsområdesmöten sker vanligtvis genom enhetsmöten. Vidare 

anser medarbetarna att det kan vara svårt att sprida informationen 

då konsulterna inte finns på kontoret hela tiden samt att det för 

dessa kan vara svårt att prioritera information. Trots svårigheterna 

med att skapa forum där medarbetarna kan träffas så anses det att 

forum där personlig kontakt uppstår är de bästa och affärsområdet 

önskar mer av detta. Fokus på enheterna upplevs som stort då det 

inom enheterna sker sociala tillställningar såsom pubkvällar, det 

påverkas av att det är genom enheterna som informationsflödet sker. 

Därför anser medarbetarna att det vore viktigt att integrera de olika 

enheterna. Detta anser de behöver göras genom information, 

motivation och engagemang. 

 

”Jag menar det finns ju mycket att vinna på i både kvalitet på uppdragen 

och på hur man möter kund, att ha mycket korsbefruktning.”  
Källa: Medarbetare 

 

Medarbetarna önskar även att ledningen skickar ut information som 

är av lite mer övergripande karaktär. Då det är information från 

enhetschefer som förmedlas i dagsläget. Gällande synen på 

information och hur information sprids finns det olika 

uppfattningar om NSC. Både medarbetarna och mellanchefer anser 
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att det finns många informationskanaler men att det behövs arbetas 

mer aktivt med de kanaler som finns och att informationen ut till 

konsulterna borde vara bättre. Mellancheferna menar att 

informationen inom enheten ofta sprids genom informella 

informationsvägar. Typen av information och det sätt som det 

sprids på kan vara beroende på position eller funktion i företaget. I 

likhet med NPS försöker det här affärsområdet samordna olika 

kompetenser för att lösa kundprojekt.  

 

Mellancheferna är inte nöjda med hur informationen sprids inom 

företaget idag, de anser att det inte räcker med en informationskanal 

(internwebben) för hela organisationen såsom det upplevs vara idag. 

Vidare anses det vara ett latent behov av en djupare kunskap som 

karaktäriseras av undervisning. Detta kan således nås genom 

seminarier och möten och genom e-mail såsom det är i dagsläget. 

Det finnas enligt mellancheferna inte heller något 

rapporteringsansvar, vilket de saknar. 

 

Något som genomsyrar alla affärsområdena är att förhållandet till 

kund baseras på ärlighet. Nexus försöker inte sälja på kunden något 

som kunden inte behöver samt att om Nexus inte kan lösa uppgiften 

så säger dom att ”tyvärr vi kan inte hjälpa till” (Medarbetare). Det 

anses vara viktigt att våga stå för sin okunskap.  

 

 



-Empiri- 

  - 133 - 

4.5.2 Image 
Inom NSC har det tagits initiativ till att skapa ett nyhetsblad till 

deras kunder, detta upplevs som väldigt positivt då det har saknats 

dialog med kunderna. Nyhetsbladet har dock ännu inte gått ut till 

kunderna. Medarbetarna anser att det är av vikt att kunden har rätt 

bild om företaget, men de tror dock inte att det är en enhetlig bild 

som sänds ut. Nexus upplevs som ”spretigt” och det tror 

medarbetarna beror på att de olika delarna inom Nexus kommer 

från olika bakgrunder. Vidare anser medarbetarna att imagen blir 

påverkad av den som möter kunden. Även mellancheferna anser att 

imagen av representanten som sådan är av stor betydelse då 

kontakten med kund är väldig personberoende, men de menar att 

företagets övergripande image också är av stor betydelse. 

Mellancheferna anser att Nexus kan få en leverans för att det är en 

helhetsleverantör inom IT-säkerhetsområdet och då har imagen av 

företaget och vad det står för i praktiken betydligt större betydelse 

än den enskilde företagsrepresentanten. Medarbetarna anser vidare 

att Nexus bör försöka skapa en mer enhetlig bild utåt.  

 

”Man kan syssla med olika saker, med olika inriktningar på olika enheter, 

men att man ändå ska ha samma bild om vad företaget är för någonting, ha 

vissa gemensamma egenskaper och arbetssätt och rutiner.” 

Källa: Medarbetare 
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Genom att skapa de tre affärsområden så anser medarbetarna att 

företaget är på väg att skapa enhetlighet inom affärsområdena. Det 

finns dock svårigheter att förstå enhetlighet ska kunna byggas inom 

säkerhet. Enligt mellancheferna kan en viss indoktrinering eller 

hjärntvätt vara behövlig för att skapa en gemensam bild och det kan 

uppnås genom managementutbildning eller säljutbildning. 

 

Mellancheferna anser att flertalet av medarbetarna inom 

affärsområdet är väldigt nischade och bara arbetar med en viss del 

av Nexus utbud. Det skulle exempelvis kunna förbättras med hjälp 

av säljkonsultträning, generellt sett skapas detta genom 

marknadsföringsaktiviteter. Exempel på detta kan vara att anordna 

seminarium under IP-dagarna eller att gå ut mer i tidningarna.  

Medarbetarna lyfter fram svårigheten med att identifiera sig med 

slagordet säkerhet då det finns både kompetenser och tjänster som 

känns ligga bortom detta. Medarbetarna menar att profileringen av 

Nexus har varit dålig och tycker att bra projekt måste lyftas fram 

mer. Företaget är väldigt duktigt på att sätta ihop seminarium, man 

har förutsättningar att vara lika bra på att presentera olika lösningar. 

Mellancheferna tror att Nexus upplevs som ett komplext företag, då 

de anser att olika bilder av Nexus förmedlas beroende på vilken 

målgrupp företaget vänder sig mot. Både mellancheferna och 

medarbetarna presenterar Nexus när de är ute hos kunder. Detta är 

en möjlighet att framhäva Nexus. Vidare hoppas och tror 
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medarbetarna att Nexus presenteras på ett likvärdigt sätt av 

samtliga medarbetare. Mellancheferna anser att många inom 

företaget skulle kunna utnyttja den position de har i sina uppdrag 

på ett mycket bättre sätt. 

 

“Alla är vi ambassadörer för Nexus”  
Källa: Mellanchef 

 

Om affärsområdena blir mer självständiga och förmedlar sin egen 

image så är det ändå en styrka att de olika affärsområdena kan ha 

med varandra att göra. 

 

”Jag tycker att vi skall vara stöddigare, slå oss för bröstet mer.”  

Källa: Mellanchef 

Om kunden har en komplex verksamhet anses det av 

mellancheferna vara en styrka att kunna lösa kundens behov med 

hjälp utanför affärsområdet men inom Nexus organisation. 

Företagets storlek och differentiering anses vara en styrka. Genom 

att vara ärliga när Nexus förhandlar med kunden anser 

medarbetarna ger ett seriöst intryck hos kunden och att kunden får 

en positiv bild.  

 

”Frågan är om det här seriösa perspektivet är ett problem snarare än en 

tillgång.” Källa: Medarbetare 
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4.5.3 Ledningens påverkan 
Då det var neddragningar inom affärsområdet upplevde 

mellancheferna sig som ensamma. Även medarbetarna upplevde 

neddragningarna som slitsamma då de anser att de inte fick 

tillräckligt med information.  

 

”Här var informationen väldigt sparsmakad, det var mest lite tomma 

skrivbord, vart fan har dom tagit vägen.”  

Källa: Medarbetare 

Det har varit neddragningar inom affärsområdet och det anses att 

det inte har skett särskilt mycket information om de neddragningar 

man gjort. Det har varit information inom varje affärsområde men 

inte för hela Nexus. Det finns efterfrågan på öppenhet och enligt 

mellancheferna är det viktigt att snabbt gå ut med information till 

de inblandade innan de hinner få reda på informationen från något 

annat håll.  

 

”Det är klart att det blir ju annorlunda när man har ett visst geografiskt 

avstånd, men det går att överbrygga.”  

Källa: Mellanchef 

 

Mellancheferna anser att det under de senaste två åren har varit för 

lite information och framförallt mindre dialog i förmån för 

omorganiseringen. Informationen till ledningen blir svårare i och 

med att han sitter på olika orter i förhållande till en del enheter 

inom affärsområdet. Det belyses dock att det fungerar bra med att 
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ha kommunikation genom andra medel och att telefonkonferenser 

fungerar bra. Inom affärsområdet anses det även att det genom 

affärsområdeschefen är möjligt att nå högsta ledningen. Vidare 

anses informationen ta form, då det planeras att e-mail inom varje 

affärsområde på kontinuerlig basis ska gå ut till de andra 

affärsområdena. Informationen inom affärsområdet anses som 

bristfällig och medarbetarna tycker att ledningen måste 

sammanställa alla anställda och deras kompetenser. Medarbetarna 

anser att de inte kan påverka i några av de större besluten. Vid vissa 

beslut tror medarbetarna att ledningen skulle förankra besluten mer 

och utnyttja personalen mer. 

 

”Det finns ju trots allt rätt mycket folk som varit med en del och kan en hel 

del.”  

Källa: Medarbetare 

 

Mellancheferna anser att ledningen har relativt lite påverkan på det 

vardagliga arbetet och att de har relativt stor frihet inom sitt arbete. 

Vidare menar medarbetarna att ledningen påverkar Nexus vision 

samt den strategiska påverkan på lång sikt. I och med att påverkan 

från Nexus är låg menar mellancheferna att mycket av 

verksamheten på enheterna baserar sig på deras ansvar.  

 

Inom ramen för de påverkansmöjligheter som finns kan de inom 

NSC påverka företaget. Medarbetarna framför sina åsikter och 
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synpunkter till affärsområdeschefen som lyssnar och tar till sig. 

Vidare anser medarbetarna att management skulle synas mer, då de 

anser att det enbart är företagets VD som syns. Det är inom 

medarbetarna olika tillvägagångssätt vid beslutsfattandet. Vissa 

inom NSC analyserar väldigt mycket innan beslut, medan andra 

anser att det mer är känsla som styr beslutet. Bland både 

mellancheferna och medarbetare sker det såväl intuitiva beslut som 

analyserade beslut. Mellancheferna anser att beslut som fattas 

utifrån intuitiv grund kan vara beroende av erfarenheter. 

 

”När du är ung och grön måste du lära.”  

Källa: Mellanchef 

 

Det finns olika uppfattningar om möjligheter för mellancheferna att 

vara delaktiga i företagets beslutsfattande. Vissa anser att de inte är 

så delaktiga i företagets beslutsfattande som de anser att de skulle 

vilja, då erfarenheter från möten med ledningen är att beslut i vissa 

fall redan tagits innan mötet startat. Däremot finns det andra 

mellanchefer som anser att de i stor utsträckning är delaktiga i 

företagets beslutsfattande. Gemensamt för de alla är att de finner att 

de har större påverkansmöjlighet på enheterna.  

 

Medarbetarna anser att Nexus bör tänka igenom de mål som 

organisationen har, då de anser att dessa i dagsläget redan är 

uppfyllda och att det behövs nya mål för att inte bli ”fat and happy” 
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enligt en medarbetare. Ledningen påverkar medarbetarna genom de 

beslut och handlingsplaner som de beslutar om. Enligt 

medarbetarna så påverkar ledningen även relationerna på 

arbetsplatsen.  

 

”Jag tror säkert dom är väldigt medvetna om att skapa en sorts lagkänsla 

och gemenskap.” 

Källa: Medarbetare 

 

Det finns en viss ”vi och dom”-känsla inom affärsområdet. En 

anledning till detta anses av medarbetarna vara att det är flera 

företag som har blivit sammansatta och att de alla hade olika 

kulturer. Dessa företags kulturer börjar dock suddas ut, vilket inte 

nödvändigtvis upplevs som positivt.  

 

”Idag har vi förlorat en hel del av den särpräglade miljön.”  

Källa: Medarbetare 

 

Medarbetarna upplever att det finns viss detaljstyrning från 

ledningen och detta är något som medarbetarna upplever på olika 

sätt. De påpekar även att det har blivit bättre. Vissa anser att det inte 

är av större vikt. 

 

”Det skulle ju vara bra att den bilden som ledningen vill ska ut på 

marknaden, att den kommuniceras ut till alla leden.”  

Källa: Medarbetare 
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4.6 Sammanfattning Empiri 
 

Nexus har ett brett spektra av produkter och tjänster vilket bidrar 

till att medarbetarna upplever sig som splittrade i förhållande till 

Nexus och det verksamhetsområde som de befinner sig i. Denna 

splittring bidrar till att många inom Nexus upplever att de har svårt 

att identifiera sig med företaget och dess affärsidé och mål. Vidare 

bidrar detta till att företaget har svårt att identifiera vilka 

kompetenser som finns inom de olika affärsområdena. Detta 

upplever medarbetarna som en nackdel då de anser att genom en 

tydlighet av kompetenser och produkter så är det lättare att möta 

kund. Alla affärsområden tydliggör att Nexus är ”den ledande 

parten för säkrade lösningar”, däremot är det många inom företaget 

som har problem att identifiera sig med detta.  

 

Inom alla tre affärsområdena anses det att det är för låg grad av 

information, framförallt om de andra affärsområdena. 

