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Sammanfattning  

 
 

Bakgrund Globalisering, digitalisering och den nya generationens medarbetare är 

avgörande faktorer som påverkar att utvecklingen för organisationer går 

allt snabbare. Förändringstakten innebär ett ökat behov för organisationer 

att med hjälp av verksamhetsstyrning och styrsystem förhålla sig till 

omvärlden. Att som organisation kunna förhålla sig till omvärlden är 

idag ett generellt krav, dock kan kravet anses skilja sig åt mellan olika 

branscher. Kreativa organisationer vars verksamhet präglas av den 

digitala och tekniska utvecklingen kan enligt vår uppfattning antas ha ett 

ökat krav på att ligga i framkant.  

 

Syfte Syftet med studien är att undersöka hur en kreativ organisation använder 

styrsystem för att förhålla sig till omvärlden och skapa förutsättningar för 

förändring. Undersökningen bygger på en uppdelning av styrsystem i 

fyra fokusområden; organisationsstruktur, ledarskap, medarbetare och 

styrmedel.  

 

Metod Utifrån en abduktiv metod, kvalitativ ansats och semistrukturerade 

intervjuer har vi utfört en fallstudie hos kommunikationsbyrån GoBrave. 

Totalt har tio intervjuer på olika nivåer i organisationen genomförts med 

utgångspunkt i våra fyra fokusområden. 

 

Slutsats Vår slutsats är att GoBrave har skapat förutsättningar för förändring och 

förhåller sig till omvärlden genom att tillämpa organiska styrmedel. 

Vidare ser vi användningen av styrsystem som effektiva, om än 

omedvetna verktyg för att skapa en föränderlig organisation. 

 

Nyckelord Förändring, kreativ organisation, organisationsstruktur, ledarskap, 

medarbetare, styrmedel.  
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Inledning 

 

“In today’s uncertain business world, the only real certainty is change. And firms must 

respond effectively if they are to enjoy any sustained success.”1  

 
I samband med globaliseringens spridning, digitaliseringens snabba föränderlighet och 

den starka ställning som den nya generationens medarbetare har på arbetsmarknaden 

ställs det idag höga krav på organisationers förändringsbenägenhet. Det som var en 

nyhet för bara ett år sedan tappar fort nyhetsvärde på grund av dagens snabba 

utveckling. Såväl individer som organisationer möter en allt högre förändringstakt som 

ställer ökade krav på arbetet med att förhålla sig till omvärlden2. 

 

Eftersom organisationer, allt som oftast, består av ett flertal individer måste 

organisationer arbeta med att få med alla medarbetare för att nå sina mål. Hur hanterar 

en organisation detta? Ett sätt är genom verksamhetsstyrning och med hjälp av 

styrsystem.3 Användandet av styrsystem som exempelvis organisationsstruktur, 

ledarskap, medarbetare och styrmedel skapar förutsättningar för organisationer. Både 

för att se till att alla går åt samma riktning men även att alla går i rätt riktning.4 Rätt 

riktning är inte något som är statiskt, det som var organisationens mål för bara något år 

sedan är inte nödvändigtvis det samma idag, eftersom förutsättningarna för 

organisationer förändras.5 I denna process släntrar vissa organisationer efter och 

försvinner, några hänger med nöd och näppe med medan andra leder utvecklingen inom 

sitt område. Vi är intresserade av att undersöka en organisation som enligt vår 

uppfattning kan förväntas