Informationsbristen leder bl.a. till att det blir en ”vi och dom” -

känsla mellan både enheter och affärsområden. Informations-

spridningen ska enligt ledningen hanteras av respektive 

affärsområdeschef. Det upplevs dock som att det finns visst 

informationsflöde. Vidare anser alla inom Nexus att kanalerna finns, 

men att de behövs användas på rätt sätt. 
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Överlag anses det att ledningen inte försöker påverka de sociala 

relationerna, dock framkommer det att verksamhetsplanen som 

ledningen iscensätter påverkar medarbetarna i viss mån.  
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5 Analys 
 

 

Nu har vi äntligen kommit fram till själva tävlingen. Det 

är denna som vi har längtat och arbetat för så länge. Det är 

nu vi har möjligheten att visa huruvida vi tränat tekniken 

tillräckligt och om vi har tränat tillräckligt mycket ute på 

banan. Detta är målet vi har haft i sikte, nu måste vi 

använda oss av våra erfarenheter och genom att kombinera 

vår teknik och vårt idoga tränande har vi nu möjlighet att 

se hur långt detta kan leda oss. Genom att satsa allt har vi 

mycket att vinna. 
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5.1 Strukturdefinition 
 

Vi upplevde det som något svårt att hitta exakta karaktärsdrag för 

affärsområdena, vilket gjorde det svårt att finna givna 

strukturindelningar. På enhetsnivå var det lättare att göra denna 

indelning. Vi har inte heller lyckats identifiera enbart en 

strukturform i ett utav fallen. Detta anser vi kan bero på att 

individerna inom affärsområdet har väldigt splittrade syn om dem 

själva och dess företagsenheter. Om hela affärsområdet 

genomgående hade varit en av våra valda strukturformer, antar vi 

att det hade varit lättare att även finna en enhetlighet inom 

affärsområdets image. Affärsområdena med ett antal underliggande 

substrukturer gjorde att definitionen blev komplex eller omöjlig att 

enhetligt definiera. Detta bidrar till att de kategoriseringar som vi 

kommer att göra nedan inte till fullo stöds av empirin, men vi har 

valt att kategorisera dem så nära empirin som möjligt.  

 

Vi kan däremot utläsa ett tydligt samband med vissa struktur-

komponenter som kan ses som viktiga för skapandet av en enhetlig 

image. Dessa komponenter efterfrågas inom alla affärsområden och 

det är även komponenter som lyfts fram som viktiga i både Balmer 

& Graysers (2002:75) och Petrocks (1996:37) resonemang, kompo-

nenterna är kommunikation och kultur. Vi kommer därför vidare att 

behandla dessa för att senare diskutera hur ledningen kan påverka 
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dessa faktorer och därmed skapa en mer enhetlig image. Att det 

finns flera strukturer sammanfogade i en gemensam Nexusstruktur, 

bekräftas av en åtskillnad gällande informationen som finns mellan 

affärsområdena inom Nexus struktur.  

5.1.1 Nexus Product Sourcings - struktur 
De enheter som ingår i detta affärsområde har till stor del en 

liknande struktur i teknisk bemärkelse, de är duktiga inom 

produktutveckling och programvaruutveckling, ”hårda prylar”. I 

vissa fall (t.ex. ABB) där Nexus är underleverantör sträcker sig 

strukturen över organisationsgränserna. Den är integrerad, då 

Nexus tillsammans med köparen utvecklar produkten mot slutkund.  

 

Olika grupperingar inom enheterna är trots allt framträdande och 

strukturen har karaktärsdrag av en social-integrativ klanstruktur då 

den sociala relationen är av betydelse och påverkar inom enheten 

men även mellan de företag som enheterna gör affärer med. 

Belöning sker inte alltid utifrån monetära mått, utan även personlig 

utveckling. Personlig utveckling är i hög grad baserat på den 

teknikutveckling och uppfinnarglädje som finns vid utveckling av 

programvara och produkter. Att vara delaktig i utvecklingen av en 

produkt tillsammans med ett annat företag (exempelvis produkter 

för ”Formula 1”-branschen i samarbete med ABB) stimulerar 

medarbetare inom denna enhet.  
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I en social-integrativ klanstruktur skapas produktivitet genom 

delaktighet, vilken även kan sträcka sig utanför organisations-

gränserna. För parter inom detta affärsområde kan det vara så att 

relationerna är starkare till samarbetspartners vilka de utvecklar 

produkter med än själva Nexus, exempelvis har en mellanchef för 

en enhet 15 års erfarenhet från ABB innan han kom till Nexus. När 

sedan den enheten han arbetar inom utvecklar produkter 

tillsammans med ABB går det att anta att den relationen är stark.  

 

Att Nexus beskrivs som ett dynamiskt företag från medarbetare 

inom detta affärsområde anser vi vara talande, då detta 

affärsområde har större frihet än de två andra. Frihet gällande 

produktutveckling och programvaruutveckling där andra än enbart 

den egna organisationen styr. Medarbetarna inom detta 

affärsområde anser det vara positivt att Nexus hierarkiska struktur 

nu är på väg att försvinna mer och mer. Det är inte heller förenligt 

med strukturen inom detta affärsområde som uppvisar 

karaktärsdrag av den social-integrativa klanen strukturen samtidigt 

som professionen som sådan är betydelsefull. Inom den 

professionella byråkratin förekommer standardisering och 

decentralisering på samma gång. Inom NPS är decentraliseringen 

tydlig, dock verkar det inte förekomma några standardiserade 

arbetsuppgifter. Det eftersträvas en tydlighet (crisp) i det arbetet 

men arbetssättet behöver inte standardiseras. Utifrån att detta 
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affärsområde är sysselsatt med ”hårda prylar” och att den operativa 

kärnan samt den teknik de använder är av stor betydelse anser vi 

det finnas likheter med Mintzbergs definition av maskinbyråkratin. 

Mintzberg menar att det är den operativa kärnan och 

maskinbyråkratins teknostruktur som till största del skapar 

strukturen för organisationen som helhet. Med tanke på att 

enheterna som ingår i detta område är väldigt små och storleken på 

enheterna är det största kännetecknet för superstrukturen är denna 

struktur inte fullständigt applicerbar på detta affärsområde. 

Däremot går det att belysa NPS utifrån de grupperingsprocesser 

som karaktäriserar superstrukturen. Grupperingen av de olika 

enheterna har skett relativt spontant, precis som i fallet med 

superstrukturen. Enheterna ingår numera i ett affärsområde men 

det är naturlig följd att NPS passar in under just det här 

affärsområdet. 

 

NPS kan även ses ha en symbiotisk klanstruktur då individerna har 

självständighet och ansvar samt att arbetet i sig är en viktig 

motivationsfaktor. Den samverkan som sker när NPS ställer sina 

kunskaper till förfogande internt, men även externt (exempelvis i 

projekt med t.ex. ABB eller andra företag), tyder på en symbiotisk 

organisationsstruktur. Trots detta upplever vi att det finns en 

hierarki inom Nexus organisation som inbegriper även detta 

affärsområde. De företag som Nexus valde att köpa upp valdes på 
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grundval av tidigare prestationer. Då även enheterna i NPS 

utvärderas utifrån tidigare prestationer tyder även det på en 

symbiotisk klanstruktur.  

 

Inom NPS finns det subvärderingar utifrån profession och 

inriktning, vilket går att återfinna i den professionella byråkratiska 

strukturen. ”Samkänslan ” sammantaget med likartade värderingar 

och produktivitet genom delaktighet påminner däremot om den 

social-integrativa klanstrukturen. Inslag som ingenjörsmässig 

effektivitet, lönsamhet och kontroll för att ”det måste vara gott nog”, 

från Nexus övergripande ledning, resulterar i att det finns en viss 

utvärderingsprincip. Detta leder till att vi kan dra det till sin spets 

och påstå att det finns inslag av den maskinella byråkratistrukturen, 

men även inom professionell byråkratistruktur är utvärderings-

möjligheten av stor betydelse.  

 

Innan omorganisationen till tre affärsområden anser ledningen att 

strukturen inom Nexus var relativt hierarkisk, det finns dock skilda 

uppfattningar om detta. Inom vissa enheter uppfattas Nexus som ett 

dynamiskt företag som har varit tämligen platt och vissa enheter har 

uppfattat Nexus som ett hierarkiskt företag. Att enheterna har så 

skilda uppfattningar anser vi kan bero på att de i sin vardagliga 

verksamhet arbetar relativt olika och att deras påverkan från 

ledningen är olika stark beroende av verksamhet och kunder.  
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I dagsläget arbetar enheterna och inte affärsområdet för att möta 

kunden. Ledningen använder sig idag utav tre sätt att kommunicera 

till medarbetarna, via e-mail och internwebben samt genom de 

hierarkiska kanalerna. Ledningen menar att informationen går via 

koncernledningen till affärsområdescheferna till enhetscheferna och 

vidare till medarbetarna. Då informationen går via den hierarkiska 

strukturen går detta att återse inom superstruktur, maskinbyråkrati-

struktur samt professionell byråkratistruktur, detta då informa-

tionen går genom flera led.  

 

För de taktiska målen ansvarar varje affärsområde och det är på 

strategisk nivå som koncernledningen sätter upp mål och 

informerar. Utifrån detta perspektiv påminner organisations-

strukturen om superstrukturen, där ledningen sätter ramarna. 

Divisionerna (affärsområdena) och plutonerna (enheterna) 

utkämpar de taktiska slagen (medarbetarnas arbete mot kund) 

medan militärledningen (koncernledningen) formulerar strategier 

för att vinna kriget (ta marknadsandelar). Något som bekräftar en 

hierarkisk struktur är det tydliga lönsamhetstänkandet som finns på 

både affärsområdesnivå och enhetsnivå. Detta visar dock även på 

att det finns inslag av en transaktionsbaserad klanstruktur som även 

den har en fokusering på resultat. 
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Programvaruutveckling och produktutveckling kräver specialist-

kompetens och den profession medarbetarna har och hur de utför 

arbetet inom sin profession är av betydelse för företagets framgång 

och överlevnad på lång sikt. De värderingar som finns inom olika 

enheter är bildade utifrån den grupp medarbetarna verkar i eller  

ursprungligen tillhörde innan de blev uppköpta av Nexus. Därmed 

är värderingarna av större betydelse för grupptillhörigheten än 

professionen som sådan, dock ser vi att detta enbart råder inom 

enheterna och inte affärsområdet.  

 

Slutligen kan vi se att det finns drag från både hierarkiska och 

klanbaserade strukturer. Det finns ingen tydlig struktur inom hela 

affärsområdet som sådant, men vi kan trots detta se att NPS kan 

klassas som att ha en social-integrativ klanstruktur. Då 

värderingarna kan ses som den viktigaste strukturkomponenten, 

beskriver den social-integrativa klanstrukturen bättre NPS struktur 

än någon av de andra strukturerna som vi har behandlat. Det finns 

dock även karaktärsdrag från andra struktursformer inom olika 

delar av NPS struktur. Då medarbetarna inom NPS driver sig själva 

att göra ett bra jobb, även om de tillsammans med andra jobbar i 

gemensamma projekt, tyder på att det finns förståelse och 

delaktighet i enighet med företaget. Någon aversion eller brist att se 

sitt enskilda arbete i ett större perspektiv verkar inte finnas. 
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Medarbetaren inom NPS verkar befinna sig i en motsatt situation en 

den arbetare som Mintzberg beskriver finns i maskinbyråkratin.  

5.1.2 Security Business Solution - struktur 
Detta affärsområde inom Nexus har både konsult- och produkt-

verksamhet. Professioner både inom produkt- och tjänsteområdet 

samverkar för att nå optimala lösningar till kunder, inte bara i 

Sverige utan runt om i världen. Det finns hierarkiska inslag i hur 

detta affärsområde styrs, vilket kan anses vara naturligt när det ska 

ske integration mellan enheter och säljkontor över hela världen. Vi 

utesluter en social-integrativ klanstruktur då enheten har svårt att 

identifiera sig med affärsidén om säkrade lösningar, vilken är mer 

centralt inom Nexus.  

 

Vi anser inte heller att Nexus har samma värderingar som detta 

affärsområde. Vidare ser vi inte att produktiviteten i särskilt stor 

utsträckning skapas av att medarbetarna känner sig delaktiga i 

Nexus organisationen, vilket är fallet i social-integrativ klanstruktur. 

Men genom att vända på det och se det från ett enhetsperspektiv 

verkar förhållandet vara det omvända. På enhetsnivå stämmer 

flertalet av variablerna på en social-integrativ klan. Att enheterna 

inom SBS skulle jobba självständigt utifrån sina professioner som är 

fallet i den professionella byråkratin är inte troligt, däremot så 

arbetar enheterna väldigt självständigt i förhållande till varandra.  
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Vidare verkar det osannolikt att enheterna liksom inom den 

professionella byråkratin skulle jobba reflexmässigt med de 

produkter och tjänster de tillhandhåller. IT-marknaden som Nexus 

verkar på är svår att betrakta som stabil, vi kan inte heller betrakta 

arbetsuppgifterna inom detta affärsområde som enkla och invanda, 

möjligtvis skulle vi kunna säga att det finns inslag från den 

professionella byråkratin i form av hierarkiska informationsvägar 

för att koordinera de operativa arbetsuppgifterna. Detta baseras på 

att medarbetarna menar att informationen ofta följer den hierarki 

som finns inom företaget.  

 

Att det finns olika grupperingar inom Nexus är tydligast inom detta 

affärsområde. De anställda inom detta affärsområde menar att det 

finns en ”vi och dom”-känsla inom affärsområdet men än mer vid 

synen på hela Nexus. De företag som Nexus har förvärvat arbetar 

fortfarande i stor utsträckning som om de vore enskilda företag, 

skillnaden är att de ligger under Nexus-paraplyet. Vi anser att 

Nexus som företag inte är särskilt känt i världen men att det finns 

kännedom om Nexus produkter såsom e-mailssystemet Memo. 

Spontana grupperingsprocesser utifrån produkter och tjänster 

uppstår inom detta affärsområde snarare än gruppering efter 

geografisk fördelning. Detta bidrar till att den lokalisering som 

skapas inom SBS leder till att vi vill kategorisera detta affärsområde 

som en superstruktur. I en superstruktur finns grupperings-
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processer för att underlätta hierarkin och tekniska förändringar i 

Nexus operativa kärna kan på sikt leda till en omgruppering på 

olika nivåer. Med tanke på förekommande brister avseende 

kommunikationen inom SBS samt Nexus organiska tillväxt påstår vi 

att SBS struktur av idag påminner om superstrukturen. Något som 

inte fungerar inom Nexus idag är skapandet av en standardisering 

eller synkronisering av verksamheterna som ingår i affärsområdet, 

detta får till följd att Nexus inom detta affärsområde har svårt att 

använda sig av den stora kunskapsbas som finns. Trots ovanstående 

diskussioner kring likheterna med superstrukturen är det svårt att 

placera in SBS i ett visst strukturfack.  

 

Tendensen visar att SBS är en superstruktur, men där professionen 

som sådan har betydelse och där enheterna delas in och grupperas 

för att underlätta hierarkin. Genom att bryta ner strukturen på 

enhetsnivå anser vi att enheterna kan karaktäriseras som social-

integrativa klanstrukturer, där medarbetarna inom enheterna 

representerar gemensamma värderingar då det ofta förekommer 

samma företagsstruktur i enheterna som fanns innan uppköpet. Vid 

uppsökande av stöd och någon att diskutera med söker sig 

medarbetarna oftast till gamla kollegor. Detta leder till många små 

social-integrativa enheter vilka ingår i en övergripande struktur, 

med karaktär av superstruktur. 
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5.1.3 Nexus Security Consultants - struktur 
Det finns inom NSC tendenser att värderingarna skiljer sig mellan 

olika professioner, vilket tyder på en professionell byråkratisk 

struktur. Medarbetarna inom detta affärsområde anser att 

lågkonjunkturen gjort att professioner som konsulter, säljare och 

tekniker har närmat sig varandra. Här, liksom inom SBS finns drag 

av att den gemensamma kulturen och strukturen är starkare inom 

enheterna än affärsområdet i sig, det finns starkare värderingar 

inom enheterna. Vi anser att det förefaller som att medarbetarna 

inom detta affärsområde är nöjda med den social-integrativa 

klanstrukturen som finns på enhetsnivå, då de anställda inte anser 

att det finns något behov av att förbättra de sociala relationerna. Vi 

upplever det som att ledningen har stort förtroende för detta 

affärsområde och innefattande enheter, detta beroende på att 

enheterna är relativt självständiga.  

 

Informationen sker till största delen genom enhetsmöten, men 

informationsspridningen baseras även på vilken position och 

funktion medarbetarna har i organisationen. Detta sammantaget 

med att enheterna utvärderas utifrån resultat gör att vi får en 

komplex bild av strukturen, då utvärdering utifrån position och 

funktion i självständiga enheter gör att vi vill placera strukturen i 

den professionella byråkratin. Standardisering av aktiviteterna 

verkar dock vara låg, vilket gör att vi inte med lätthet kan 

kategorisera strukturen i det facket. Vi drar oss i stället mot den 
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symbiotiska klanstrukturen där mycket baseras på tilldelat ansvar 

och förtroende. Denna strukturform stämmer dock inte till fullo in 

på NSC då snarare positionen inom organisationen har större 

betydelse än tidigare prestationer. Likväl verkar inte enheterna 

inom affärsområdet samverka och ställa sina kunskaper till 

förfogande för resterande enheter inom affärsområdet. Vår 

uppfattning är att det åtminstone inte finns någon kontinuitet i detta, 

även om en sådan underliggande ambition kring detta verkar finnas. 

 

Återigen verkar det som om detta affärsområde inte heller har 

någon enhetlig och lättkategoriserad struktur. Det finns drag av den 

professionella byråkratiska strukturen. Samtidigt har vi även lyckats 

hitta likheter med den symbiotiska klanstrukturen och bryter vi ut 

enheterna så har de karaktären av social-integrativa klanstruk-

turerade enheter. Någon egentlig grupperingsprocess eller att 

tekniska förändringar i Nexus operativa kärna skulle påverka de 

olika enheterna i någon större bemärkelse finns inte heller. Detta 

leder till att vi inte vill kategorisera NSC som en superstruktur. De 

påverkas, men i liten utsträckning då de i sina professioner som 

konsulter är relativt självständiga. Det är väldigt svårt att 

kategorisera NSC i en struktur då det upplevs vara två skilda åsikter 

om affärsområdet. Vissa enheter anser vi upplever affärsområdet 

som en social-integrativ klanstruktur, då medarbetarna anser att 

affärsområdet har liknande värderingar och att de sociala 
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relationerna upplevs som bra. Vidare anser vi att vissa enheter inom 

NSC visar tendenser på en mer professionell byråkratistruktur där 

professionen är av stor betydelse samt enheterna är självständiga 

och har ansvar. Vi anser dock att den professionella byråkrati-

strukturen är den tydligaste.  

5.2 Image 

5.2.1 Nexus Product Sourcing – image 
Vi kategoriserar NPS som en social-integrativ klanstruktur, vilket 

därmed enligt teorin borde innebära att affärsområdets image till 

stor del borde bygga på kommunikation och gemensamma 

värderingar. Kommunikationen upplevs som bristfällig inom alla 

tre affärsområden och att enbart viss information når fram. 

Enheterna bygger på gemensamma värderingar men det är inget 

som genomsyrar affärsområdena. Vi anser utifrån dessa argument 

att det inte finns något som tyder på att NPS har en typisk social-

integrativ klanstruktursimage.  

 

Den social-integrativa strukturen bör vara karaktäriserad av 

medarbetare som delar samma värderingar som företaget. Detta 

anser vi dock inte att medarbetarna inom Nexus har, då vi inom 

NPS kan se att de har ett annat mål än övriga Nexus. Det finns även 

olika målformuleringar inom de olika enheterna i affärsområdet. 

Inom NPS arbetas det som tidigare nämnts med program-
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varuutveckling och produktutveckling. Till skillnad mot övriga 

affärsområden jobbar detta affärsområde i stor utsträckning med 

säkerhetsproblematiken i slutna miljöer och inte öppna miljöer. 

Medarbetarna i en social-integrativ klanstruktur bör förmedla 

företagets image byggd på deras värderingar. Vi anser dock inte att 

medarbetarnas och företagets värderingar är densamma inom NPS. 

En image baserad på värderingar anser vi borde leda till att 

medarbetarna präglas till stor del av relationer och dess kontakt 

med kunder, men även till andra anställda inom företaget. 

Relationerna upplevs därmed som viktigt både inom och utanför 

företaget.  

 

Inom NPS menas att det är problem att känna tillhörighet inom 

företaget, vilket går emot hörnstenen gemenskap inom en social-

integrativ klanorganisation. De anställda inom NPS kan antas 

förmedla en enhetlig image av enheten, som byggs upp utifrån de 

programvaror och produkter som enheten utvecklar. Ibland 

integreras produktimagen med andra leverantörers produkter, 

vilket kan göra att Nexus budskap och image kan undanträngas i 

den image som kunden i slutändan upplever. I och med att 

enheterna i stor utsträckning tillverkar egna differentierade 

produkter, förmedlas inte heller någon entydig image från 

affärsområdet. NPS efterfrågar därmed högre grad av gemenskap 

och gemensamma värderingar, vilket enligt den social-integrativa 
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klanorganisationsteorin redan ska finnas inom organisationen. Det 

finns dock enheter inom NPS som anser att de har en gemensam syn 

inom företaget, vilket kan leda till att det blir lättare att förmedla en 

enhetlig image ut mot kunderna.  

 

Vidare finns det en önskan att på enhetsnivå nischa sig än mer, detta 

anser vi tyder på att de ser sig som relativt avskilda från företaget 

och affärsområdets övergripande mål och verksamhet. Vi anser att 

detta även visar att enheterna är väldigt knutna till den grupp de 

ingår i, känslan inom gruppen blir således stark. Därmed tycker vi 

att detta affärsområdes image till största delen påminner om den 

image som utmynnas av superstrukturen. En sådan image bör ha en 

överensstämmelse mellan teknologi och organisationsförhållande 

vilket vi anser oss se inom denna enhet. I enheterna finns stark 

tillhörighet till den specifika enheten och dess produkter och den 

image de tillför, men att det däremot är svårt att identifiera sig med 

affärsområdet som helhet.  

 

Många av de företag som har blivit uppköpta av Nexus har formellt, 

men inte informellt blivit en del av Nexus, vilket vi anser visar på 

den långsamma strukturella förändringstakt som karaktäriserar 

superstrukturen. Det tar tid innan en förändring är genomförd i en 

superstruktur vilket vi anser även påverkar den image företaget har 

och att det tar tid innan Nexus förmedlar den image som företaget 
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vill sända ut. De strukturella förändringarna som har skett inom 

NPS har påverkat alla enheterna då de finner att de inte har fått 

tillräcklig information, vilket leder till att medarbetarna har svårt att 

förstå förändringarna. Inom NPS upplevs att det finns för lite 

information att tillgå, men att det finns önskan om mer information 

för att kunna veta vad som ska förmedlas. Genom information finns 

förutsättningar för att gemensamma värderingar kan uppkomma, 

vilket gör att det skapas en gemensam image. Det framgår även att 

det finns olika kulturer inom affärsområdet, vilket medarbetarna 

anser kan skapa problem. Genom att olika kulturer existerar 

simultant inom affärsområdet skapas det olika rutiner, men även 

olika värdegrunder. Olika rutiner kan ta sig i uttryck i hur 

bemötande mot kund sker, vilket kan resultera i att den viktiga 

kundrelationen blir ojämn mellan olika enheter inom affärsområdet. 

 

Det går tydligt att se karaktärsdrag från den superstrukturella 

imagen, där grupperna utifrån sin funktion och storlek och därifrån 

skapar sin egen tillväxt, framgång och förändring i sitt befintliga 

affärsområde eller företag. Starka spjutspetskompetensenheter växer 

fram inom Nexus, vilka i sin tur skapar sin egen image och därmed 

riskerar de att förmedla en splittrad bild av Nexus till kunden.  

5.2.2 Security Business Solution - image 
Vi har kategoriserat SBS som en superstruktur vilket borde, 

beroende av funktion och storlek kunna leda till att enheterna har 
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differentierade image. Vi kan också se att det finns olika image inom 

SBS men att detta mer är relaterat till de produkter som finns inom 

affärsområdet. Denna framväxande differentiering kan enligt 

superstrukturteorin motverkas från ledningshåll. Påverkan måste gå 

genom flera led och informationskanalerna är inte alltid perfekta, 

vilket gör det svårt för ledningen att vara djuplodande i 

förmedlingen av t.ex. image till en relativt självständig grupp som 

storleksmässigt i omsättning eller anställda bara utgör någon 

procent av en större affärsdivision. Vidare ska en superstrukturs 

image bli påverkad av tekniska förändringar vilket vi inte ser tecken 

på inom SBS. I och med att produkterna är i stort fokus så är det 

enbart produkten i sig som förändras, men detta kommer inte att 

påverka affärsområdet i sig. I och med att SBS har en image 

uppbyggd på dess produkter, såsom Nexus Memo och Nexus 

Secure Messenging, anser vi att SBS går att kategorisera som en 

professionell byråkratisk image, den är däremot inte uppbyggd runt 

professioner utan runt produkter.  

 

SBS är ett väldigt teknikfokuserat affärsområde och tekniken har 

betydelse för kunskapsutvecklingen av medarbetarna i deras 

professioner. Vidare anser vi att imagen till viss del byggs upp kring 

dessa individer och deras professioner, men även att en i hög 

utsträckning teknikrelaterad image byggs upp kring de olika 

produkterna. Produkterna säljs sedan av professionella säljare, 
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dessa Nexusrepresentanter måste ha relativt god kännedom om 

produkterna. Detta för att kunna vara framgångsrika i ett initialt 

säljskede men framför allt för att i ett senare skede kunna 

åstadkomma merförsäljning. Det finns individer inom företaget som 

är fokuserade på en produkt, till exempel mailsystemet Memo. 

Detta skapar en ”Nexus Memo profession” vilken vi upplever som 

en identitet som medarbetarna inom en SBS enhet i stor utsträckning 

identifierar sig med. Dessa individer har skapat sig unik kunskap 

om dessa produkter och vi anser att dessa kan kallas experter inom 

just detta produktområde. Genom att bygga upp denna identitet 

skapar individen även en image kring sin profession till exempel 

teknikutvecklare som jobbar med Memo, vilket vi anser tyder på att 

en professionell byråkratistrukturs image kan identifieras.  

 

Enligt professionell byråkratistruktur bör imagen vara mer 

standardiserad. Imagen i dagsläget hos SBS anser vi inte 

karaktäriseras av standardisering, då den i så fall skulle förmedla en 

enhetlig bild mot omgivningen. Däremot önskas det inom 

affärsområdet att en mer enhetlig image ska förmedlas, vilket 

indirekt kan ses som en efterfrågan på en viss standardisering.  

5.2.3 Nexus Security Consultants - image 
Vi har valt att kategorisera NSC i den professionella byråkratin. 

Därmed borde affärsområdet bygga upp sin image med hjälp utav 

de olika professioner som finns inom strukturen. I och med att NSC 
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huvudsakligen består av konsulter vilka har ett ganska fristående 

arbete kan det tänkas att en image skulle kunna byggas upp kring 

konsultprofessionen. Konsulterna är väldigt viktiga inom NSC då 

dessa ofta har direkt kontakt med kund och betydelsen av 

personliga relationer i gemensamma eller enskilda projekt är av stor 

betydelse i detta affärsområde. Det bör påpekas att personliga 

relationer inom NSC är av stor betydelse oavsett profession. Som 

konsultaffärsområde är det en tjänst som säljs i integration med 

kunden, vars resultat påverkas av själva säljprocessen. Som bekant 

konsumeras ofta en tjänst i samma ögonblick som den produceras. 

NSC säljer sin kunskap som konsulter, tekniker eller säljare. Det är 

kunskapen som kunderna köper. Här skiljer sig detta affärsområde 

t.ex. från NPS vars kunskap tar sig i uttryck i en konkret produkt 

och inte en abstrakt tjänst. Det finns generellt sett inte några 

uppenbara kopplingar mellan individerna inom detta affärsområde. 

Däremot anser vi att de förbindelser som i förekommande fall finns 

mellan individerna är baserade på deras personliga egenskaper och 

inte på deras professioner.  

 

Vi anser att det trots allt finns ett stort förtroende mellan 

medarbetarna, vilket skapar incitament för utökat förtroende. Detta 

förtroende leder i sin tur till att medarbetarna känner erkännande 

och ansvar, vilket kan återfinnas i Hertzbergs motivationsfaktorer. 

Dessa motivationsfaktorer leder till att medarbetarna arbetar mer 
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målmedvetet. De kan även leda till att medarbetarna blir mer 

motiverade att diskutera företaget samt att de känner en stolthet i 

att representera företaget. Det förtroende som är uppbyggt samt att 

medarbetarna får ”vara någon” anser vi visar på att detta är en 

symbiotisk klanstrukturs image. Vi kan även se att det finns ett 

starkt förtroende för ledningen inom NSC, vilket har underbyggts 

av den kunskap som ledningen besitter. Medarbetarna anser att de 

som sitter i ledningen är väldigt kompetenta, kompetens inhämtat 

från när de själva har arbetat på olika nivåer samt funktioner inom 

organisationen. 

 

Inom NSC finns det en medvetenhet om att de som arbetar inom 

affärsområdet innehar stor kompetens. Kompetensen är även av stor 

betydelse inom NSC och mellancheferna önskar att de skulle ”slå sig  

för bröstet”. Detta visar på att det finns stolthet inom affärsområdet 

vilket kan tyda på att det finns en självsäkerhet baserat på 

kompetens inom NSC vilket vi därmed också tror förmedlas ut till 

omgivningen.  

5.3 Struktur och Image 
 

Vårt empiriska material har som tidigare nämnts varit svårt att 

kategorisera då det upplevs vara väldigt splittrat inom 

organisationen. Vi kan även urskilja denna splittring inom imagen. 

Ett samband kan därmed skönjas varvid vårt material tyder på att 
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den struktur ett företag har, tillika blir dess image. Om en 

organisation har en enhetlig struktur anser vi att detta återupplevs 

inom organisationen och därmed även förmedlas ut till 

omgivningen. Därtill blir en splittrad företagsstruktur även en 

splittrad extern image.  

 

 Struktur 

Formell 

Image Struktur 

Informell 

NPS Professionell 

byråkratistruktur 

Superstrukturs- 

image 

Social-integrativ 

struktur 

SBS Professionell 

byråkratistruktur 

Professionell 

byråkratiimage 

Superstruktur 

NSC Professionell 

byråkratistruktur 

Symbiotisk 

image 

Professionell 

byråkratistruktur 

 

Figur 4: Sammanställning Struktur – Image (Källa: Egen modell) 

 

Vi har genom att bearbeta vårt empiriska material kommit fram till 

att ledningen önskar att organisationen har en professionell 

byråkratistruktur. Ledningens önskan om att affärsområdena är 

självständiga men ändå arbetar inom en hierarkistruktur 

framkommer tydligt. Ledningens önskan om strukturen anser vi 

vara den formella strukturen, då detta är något som ledningen 

eftersträvar men som inte behöver vara den egentliga, informella 

strukturen. Vidare kan ses att enbart ett av affärsområdenas 
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informella strukturer överensstämmer med den formella strukturen. 

Vidare är det även enbart ett affärsområde som har en image som 

överensstämmer med den formella strukturen. Däremot är det inget 

av affärsområdena som har en image som överensstämmer med den 

informella strukturen. Vi anser att detta tyder på att medarbetarna 

inte har uppfattat den image företaget har och att de inte heller har 

kunnat identifiera sig med den image och den struktur som 

ledningen önskar (formell struktur), utan att det därmed har 

skapats en informell struktur. 

 

Vi anser vidare att ett företag bör eftersträva en enhetlighet mellan 

dessa tre variabler, formell struktur, image och informell struktur. 

En enhetlighet skulle leda till tydligare bild ut mot omgivningen 

vilket i sin tur leder till att det blir en enad bild av företaget.  

5.4 Strukturfaktorer 
 

Det finns enligt Abrahamsson & Andersen (2000:71) fem 

konkurrerande förklaringar om varför en viss struktur uppkommer 

i en organisation. Dessa fem är: strategi, organisationens storlek, 

teknologi, omgivningen samt makt och kontroll, varav den 

sistnämna är den med mest inflytande. I Nexus verkar det som om 

teknologi, storlek samt makt och kontroll påverkar 

organisationsstrukturen mest. Detta baserat på att Nexus är en av de 

ledande aktörerna i Sverige gällande IT-säkerhetsteknologi och att 
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förvärven under de senaste åren gjort att organisationen vuxit i 

storlek både i omsättning och i antal medarbetare. Nexus storlek 

idag kan antas ha påverkat det ökade makt- och kontrollbehovet 

från ledningens sida, framförallt gäller detta kontrollbehov hur 

informationen sprids inom organisationen.  

 

Makt och kontroll är vidare indelad i fyra kategorier; ledarskap, 

motivation, kultur och mål. Inom dessa fyra kategorier har 

ledningen möjlighet att påverka. Det är strukturen som visar på vem 

som bestämmer inom organisationen och hur arbetsuppgifter inom 

företaget är fördelade.  

 

Formellt sett är det affärsområdescheferna inom Nexus som i stor 

utsträckning fattar de operativa besluten och har stort inflytande 

inom organisationen. Att det inte är så i praktiken ska vi nu gå 

närmare gå in på. Till stor del underbyggs detta av hur information 

och kommunikation fungerar i organisationens olika delar. 

Information går att finna inom strukturfaktorn omgivning. 

Information och kommunikation anses vara av stor betydelse inom 

denna strukturkomponent. Sambandet mellan strukturkompo-

nenterna visas nedan i en strukturmodell. 
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Figur 5: Faktorer som bestämmer organisationsstrukturen 

(Källa: Abrahamsson & Andersen, 2000:78) 

 

Det är därmed flera faktorer som bidrar till en organisationsstruktur, 

varav vi har identifierat två av dessa som särskilt betydelsefulla för 

att skapa en enhetlig image. Dessa två strukturfaktorer är 

företagskultur och information.  

5.4.1 Kultur 
Abrahamsson & Andersen (2000:129) belyser ett företagskulturens 

stora betydelse inom en organisation då de anser att kulturen 

påverkar många aktiviteter och processer i organisationen. Alla 

organisationer har många olika kulturer och det beror på att 

organisationerna består av människor med olika intressen, 

erfarenheter samt värderingar och dessa påverkar organisationen de 

verkar inom. Inom Nexus kommer människorna från olika 
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företagskulturer som genom förvärv formellt sett blivit integrerade i 

Nexus företagskultur. Någon process från ledningshåll att integrera 

dessa strukturer i Nexus övergripande företagskultur upplever 

medarbetarna inte satts igång. Detta sammantaget med att 

individerna har egna erfarenheter och värderingar, gör att en 

gemensam företagskultur för Nexus som helhet känns ganska 

avlägsen i dagsläget.  

 

Företagskultur är enligt Petrock (1996:38) utvecklad inifrån företaget, 

författaren anser att uttryck genom värderingar och normer 

påverkar människornas beteende i en organisationen. Även 

Abrahamsson & Andersen (2000:129) knyter an till värderingar i 

beskrivande av kulturen i ett företag. Det är viktigt att påpeka att 

Nexus värderingar också påverkas av professionerna i sig som 

indirekt påverkar företagskulturen. Vi anser att det inom vissa 

yrken förekommer likartade värderingar, vilket i sin tur leder till att 

kulturen blir standardiserad och homogen. Genom ledningens 

handlingar etableras normer som fortplantar sig nedåt i 

organisationen. Genom att skapa en företagskultur går det att skapa 

värderingar inom ett företag. Detta leder till att om ett företag har en 

gemensam företagskultur så finns det även incitament för att skapa 

gemensamma värderingar inom organisationen. 
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Organisationer har enligt Abrahamsson & Andersen (2000:131) ofta 

flera kulturer och att en organisation inte behöver bli särskilt stor för 

att subkulturer ska uppstå. Den dominerade kulturen är ofta den 

som uttrycker centrala värderingar, subkulturer uppstår däremot 

ofta i organisationer med problem och de är ofta knutna till 

organisatoriska enheter eller avdelningar. Det senare är avseende 

image tydligt inom Nexus, till exempel inom SBS där 

produktvarumärket Memo i hög grad är knutet till en enhet inom 

affärsområdet. När denna enhet är i kontakt med säljkontor runt om 

i världen som ingår i Nexus, är det inte en Nexuskultur som är 

framträdande utan snarare en kultur som byggts upp kring 

produktvarumärket. Abrahamsson & Andersen (2000:132) anser att 

en stark kultur som är i symbios med företagets strategi lättare 

borde kunna uppnå det önskade målet, samt att det är lättare att få 

medarbetarna i organisationen att arbeta för målet då enhetligheten 

inom företaget är stark.  

 

Nackdelen med en allt för stark kultur är enligt författarna att det 

kan bli svårt att förändra den, vilket kan leda till att organisationen 

får svårigheter att anpassa sig till omgivningen. En för stark 

förankring av Nexuskulturen, utan hänsyn till hur omgivningen ser 

ut skulle kunna inverka negativt på företaget. 
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”Ju mer konsistent en organisation är, desto viktigare är det att kulturen stämmer 

överens med de andra faktorerna strategi, teknologi och omgivning.”  

 

Källa: Abrahamsson & Andersen, 2000:139 

 

Ledningen i ett företag arbetar enligt Abrahamsson & Andersen 

(2000:132) och Mangel & Useem (2000:232) ofta för att uppfattningar 

och värderingar hos de anställda ska ge en bestämd bild av företaget. 

Enligt författarna är rekrytering väldigt viktigt för att skapa en 

renodling av bilden utåt. Företag som skapar sin kultur utifrån 

värderingar har enligt Chan (1997:99) större tillit till varandra. Det 

har från Nexus medarbetare framförts idéer om att Nexus image är 

baserat på ett trygghetsbudskap, snarare än ett säkerhetsbudskap, 

detta anser vi skulle kunna vara applicerbara utifrån dessa 

kulturaspekter.  

 

För att identifiera sig med en image baserat på trygghet, anser vi att 

en tillit internt först måste uppnås. Återigen är det omöjligt att 

utstråla en image om att vara något du inte är. Vi anser att Nexus 

måste vara trygga internt för att kunna signalera trygghet externt. 

Alvesson & Willmott (2000:28) anser att genom identifiering av 

företagsvärderingar så kan ett företags identitet stärkas. Relaterat till 

Alvesson & Willmotts resonemang anser vi att företag får större 

möjlighet till att samma image blir utsänd till omgivningen, då 

företagsidentiteten är gemensam för de anställda inom företaget.  
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5.4.2 Information och kommunikation  
Det finns olika kategorier av information; formell och informell 

information. Formell information karaktäriseras enligt National-

encyklopedin (www.ne.se) av att den är saklig och objektiv. 

Informell information är däremot det som brukar kallas det 

som ”hörs i korridoren” eller det som snackas om vid fikabordet. 

Genom träffar där medarbetarna ses personligen finns möjlighet till 

detta slag av informella informationsspridning, dock är det inte så 

generellt sett på affärsområdesnivå eller då enheterna ligger 

geografiskt utspridda inom affärsområdet. Vi anser att den formella 

informationen inte påverkar lika mycket som den informella då den 

inte förmedlas via direkt kontakt mellan individerna. Den formella 

informationen finns där som ett rättesnöre, som går att följa men 

påverkan däremot kan vara låg med tanke på det fysiska avståndet. 

Enligt Newman (1985:209) är båda formerna av information viktiga 

och ett företag bör använda sig av båda kanalerna för att nå ut med 

sitt budskap. Dock finns det olika vägar och olika möjligheter att nå 

dessa kanaler.  

 

Då information går igenom flera olika led, finns det enligt Zaki & 

Hoffman (1988:74) större risk för att informationen kommer att bli 

felaktig eller ens framförd. Ellströms teorier att inte informationen 

blir framförd p.g.a. av den går genom flera olika led anser vi gå att 

återfinna inom Nexus. Medarbetarna anser att de skulle kunna 

utföra ett bättre jobb om informationen från "högre ort" var mer 
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lättillgänglig och direkt. En klanorganisation karaktäriseras av 

relationer inom gruppen och det är gemensamma idéer, 

föreställningar och värderingar som tjänar som informationsbärare. 

Vi anser utifrån detta resonemang att det inom en klanorganisation 

är viktigt att få en fungerande informell information för att se till att 

informationen sprids. I en hierarkisk organisation är det däremot 

viktigare med en fungerande formell informationsspridning. Dock 

ska ingen av dessa informationskanaler negligeras, då de båda 

bidrar till större informationsspridning.  

5.5 Ledningen 
 

Det har skett en förändring inom Nexus där ledningen vill att 

affärsområdena ska vara mer självständiga. Ledningen vill att mer 

ansvar ska läggas på affärsområdescheferna och att det ska vara en 

hierarkisk struktur inom affärsområdet. Detta bidrar således till att 

uppgifter från ledningen ska gå genom flera personer inom 

hierarkin för att komma ut till dem som arbetar inom enheterna och 

ut mot kund. Det framkommer av våra respondenter att ledarna 

önskar att det ska finnas enhetlighet inom affärsområdet som ska 

bygga på gemensamma värderingar. Vidare anser ledningen att 

dessa affärsområden ska finnas under Nexus-paralyet och att det 

inom detta ska finnas en viss tillhörighet. Detta anser vi kan leda till 

en komplexitet för Nexus medarbetare som dels ska finna en 

enhetlighet inom såväl enheten och affärsområdet som Nexus. I och 
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med att ledningen menar att det ska finnas skillnader mellan de 

olika affärsområdena, anser vi det som mycket svårt för 

medarbetarna att kunna hitta denna enhetlighet på alla tre nivåer 

inom företaget. Vi anser dock att några sådana skillnader inte verkar 

vara skapade eller förtydligade. Genom att alla affärsområdena ska 

byggas på enhetlighet, men att det trots detta ska finnas en viss 

hierarki, anser vi att det råder en önskan om transaktionsbaserad 

klanstruktur. Det framgår även från respondenterna att resultat är 

av stor betydelse, vilket till stor del kan bero på den 

konjunkturnedgång som branschen och företaget har drabbats av. 

 

Vi kan se att det inte på någon av enheterna finns en struktur som 

överensstämmer med den struktur som ledarna önskar. Detta visar 

på att det finns en ”mismatch” mellan vad ledarna har för önskan 

om företagets struktur och den struktur som finns i verkligheten. Vi 

kan därmed utläsa en stor skillnad mellan formell och informell 

struktur. Vad ledarna härmed bör ta ställning till är vilken struktur 

de vill att de olika affärsområdena ska ha och hur de då ska sända 

ut detta till medarbetarna. 

 

Enheterna inom NSC har stora befogenheter och är väldigt 

självständiga, vilket visar på en professionell byråkratistruktur. 

Detta är dock inget som vi upplever att medarbetarna uppskattar, 

vilket vi tror kan bero på att det inte är kommunicerat till 
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medarbetarna om vad dessa befogenheter innebär. Vi anser att det 

är av vikt att ledningen är tydliga i sitt förmedlande av vad som 

förväntas av medarbetarna och därigenom även berätta vilka 

befogenheter de har. Det är även viktigt att kommunicera detta som 

något positivt så inte medarbetarna upplever det som att de ”är 

övergivna”. Vidare är det viktigt att ledningen skapar en bra balans 

mellan frihet och kontroll, där det råder frihet under ansvar och att 

medarbetarna är medvetna om detta.  

 

I en professionell byråkratistruktur bör ledningen bygga upp ansvar 

runt medarbetarnas yrken och arbetsuppgifter. Det är även viktigt 

med status, vilket kan skapas genom exempelvis titlar. Genom att 

alla individer känner att de har en bra titel på sitt arbete och därmed 

vill identifiera sig med denna kan vi se att stolthet för sitt arbete 

ökar och därmed som i referensramen diskuterat större möjlighet till 

att individen diskuterar företaget med de i sin omgivning, vilket ger 

företaget en god image. Om Nexus ger medarbetarna de titlar som 

de känner att de vill identifiera sig med så får de mer status. 

Hertzberg menar även att status är en motivationsfaktor, vilket 

leder till att ytterligare drivkraft skapas hos den anställde.  

 

Det finns inom Nexus olika faktorer som motiverar medarbetarna. I 

NPS motiveras medarbetarna huvudsakligen via personlig 

utveckling, medan det är pengar som motiverar medarbetarna i de 
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andra två affärsområdena. I en transaktionsbaserad struktur bör 

motivation ske via kapital. Detta skulle i Nexus fall kunna ske med 

en gemensam lönemall. Medarbetarna kan därmed på ett enkelt och 

överskådligt sätt se hur deras månadsinkomst påverkas av deras 

arbete. I dagsläget finns det många olika lönemallar inom Nexus. 

Detta beror på att de flesta företag som har blivit uppköpta har fått 

behålla sina lönemallar och enligt medarbetarna så vill ingen byta 

då de anser att just deras lönemall är den bästa. Vi anser att 

ledningen bör sammanföra dessa lönemallar och skapa en 

gemensam för alla affärsområdena som gör att alla inom Nexus har 

samma villkor och därmed blir belönade på samma förutsättningar.  

5.5.1 Kultur – ledaren  
Ledningen kan genom en användning av ”vi”-termen och relatera 

till företaget framkalla enhetlighet där alla inom företaget känner sig 

delaktiga. Eftersom det inom alla Nexus affärsområden efterfrågas 

mer ”vi- känsla” så anser vi att ledningen borde lägga mycket energi 

på att skapa en företagskultur som är gemensam för hela Nexus. 

Genom att skapa en kultur som individerna kan relatera till anser vi 

att även värderingarna som företaget innefattar, kommer att bli 

gemensamma. Enligt Bamber & Venkataraman (2002:23) vill 

individer känna tillhörighet till en grupp och detta tycker vi oss 

även kunna se inom Nexus. Det efterfrågas relationer bland de 

anställda samt möten där individerna kan träffas. Individer i ett 

företag vill känna gemenskap med både sitt yrke och sitt företag. 
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Ledningen bör arbeta för att få medarbetarna att skapa en identitet 

till både företaget och dennes yrke. För Nexus är det viktigt att 

beakta den stolthet som många medarbetare känner i sina 

professioner.  

 

 

Figur 6: Image och yrkesidentitet (Källa: Egen modell). 

 

Individerna inom en organisation skapar företagets image då det är 

dessa som möter omgivningen. Detta leder till att företaget får en 

identitet, vilket vidare leder till en image. Imagen påverkar 

individerna i företaget och dessa känner identitet till sitt yrke. En 

image som individerna kan och vill identifiera sig leder till en 

samstämmighet mellan extern image och intern image. Vidare 

skapar en stark yrkesidentitet även en identifiering till det företag 

som individen arbetar inom, en starkare företagsidentitet har 

därmed skapats. Detta leder till att en starkare koppling till yrket 

och organisationen ger en starkare image. Nexus image anser vi 

måste skapas utifrån företagets image, men med ett stort 

hänsynstagande till de olika professionerna som ingår i företaget. 

Först när dessa två variabler synkroniserats kan en enhetlig bild ges. 

Där varje professions image underbyggs av företagets image.  

Extern 
image 

Individuell 
yrkesidentitet Företagsidentitet 
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Detta kan göras genom att ledningen försöker påverka individernas 

beteenden.  

 

Enligt Alvesson & Willmott (2002:27) kan ett företags image till stor 

del ses som att den kan styras av ledarna i organisationen, vilka som 

tidigare nämnts har en stor påverkan på ett företags struktur. 

Författarna anser vidare att ledarna kan skapa den image som 

medarbetarna får och har av företaget. Detta kan göras genom att 

genomföra ett aktivt arbete med att skapa och kommunicera en 

gemensam image av företaget till medarbetarna.  

 

Vi kan se att alla enheter i samtliga affärsområden har social-

integrativa klanstrukturer, vilket leder till att alla enheter har byggt 

upp stark gemenskap då denna struktur bygger på gemensamma 

värderingar. Dessa värderingar som finns inom enheterna kan dock 

vara starka, vilket kan leda till att det blir problem när ledningen 

ska förmedla sitt budskap om gemensamma värderingar, detta kan 

tydligt ses inom SBS som vi har karaktäriserat som en superstruktur. 

En superstruktur har just dessa substrukturer som kan uppkomma, 

exempelvis genom enheter. Genom att skapa gemensamma 

värderingar som gäller hela affärsområdet kommer dessa 

substrukturer att försvinna. De olika substrukturerna leder till att 

det lättare uppstår en ”vi och dom” känsla, vilken vi också kan se 

har uppkommit inom alla affärsområden. Detta gör att det blir 
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större konkurrens inom företaget, men även inom enheterna. Om 

ledningen förmedlar att de alla befinner sig i samma företag och att 

de eftersträvar samma mål så anser vi att medarbetarna kan 

samarbeta på ett bättre sätt, vilket kan leda till bättre möte med 

kund och större kompetens inom företaget. Därmed anser vi att det 

är av stor vikt att ledningen diskuterar detta med omsorg.  

 

Nexus har tydliga mål, vilka medarbetarna kan finna i dokument 

som alla har tillgång till. Däremot finns det åsikter bland 

medarbetarna om att målen redan skulle vara uppnådda och att de 

behövs uppdateras. Detta anser vi tyder på att kommunikationen 

om målen inte har gått ut till medarbetarna. Om kommunikationen 

gällande företagets mål skulle fungera torde inte medarbetarna anse 

att målen var gamla utan istället skulle de kunna identifiera sig med 

dessa. Inom många enheter råder det förvirring om vilka målen är 

då de inte kan identifiera sig med dessa. Medarbetarna anser också 

att de inte kan identifiera sig med affärsidén ”ledande parten för 

säkrade lösningar”. Detta anser vi bero på att det inte har skett 

tillräckligt med information om dessa mål och affärsidén. Vi anser 

vidare att detta är högt väsentligt då en förståelse för målen även 

gör det lättare för medarbetarna att se sig som en del i 

organisationen vilket leder till större känsla av gemenskap. För att 

kunna genomföra en gemensam lönemall och för att den ska ha 
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genomslagskraft är det viktigt att ledningen är tydliga i sitt budskap 

och kommunicerar det på ett bra sätt.  

5.5.2 Information och kommunikation – ledaren  
Det är för ledningen av stor vikt att bestämma hur de ska nå den 

bästa kommunikationen för att sedan kunna förmedla det som 

önskas. Genom att kommunicera med rätt ordval kan ett företag 

också påverka den image som önskas förmedlas. Det finns 

skillnader mellan kommunikation och information där 

kommunikation betonar betydelsen av ett utbyte mellan individer, 

medan information är envägskommunikation. Nexus kan förankra 

imagen genom att skapa kommunikation istället för information. 

Ledningen har ett problem idag, då det huvudsakligen råder 

information via internwebb och e-mail och ingen kommunikation. 

Detta har inte i någon större utsträckning underlättats av 

indelningen i tre affärsområden, då sättet att kommunicera och 

informera i stort sett följer samma mönster som tidigare. Att en gång 

i veckan kommunicera via telefonkonferens med de olika enheterna 

inom affärsområdet anser vi inte vara tillräckligt. Det är enligt vår 

uppfattning också den enda kommunikationen som sker mellan 

enheterna inom affärsområdet. Vi anser att kommunikationen 

mellan affärsområdena kan och bör utvecklas.  

Informationsbehovet är stort, framförallt från de nyligen förvärvade 

företag som inte vet så mycket om Nexus interna organisation. NPS 

menar att det kan ha att göra med att Nexus ledning inte vet vilken 
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typ av information som bör kommuniceras ut. Med tanke på att 

individerna inom Nexus upplever att de inte blir informerade kan 

selekteringen och förtroendet för informationen öka om individerna 

träffas mer fysiskt inom organisationen. Det är också något som en 

av mellancheferna inom SBS efterlyser, då han menar att det 

personliga mötet har ett enormt genomslag för informationen och 

kommunikationen. 

 

Balmer & Gray (2000:259) anser att kommunikation är det som 

formar bron mellan den tänkta imagen och den image som 

omgivningen har. Enligt Wallin-Andreassen (1997:105) kan de 

anställda bli positivt influerade av ett företags image och därmed 

motiveras till att skapa bättre relationer med omgivningen. Vi 

upplever som Nexus måste jobba mer med detta, då det är svårt att 

få en uppfattning om den image som finns internt, då 

kommunikation framförallt sker inom enheterna och inte inom 

företaget som helhet.  

5.6 Individuella mentala kartor 
 

Oavsett vilken organisationsstruktur en individ ingår i, har alla 

individer inom Nexus sina egna erfarenheter vilka formats av livet 

som helhet. Benjafield (1997:3) anser att det inom kognitionen finns 

ett antal övergripande koncept som ingår i begreppet mentala kartor, 
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dessa är medvetenhet, intelligens, intuition, uppfattning, färdigheter 

och förståelse.  

5.6.1 Problemlösningsförmåga 
Enligt Benjafield (1997:238) finns det två typer av tänkande. Dessa är 

produktivt tänkande och blint strukturellt tänkande, det senare är 

vanligt förekommande bland vuxna. Blint strukturellt tänkande 

innebär att individen reproducerar tänkande som använts i andra 

situationer, men som mycket väl kan vara olämpligt i den aktuella 

situationen. Att det förekommer inslag av reproducerat tänkande 

inom Nexus anser vi som uppenbart, då både ledningen, 

mellanchefer och medarbetare ofta fattar beslut på intuitiv grund.  

 

Samtliga individer i affärsområdena är eniga om att intuitivt 

grundade beslut är de mest förekommande. För NPS är det dock 

genomgående att beslut kan fattas på både intuitiv grund och analys. 

Att problemlösningsförmågan på individbasis och i grupp skiljer sig 

inom NPS gentemot de två andra affärsområden, detta ses speciellt 

tydligt inom en NPS-enhet. Där arbetar de tillsammans i 

brainstormingövningar/workshops och på så sätt anser de sig få 

utväxling i den individuella förmågan till produktivt tänkande och 

analys. Genom detta skapas ett gemensamt produktivt tänkande där 

1+1=3 och förhoppningsvis nås en optimal lösning. Inom en annan 

enhet inom NPS förekommer det däremot inslag av analys på 

individbasis.  
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Men de bakomliggande faktorerna till det produktiva tänkandet 

skiljer sig dock åt mellan de två enheterna. Inom den ena enheten 

premieras det produktiva tänkandet utifrån lönsamhetsaspekten, 

medan det inom den andra enheten önskas att individerna inte 

enbart påverkas av denna aspekt, utan att tänkandet i sig blir 

produktivt och öppet. Problemlösningsförmågan är i grunden 

individuellt relaterat även om risken för blint strukturellt tänkande 

även påverkas av organisationsstrukturen samt hur lång tid som 

individerna tillbringat i strukturen. I och med att Nexus har funnits 

sedan 1987 samtidigt som företaget genom åren haft en 

förvärvsstrategi, förekommer antagligen både produktivt och blint 

strukturellt tänkande.  

 

Yngre människor använder sig mer av produktivt tänkande. I detta 

tänkande är det viktigt med fingertoppskänsla för de strukturella 

krav som inryms i den aktuella situationen och problemet. Inom 

Nexus med en hög andel äldre anställda inom organisationen, 

bekräftas denna teori då de flesta av medarbetarna inom 

åldersgruppen "höga 40" fattar beslut baserat på ryggmärgskänsla 

eller maggropskänsla. "Man skall alltid använda magen", som en 

medarbetare uttrycker det. Vidare belyser Benjafield (1997:241) att 

det enklaste sättet att lösa problem är att använda sitt minne och 

komma på hur individen eller organisationen har löst liknande 

problem tidigare.  
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Benjafield (1945:241) kallar denna aktivitet för analys av situationen 

motsatsen är funktionellt fixerad. Vid funktionell fixering är 

individen/organisationen oförmögen att se och förstå att ett visst 

objekt verkligen har förmågan att lösa ett visst problem. Vidare 

menar Benjafield (1945:241) att objektet faktiskt kan hantera flera 

funktioner samtidigt och på så sätt lösa ett förestående problem. Här 

ser vi en viss skillnad mellan NSC och NPS där det senare 

affärsområdet jobbar mer utifrån sina egna professioner som 

tekniker, säljare, projektledare och konsult. Var och en av dessa 

professioner har sina egna roller.  

 

Att förstå till exempel ett begrepp som image antas enligt Benjafield 

(1997:248) till viss del baseras på insikt. Varje individ och 

organisation bör kontinuerligt utvärdera ”vad de vet om vad de 

vet”, detta benämns som metakognition. En insikt är något som 

enligt Benjafield (1997:248) blir en uppenbarelse för individen, det är 

inte något som individen bestämmer sig för att ha. Insikten om 

Nexus företagsimage anser vi vara låg, med tanke på de 

differentierade svar vi fått om Nexusimage.  

 

Enligt Benjafields (1997:249) observationer skiljer sig människor åt i 

förmågan att selektera bland den information som finns för att lösa 

ett förestående problem. Inom Nexus ser vi att det finns brister i 

informationsspridningen. Det verkar dock som att detta inte är 
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något större problem när det gäller den dagliga verksamheten inom 

enheten eller affärsområdet. Dock kan informations-

spridningen/informationshanteringen skapa problem när Nexus 

försöker kommunicera ut en enhetlig image. Förmågan att upptäcka 

och välja den information som verkligen är väsentlig för att lösa ett 

problem benämner författaren för ”sagacity”. Det handlar om en 

känsla att förstå vad som är av betydelse i en viss problemsituation. 

Denna selektering avseende information menar en av 

mellancheferna inom SBS kan underlättas om någon form av 

agentsystem skulle införas. Då skulle medarbetarna kunna 

prenumerera på den information som är av betydelse för just den 

aktuella positionen och funktionen. Inom de två andra 

affärsområdena upplever inte individerna något problem med att 

informationsmängden skulle vara övermäktig att hantera. Det är 

snarare tvärtom, att informationsspridningen från ledningshåll är 

sällsynt.  

5.6.2 Intelligens och kreativitet 
Benjafield (1997:193) beskriver intelligens som en grund-

förutsättning av yttersta vikt för det praktiska livet. Vidare menar 

denna författare att det kan vara svårt att mäta intelligens och att 

olika skalor behövs. Inom en kunskapsbaserad organisation som 

Nexus, antar vi att specialiserade individuella kunskapsbaser och 

korrelationen mellan dessa är av extra stor betydelse för att uppnå 

ett bra resultat för kunden. Det som kommit fram i samband med 



-Analys- 

  - 184 - 

intervjuerna är att den möjligheten också finns, men att det inte 

utnyttjas i tillräckligt hög grad. Om organisationen försöker 

synkronisera intelligens och image, anser vi att intelligensen kring 

symbolik är relevant att belysa. Detta med tanke på uttalanden 

som ”vi är alla ambassadörer för Nexus”. Som Nexus ambassadörer 

skall Nexus anställda i sina professioner, gemensamma projekt och 

genom sina kunskaper symbolisera de kunskaper som Nexus som 

företag besitter. 

 

Benjafield (1997:324) har flera kriterier för att definiera intelligens. 

Författaren menar att intelligensen byggs upp av ett symbolsystem. 

Mänsklig intelligens kommer till uttryck i ett symbolsystem som ger 

utrymme för individer att uttrycka sig om vad de vet om dennes 

värld. Vanligtvis kommer den kunskap till uttryck i ett visst språk. 

Inom IT-branschen finns ett visst språk med inslag av facktermer 

och ”buzzwords”, vilket kan göra att individer som står utanför IT-

kulturen kan ha svårt att förstå det branschspråk som används. Det 

finns även andra symbolsystem än just språket. I vissa fall innebär 

det risker att enbart använda sig av språket, då olika individer med 

begränsad förmåga kan förstå det vi säger utifrån den bransch och 

organisatoriska kontext de själva befinner sig i. Tidigare 

livserfarenheter och organisatoriska erfarenheter påverkar också. 

För att symbolsystemet skall få full utväxling, måste andra aspekter 

av den individuella intelligensen beaktas. De som Benjafield 
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(1997:325) nämner är bilder, musik och matematik och dessa är 

beroende av kontexten men även viktiga för vår anpassning och 

överlevnad. Utifrån den markandkontext som Nexus befinner sig i 

är således den bild eller image som medarbetarna sänder ut viktig 

för Nexus överlevnad.  

 

Enligt Benjafield (1997:346) kan ett ord sätta igång en process av 

kreativitet och ett ord kan också kopplas till en mening eller 

företeelse. Enligt författaren påverkas kreativiteten av intuitionen. 

Kreativiteten är framträdande inom alla enheter inom Nexus, dock 

begränsar sig ofta kreativiteten till enheten eller affärsområdet. 

En ”maggropskänsla” om hur man hanterat liknande problem är 

ofta något som ledningen men också enskilda individer utgår ifrån i 

sin kreativitetsprocess gällande kundprojekt och liknande. 

 

De värderingar som kreativa människor har är teoribaserade och 

Benjafield (1997:351-352) anser att dessa människor värderar 

materiell välfärd och sociala relationer relativt lågt i förhållande till 

konstnärliga människor. Det anses dock vara kontexten som är mest 

avgörande avseende kreativiteten, vi anser att detta kan vara 

framträdande i vissa projekt som Nexus jobbar med. Framförallt 

belyser en enhet inom NPS detta, där menar mellanchefen att 

medarbetarna arbetar inom projektet och att det är med projektets 
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deltagare som medarbetarna umgås. När projekten sedan avslutas 

minskar även kreativiteten något, tills nästa projekt startas. 

5.7 Imageskapandeprocessen 
 

Vi har sammanfogat våra upptäckter i analysen vilket har bidragit 

till en modell som beskriver imageskapandeprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Imageskapandeprocessen (Källa: Egen modell)  

 
Ledningen utvecklar en strategi som en organisation ska arbeta efter. 

Denna strategi bör vara utformad efter klara mål och visioner som 

sedan kommuniceras ut till medarbetarna. Strategin kommuniceras 

till medarbetarna via formell information såsom e-mail och 

informationsbroschyrer. Ledningen har stor påverkan på strukturen 
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i en organisation och genom strategin kan ledningen även påverka 

företagets kultur.  

 

Företagets kultur skapar sedan möjligheter för informell 

kommunikation. Vissa kulturer är mer tillgängliga för informell 

information, medan andra är mindre öppna för dessa. Kulturen 

bidrar även till en enhetlighet och gemensamma värderingar. 

Kulturen och de båda informationsvägarna påverkar således den 

interna imagen. Vi har tidigare beskrivit hur information och kultur 

påverkar den interna imagen och strukturen i ett företag. Den 

interna imagen förmedlas sedan via medarbetarna ut till 

omgivningen. Dock är det viktigt att ha i åtanke att alla individer 

skiljer sig från varandra och upplever sig själva, sin omgivning och 

företaget på olika sätt. Därmed förmedlas även ett företags image på 

olika sätt, vilket vi beskriver som ett filter i modellen. Det är även 

viktigt att ha i åtanke att omgivning, vilken också består av 

individer har olika mentala kartor och därmed uppfattar 

information och omvärlden på olika sätt. Genom att inom företaget 

påverka kulturen och skapa en gemenskap hos medarbetarna 

arbetar ledningen upp en gemensam bild och därmed en gemensam 

mental karta vilket leder till att det finns större möjlighet till att alla 

inom företaget förmedlar samma bild av företaget och framförallt 

har samma uppfattning om vad företaget står för och vad det vill 

förmedla.  
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5.8 Sammanfattning - Analys 
 

Vi har kategoriserat Nexus affärsområdens informella strukturer i 

förhållande till teorin. Vi har även kategoriserat de formella 

strukturerna samt affärsområdenas image. Detta har vidare lett till 

att vi kan se att det inte finns någon enhetlighet inom Nexus 

informella struktur eller dess image. Vidare bidrar detta till att ett 

samband kan skönjas, en splittrad struktur skapar en splittrad 

image. Vi anser att det är viktigt att ledningen arbetar med att öka 

samhörigheten och gemenskapen inom företaget för att kunna 

skapa en enhetlig image. 

 

För att skapa en enhetlig image anser vi att det finns två 

strukturfaktorer som är särskilt viktiga. Dessa är företagskultur och 

information/kommunikation. Genom att skapa gemensamma 

värderingar och en fungerande information anser vi att det blir 

möjligt att skapa en tydligare enhetlighet. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att alla individer är olika och uppfattar företeelser på olika 

sätt. Detta leder i sin tur till att det är svårt för ledningen att veta 

vad individerna i företaget exakt förmedlar ut till omgivningen. Vi 

anser vidare att ledningen genom gemensamma värderingar kan 

skapa mer likartade mentala kartor. Det är dessa unika kartor vilka 

bl.a. är uppbyggda av tidigare erfarenheter som påverkar 

individerna. 
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Våra upptäckter har mynnat ut i en imageskapande process, vilken 

kopplar samman de faktorer som bidrar till hur en extern image 

skapas. Den visar även ledningens möjlighet att påverka denna 

process, men även på att alla individer är unika och att det därför är 

svårt eller omöjligt att veta exakt vad medarbetarna kommer att 

sända ut för bild av företaget.  
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6 Slutsatser 
 

Här kommer vi nu att reflektera över vårt tävlingsresultat 

och utifrån detta dra slutsatser, som förhoppningsvis gör 

att vi kan prestera än bättre i kommande tävlingar. Vi är 

nöjda över tävlingsresultatet. Vi har lagt ner mycket tid på 

teknikträning, men den kan ju alltid finjusteras. Våra 

träningsmetoder anser vi som lämpliga. Att metoderna 

under resans gång anpassats efter vår teknikutveckling och 

tränande ser vi som positivt. Inför nästa tävling bör vi 

dock fundera på om vi bör lägga mer fokus på teknik 

istället för mängd. Å andra sidan är det rätt svårt i en 

relativt ny disciplin som ”Image Follows Structure”. I och 

med att sporten utvecklas och får fler deltagare tror vi även 

att tekniken inom idrotten kommer att utvecklas. Genom 

vårt idoga tränande och tävlande inom denna disciplin 

känner vi oss förberedda för nya träningspass och 

kommande tävlingar.  
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Det finns enligt forskare samband som visar att extern image skapas 

inifrån ett företag. Vi ville undersöka detta och har därmed 

lokaliserat intern image. Ett företag kan genom dess struktur 

påverka de förhållanden som råder inom företaget, detta kommer 

vidare att påverka den bild som företaget sänder ut mot 

omgivningen. Vi har kategoriserat de olika affärsområdena i vårt 

fallföretag Nexus. Detta har vi gjort för att kunna jämföra den 

formella strukturen, den informella strukturen samt affärsområdets 

image. Ett företag som kan ha enhetlighet inom samtliga av dessa 

faktorer anser vi sänder ut en enhetlig image till omgivningen.  

 

Genom att kategorisera affärsområdena på detta sätt har vi även 

haft möjlighet att se huruvida det finns några samband mellan 

faktorerna. När vi kategoriserat in Nexus märkte vi att det inom 

företaget fanns en oerhört splittrad bild av både image och struktur. 

Inte inom något av affärsområdena fanns det enhetlighet inom alla 

tre faktorer; formell struktur, informell struktur och image. Då det 

finns en splittring inom organisationen återfinns detta även inom 

den interna imagen, vilket vi anser påverkar den externa imagen.  

 

Vi har således upptäckt att när det råder osäkerhet inom strukturen 

så förmedlas detta även utåt mot omgivningen, vilket leder till en 

splittrad bild av företaget. Härigenom går det alltså att se ett 

samband, ett företags image är påverkat av dess struktur.  
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Vidare har två strukturfaktorer framkommit som extra viktiga vid 

skapandet av en företagsimage, dessa två är företagskultur och 

information/kommunikation. De båda leder till gemenskap, vilket i 

sin tur leder till en enhetlig förmedling av företaget och dess 

värderingar. Inom företagskulturen är det intressant att se vad en 

enhetlig kultur kan bidra med, den kan skapa gemenskap och 

gemensamma värderingar. Stark gemenskap och gemensamma 

värderingar anses oftare återfinnas inom en klanorganisation än i en 

hierarkisk organisation.  

 

Utan fungerande information och kommunikation är det omöjligt 

för ledningen att förmedla sitt budskap om vad företaget står för 

och vad det vill uppnå. Inom en hierarkisk organisation är den 

formella informationen av stor vikt, medan det inom en 

klanorganisation är viktigt med informell information. Vidare vill vi 

dock påskina att båda formerna av information är viktiga och att de 

bör finnas som komplement till varandra. Vi har kartlagt sex olika 

organisationsstrukturer vilka kan återfinnas mellan hierarki- och 

klanstrukturen, dessa består av olika karaktärer och förmedlar olika 

image. För att undersöka huruvida organisationsstrukturen 

påverkar imagen har vi kategoriserat Nexus tre affärsområden, men 

inget utav dem hade en genomgående och enhetlig struktur, ingen 

hade heller en tydlig image. Både inom struktur och image råder en 

splittring och osäkerhet. Detta leder oss osökt in på den ultimata 
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organisationen, finns det en organisationsform som lämpar sig 

bättre för att sända ut en enhetlig image till omgivningen? Det 

skulle vara intressant att undersöka fler företag för att kunna utröna 

huruvida vissa organisationsformer kan förmedla image på ett 

bättre sätt. Vi har genom vår undersökning kunnat se sambandet 

mellan struktur och image, vidare skulle det vara intressant att 

undersöka på vilka sätt imagen påverkas av de olika 

företagsstrukturerna. 

 

Alla individer har mentala föreställningar som påverkar hur 

individerna uppfattar och förmedlar information. Dessa 

föreställningar skiljer sig mellan alla individer, vilket gör att det är 

omöjligt att genom ett sätt möta alla dessa individer. Det skulle 

därmed vara intressant att se huruvida omgivningen önskar en mer 

standardiserad bild av företaget eller söker omgivningen ett företag 

med flexibel struktur. Det skulle kunna antas att det i en flexibel 

omgivning där det är viktigt att ”möta kunden på halva vägen”, är 

viktigt att företaget även flexibel i sin image. Å andra sidan har vi 

sett att detta även kan leda till en splittrad bild av företaget. Graden 

av standardisering gentemot flexibilitet skulle vara intressant att 

undersöka.  
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Det finns väldiga diskussioner om huruvida det är strategin som 

skapar strukturen eller om det är strukturen som skapar strategin 

(Chandler, 1962 gentemot Hall & Saias, 1980). Vi tror att detta även 

skulle kunna återfinnas inom vårt valda område. Det skulle därför 

vara intressant att undersöka om image kan påverka strukturen, dvs. 

om ”Structure Follows Image”. 
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7 English Summary 
 

An English summary will be found in this chapter, as we want to 

give everybody a possibility to read our thesis. 

7.1 Introduction 
 

7.1.1 Background 
The business market is today characterized by tough competition 

amongst the competitors to reach the consumers money and 

interests. To create an interest, companies can use different tools 

within marketing, one of these tools is the company’s image. The 

customer no longer buys only a product, but also the image that the 

company or the product is associated with.  

 

There are researches made (“Norwegian Customer Satisfaction 

Barometer”) that shows the correlation between a positive corporate 

image and customer satisfaction. Therefore the way customers 

experience the company will show off in the way the company 

succeeds at the market. Image can be seen as something that 

companies transmit to the environment but also what the 

environment actually comprehend, for a company it is of great 

importance that these two are in harmony with each other, but it is 

not always that is reached. An ambition for the company is to make 
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the environment understand what the company stands for and the 

mediated picture will be equivalent.  

 

It is of importance that companies transmit a united image and that 

can be reached only by striving to send out the same picture of the 

company to the environment. If the company suffers an indistinctive 

communication a discrepancy can occur. Furthermore, a 

discrepancy can lead to coworkers sending out different images of 

the company, which will lead to a divided corporate image. If a 

divergence will occur between internal and external image it can be 

expected to reduce a company’s competitiveness. The environment 

has its own apprehensions of a company and therefore it is difficult 

to secure how the corporate image is experienced.  

7.1.2 Problem discussion 
To reach the desired corporate image the company needs to be 

aware of the signals it is sending out and how and what to 

communicate to the market. To do this the company needs to look 

within its own and its internal factors, since the signals are created 

within the company. A company needs to have an image that 

reflects the values of the organization and it is not possible, nor 

desirable to create an image that is not in parity with the internal 

experienced image. The corporate image is also affected by the 

structure of the organization. We believe that this would make 

organizations with structural differences have a different image. 
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 A company can have both a formal and informal structure which 

can generate incongruity between what both structures mediate.  

 

To a large extent management can influence the image of a company, 

since leaders can choose which structure the organization should 

have. Management also sends out signals to the employees who 

send out the company’s signals to the environment. It is of 

importance that management has supervision about the desired 

internal and external image is in coherence. Management’s task is to 

coordinate and send out the same image throughout the company, 

which will lead to a communicated united corporate image.  

7.1.3 Purpose 
We will examine how different structures of organizations can 

influence a company’s internal image and thereby leave a 

contribution to the knowledge of a business internal image.  

 

- Additionally this will show the connection between structure 

and image.   

7.2 Methods 
 

Our empirical studies have been accomplished through interviews 

with employees at Nexus, and they all possess different positions 

within the company. We are using a case study to achieve our 
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results, since we believe that will give a more complete depiction of 

the company.  

 

By reading existing research within image and other relevant 

literature we have created a theoretical understanding for the 

subject. We also studied information about the company and its 

industry to better understand the organization and its employees. 

We used an interview guide to accomplish the interviews. The guide 

had some questions marked and then we added questions we 

thought were appropriate to get the most of the interview. During 

our interviews we have increased our understanding of the 

company and its employees which has led to improved interviews. 

The interviews lasted for about an hour and the first part was about 

the structure and how the employees experienced it and the second 

part was about the company’s image and how to meet customers. 

The guide for the interview is to be found in appendix one. In the 

beginning of every interview we started by telling the respondents 

that the interviews would only be seen by us and that our report can 

be classified as secret if they wanted that. However that was never 

wished for. We believed by telling this it would increase the 

possibility for the respondents to openly tell us about their 

experiences and opinions.  
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We made twenty-four interviews which we thought would be 

sufficient for our purpose. And by splitting up the empirical 

material and analysis we believe will make it easier for the reader to 

make their own opinions and therefore minimize the risk of 

misconstructions. It is difficult as author to stay objective and 

therefore we think it is good for the reader to have the option to 

make their own opinion. We are by observations going to examine 

the meaning of image and structure and will then try to reach a 

comprehensive view. Since we are examining different subjects we 

believe that our scientific approach is hermeneutic, which examines 

peoples comprehensions of reality.  

 

We are using a qualitative study which is characterized by flexibility 

when new knowledge and experience. This is created during the 

project and allowed to be used during the research. We believe that 

we can reach the most modulated and true picture by using this 

form of study. To find out how the structure affects image we are 

using a company as a case-study, Nexus. Furthermore, a case-study 

is often done during a longer period of time which we have not been 

able to do here. We therefore think it is of importance to point out 

that the person that is doing the research is the foremost instrument 

for both the gathering and analyzing of the material.    
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7.3 Frame of References 
 

Several researchers believe that the structure of an organization is of 

importance when creating an image of a company. Other factors 

they find essential are; management, communication and culture.  

 

Formal organizations always have informal structures as well. 

According to researchers this is because organizations are not 

machines and that they therefore will be affected by informal 

relations. The informal organization is very powerful and a 

company can control the information through the informal 

organization.  

 

There are different business structures and two of these are opposite 

each other. These two are hierarchical organizational structure and 

clan organizational structure. Often companies have a structure that 

is somewhere in between these two extremes. We have decided to 

discuss six different structures that are to be found under these two 

extremes, these are: Superstructure, Professional Bureaucracy, 

Machine Bureaucracy, Transaction Based Clan, Social-Integrative 

Clan and Symbiotic Clan.  
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7.3.1 Hierarchical Organizations structures 
Within a hierarchical organization management is of great 

importance.  

 

Superstructure 

In an organization where there is a demand for more visibility of 

structure it is appropriate to use a superstructure. Visibility can be 

reached by more severed management and a clear grouping of the 

different parts of the organization. They can be grouped by system 

of formal authority and the most obvious example is to be found in 

military organizations. Within the core operation units of a 

company there is strive for standardization to coordinate at different 

levels in the company. In a superstructure communications is of 

great importance. The operative business should be coordinated and 

standardized to facilitate communication and synchronize the 

internal image. The ambition for the superstructure is that the 

structure should be streamline shaped, since that reduces costs for 

the organization.  

 

Professional Bureaucracy  

The professional bureaucracy is built on a coordination which will 

allow both standardization and decentralization at the same time. 

An organization with this structure will trust the knowledge and 

skills of the employees, therefore the individuals and their positions 

in the company are important. People within this organization often 
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meet to exchange experiences with colleges from other divisions. 

The power within the professional bureaucracy organization is to be 

an expert or to have special competence.  

 

The image at this organization is built on the professions which are 

a part of the structure. Employees will create an identity with the 

company and through that identity they also identify the company. 

A created identification with the company can lead to a united 

image but researchers believe that the image between different 

professions can be different, it can also be different within the same 

one. The expert’s image is to some extent built on the knowledge 

and the skills that the person possesses.  

 

Machine Bureaucracy 

The major difference between professional and machine 

bureaucracy is that the machine bureaucracy to a larger extent 

generates its own standardization. This standardization is made 

through the techno structure of the organization. It designs 

standardized tasks to its employees within operative functions. The 

name machine bureaucracy comes from the resemblance to a 

machine that the organization has. The structure is being like a 

machine through high specialization, routine based responsibilities 

and very formalized working procedures. The communication is 

formalized within the whole organization.  
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Control is very important in this structure, which originate in strives 

for elimination of insecurity. The machine bureaucracy is most 

convenient for a simple and stabile environment. In complex and 

dynamic environment it is not possible to build on repetition and 

standardization. A company’s image can be changed but it takes 

time and for a machine bureaucracy organization structure it is 

really time demanding to implement this internally. The image is 

built during a long time and is to its character standardized.   

7.3.2 Clan Organization structures 
The clan organization is kept together by social factors within the 

company. Since there is allowed more space for social factors at this 

structure the organization will be better protected and stabile. 

Therefore researchers find that clan organizations have better 

possibilities to handle a turbulent environment.  

 

Transaction Based Clan  

The transaction based clan builds upon the economical relation 

between parties where the relations are build on trust. The members 

of the organization share the same view of the company and how 

cooperation should work. There is a united belief that everybody 

will be rewarded for their achievements. Confidence within a 

transaction based clan is built upon the belief of that cooperative 

actions is the best way of getting large dividends. The goals are 

build on the values of the employees within the organization.  
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This makes everyone in the organization to believe in the company 

and also that nobody tries to go against the goals of the organization. 

To create an image for the company the main issue is that the 

employees are united on how the customer should be interpreted 

but also the corporate image. The products image is created by the 

collective ideas. By using symbols or stories an image can be 

communicated. And if an image is to be created the most important 

tool is communication.  

 

Social-Integrative Clan 

The members of a social-integrative clan shares the same believes 

and ideas, which also can be seen in the culture of the business. The 

organization is built upon relations between the employees and the 

individuals strive to feel that they belong to a meaningful unit 

which presents through values that they have themselves. It is 

mainly the employees social and emotional needs which creates 

motivation factors. Therefore personal development is a good way 

of rewarding people within this organization. By making the 

employees feel that they are a part of the organization productivity 

and efficiency is created. When employing someone to this kind of 

organization it is of grand importance that the employees share the 

same values and social needs. The group within the company 

supports each other and is therefore resistant to external threats. 

Information is important, especially the informal information. 

Social-integrative clan organizations choose to hire people that have 
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the same values as the organization. Thereafter, the organization 

implements additional values that represent the company more 

specifically. By having the same values a unity is created within the 

organization.  

Symbiotic Clan 

Trust is an important factor within the symbiotic clan structure. 

Trust creates cooperation between individuals, disciplines and also 

between governing and non-governing. The employees want to feel 

that they are respected. Respect is built on earlier experiences and 

not formal positions. Therefore it is not of interest in a symbiotic 

clan to reach a higher position within the company. By be given 

respect and trust it is possible for the employees to influence the 

business. Quality at work is important and the employees want to 

feel that their tasks are unique and worthwhile. The organization is 

dependent on the individuals within the organization and that they 

share their knowledge with others. If the employees get engaged in 

their work it can often be a part of the corporate image.  

7.4 Management’s influence on image 
 

It is the organizations structure that decides the shape of the 

organization and management’s power together with control can 

create a structure, since the leaders of the organization can control a 

business identity. It is of importance that management clearly has 

communicated what the company is and what it stands for.  
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Formal management is important since the organization is built on 

formal authority on different levels. Management in a 

superstructure should work for standardization and to coordinate 

the business. The information is very important and a flexible 

communication is vital. Within the professional bureaucracy 

structure management can change the image through the status of 

the professions. Since it in a professional bureaucracy is important 

with status, management can affect through titles. In a machine 

bureaucratic organization management is seen as the engineer that 

has constructed the machine and therefore has the ability to adjust 

the different parts and change the composition of these parts. 

 

In a transactional-based clan organization it is essential to consider 

the employees and the formal contact between the members of the 

organization, as it is not as clear as in a bureaucratic organization. 

Management need to take account to the individuals in the 

organization. In a social-integrative clan management need to work 

with communication and coordination between the members of the 

organization. Identification with the company is the most usual 

form of creating commitments between management and employees. 

In a social-integrative organization management has to create a “we-

feeling”. Management in a symbiotic clan organization need to have 

trust and the capabilities to give others trust. The leader should also 

generate discussions and to have an understanding for other people.  
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7.5 Empirical studies 
The use of the Internet is increasing among private persons, 

organizations and companies. Thereby the importance of security on 

the Internet increases in importance as well. Nexus is operating on 

this market and they strive to be “the leading part for security 

solutions”. The company is stock exchange quoted and established 

both in Sweden and abroad and they have relatively their 

competitors a large clientele. Nexus was established in 1984 and has 

today 550 coworkers. They have offices all through Sweden and also 

offices in other cities such as Hamburg, Paris, London and New 

York. The business is divided into three units with different 

functions; these are Nexus Product Sourcing (NPS), Nexus Secured 

Business Solutions (SBS) and Nexus Security Consultants (NSC).  

 

Nexus has a large spectrum of products and services, which creates 

a splintered picture within the company. This is a contributory 

cause to the difficulties there are for employees to identify 

themselves with the company and its business idea and goals. 

Furthermore, this also causes a problem to identify what 

competences there are in the company. The employees want it to be 

more clarity of what competences and products they can offer the 

customers. All three business-units say that they are “the leading 

part of security solutions”, but few know how to identify with this.  

 



-English Summary- 

  - 208 - 

Within all three business-units there is a lack of information 

especially about the other business units. The lack of information 

creates a “we and them” feeling between both business units and 

division units. The flow of information is according to management 

supposed to be taken care of by the business unit managers. Despite 

this, it seems to be some kind of information exchange between the 

units.   

 

The employees are not of the opinion that management are trying to 

influence the social relations at the workplace. Although, they say 

that the operation plan to some extent affects them indirectly.  

7.6 Analysis 
 

7.6.1 Structure definition 
We found it hard to find the exact definition of the business-units 

structures. Therefore we have not been able to find only one right 

definition of the structures. We believe this is the result of the 

splinter that exists within the organization.   

 

Within this business unit there is a large focus on technique and 

they are talented with product development and program 

development. We can see that NPS has characteristics of both 

hierarchical and clan based structures. There is no clear structure 
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through the business unit but we can despite this see the unit as a 

social-integrative clan structure. This is based on the importance 

that the values have. We can see that there is understanding and 

companionship within the unit.  

 

This business unit has both consultancy- and product productivity. 

Professions within both products and services are in conscience to 

create optimum solutions to the customers. Within SBS the different 

divisions are separated and therefore the unit can be characterized 

as a superstructure and the different divisions have a social-

integrative structure.  

 

There is within NSC tendencies that values are different within the 

business unit and this indicates on a professional bureaucratic 

structure. The different professions are of importance and the 

divisions are independent and have responsibility. Also here the 

divisions are characterized as social-integrative structures.  

7.6.2 Image 
Since we characterize NPS as a social-integrative clan structure, 

which should, according to theories, make the image build on 

communications and common values. However we cannot find 

these in this business unit. In NPS employees do not feel like they 

are a part of the company, which is a keystone in the social-

integrative clan structure. We find the image of NPS is more like the 
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image of a superstructure. This can be based on the fact that there is 

accordance between technology and organization. In the divisions 

there is strong belonging to the specific division and its product but 

not to the business unit.  

 

The image in SBS is based on the different products within the 

business unit. We have characterized the structure to be a 

superstructure, which should have an image that is affected by 

changes in technology, but we cannot find that. Since the image is 

built on the different products we believe that the image is 

professional bureaucratic image, but not towards the different 

professions but the different products.  

 

We have characterized NSC image to be professional bureaucratic 

structure that should lead to an image build upon professions. Since 

NSC mainly consists of consultants we think could lead to an image 

built upon these people. But we have found that this is not the fact, 

instead the image is build upon the employees’ personal qualities 

and not their professions. There is trust between the employees 

which we believe indicates on an image of a symbiotic clan structure. 

The employees have trust to the management, since they find 

management to have knowledge about the industry and the 

business. There is also a pride within this business-unit, which is 

based on the competence the employees have.    
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There is a splinter within the organization which also can be seen 

within the organizations image. Therefore we can distinguish 

connection between the structure of the business and its image. We 

believe that a company should strive for a unity between the three 

variables of formal structure, image and informal structure.  

7.7 Factors of structure 
 

There are several factors that contribute to an organizations 

structure, and we have identified two that seems to be of more 

importance, these are business culture and information.  

 

The business culture affects the activities and processes within the 

organization. All organizations have different cultures since 

organizations consist of people with different interests, experiences 

and values.  Employees do not find that management has tried to 

implement a comprehensive culture and that creates a confusion of 

what the company stands for and what it represents. By creating a 

business culture it is possible to develop united values within the 

organization.  

 

There are two different categories of information; formal and 

informal information. Both these ways of spreading information are 

important and companies need to use them both to be able to send 

out a message to the employees. We believe that informal 
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information is of great importance within a clan-structured 

organization and that it, in a hierarchical structured organization, is 

important with the formal information, although none of these 

information channels should be neglected.  

7.7.1 Management 
Management wants more responsibility on the leaders of the 

business units and that it should be a more hierarchical structure. 

There are supposed to be differences between the different business 

units but still homogeneity within the organization. We believe that 

this is a complex situation for the employees, as they need to feel 

loyalty to the company as a whole but also to the different business 

units.  

 

None of the business units has an informal structure that is in 

discrepancy with the structure as the leaders wants. This shows that 

there is a mismatch between what the management wants and what 

there is in reality. Management needs to communicate what is 

expected from the employees to create a better congruence. We also 

believe that if management creates titles on different professions the 

employees will feel more proud for the company and there 

contribution to the business.  
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7.7.2 Culture and communication 
A more “we” feeling is demanded and we think that management 

should put effort on this by creating a business culture which is 

united for the whole organization. Individuals want to feel that they 

belong to both their profession and the company. We believe that 

Nexus should use the pride that the employees feel for the company. 

By creating a sense of community within the organization the 

subcultures that exist will disappear. These subcultures creates the 

feeling of a “we and them” feeling.   

 

With a communication that functions we believe that the employees 

will have an understanding for the goals of the organization. At the 

moment there is confusion about the goals and how to identify with 

these. Thus, management should have more information about the 

goals of the company and its business idea.  

 

There is a difference between information and communication. 

Information is a one-way exchange and communication is a bilateral 

exchange. Today Nexus only has information and not really 

communication. Furthermore they should develop a channel for 

communication. Communication is what creates the bridge between 

the imaged image and the image that the environment has.  

7.7.3 Individual mental maps 
Irrespective of what organization structure there is, all individuals 

have different opinions that are shaped by experiences. Therefore it 
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is important to consider the fact that all individuals are different and 

understand things differently. This makes all people having 

different ideas about themselves, the environment and the company, 

and they also show this in different ways. That will convey a 

company’s image in different ways.  

7.8 Conclusions  
 

When there is a splinter within an organization this can also be seen 

through its image, which we find affects the external image. We 

have found that if there is uncertainty in the structure of the 

organization it will also be exposed to the environment, which will 

lead to a splintered picture of the organization. We have found that 

there are two factors that are of importance when creating an image; 

these are business culture and information/communication. These 

factors will together generate a united transmission of the company  

and its values.
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Respondenter 

Vi har sammantaget gjort 24 intervjuer, varav sex personer innefattar 

ledningen och dessa är affärsområdescheferna, samt personer som sitter 

i koncernledning. Vidare har vi intervjuat 7 personer som arbetar som 

enhetschefer, vilka vi kallar mellanchefer samt 11 personer som arbetar 

som konsulter, säljare, projektledare, produktledare eller tekniker dessa 

kallar vi medarbetare. Vi har valt att inte nämna personerna vid namn 

då vi citerar utan enbart angivit vilken position de har.  

 

Ledningen 

Mikael Jacobsson, VD  

Henrik Halvorsen, vVD  

John Stuart, Affärsutvecklare  

Peter Galli, Affärsområdeschef  

Gustaf Malmros, Affärsområdeschef, SBS 

Claes Strand, Marknadschef 

Mellanchefer 

Peter Fagerberg, Marknadsansvarig (enhetschef), NPS 

Per Hansson, Enhetschef, NPS 

Peter Johansson, Enhetschef SBS 

Lennart Larsson, Enhetschef NSC 

Robert Reineck, Enhetschef, SBS 

Christer Österlind, Enhetschef, NPS 

Per-Arne Segerkvist, Enhetschef, NSC 



-Bilaga 1- 

 
 

 

Medarbetare 

Willhelm Grevesmühl, Konsult, NPS 

Thomas Holmström, Blueice, SBS 

Thomas Hultquist, Produktledare, SBS 

Ulf Jonasson, Säljare, SBS 

Lilian Klasson, Konsult, SBS 

Mikael Przysuski, Konsult, SBS 

Yngve Sunnanbo, System integration,NSC 

Marcus Thorén, Seniorkonsult,NSC 

Peter Törnqvist, Säljare, NSC 

Bengt Berg, Konsult, NSC 

Mårten Carlsson, Projektledare, NSC 
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Intervjuguide 

Strukturrelaterade frågor 

1. Med vilka tre adjektiv vill du beskriva Nexus? 

2. På vilket sätt anser du att ledningen påverkar personalen på 

Nexus? 

3. Händer det att du fattar beslut på intuitiv grund snarare än 

genom grundlig analys av situationen? 

4. Upplever du att du är delaktig i företagets beslutsfattande? 

5. Hur sker informationen inom Nexus? 

6. Vilka övergripande mål har företaget Nexus? 

7. Hur känner du till målen? 

8. Vilken relation känner du att du har till dina arbetskamrater? 

9. Arbetar ledningen för att påverka den sociala relationen? 

10.  Anser du att dina arbetskamrater har värderingar liknande 

dina egna? 

11.  Vad är det enligt din mening som motiverar medarbetarna till 

att arbeta effektivt? 

12.  Hur påverkas du av dina arbetskamrater? 
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Image- och kundrelaterade frågor 

13.  Hur tror du att kunden uppfattar dig som representant för 

Nexus? 

14.  Vid kontakt med kund hur anser du att du anpassar dig till 

situationen? 

15. Vilken bild tror du att kunderna har av Nexus?  

16. Tror att alla Nexus anställda förmedlar samma bild? 

17. Kan du beskriva skillnaderna (om sådana finns) i den bild 

som affärsområdet förmedlar gentemot den bild som enheten 

förmedlar? 

 


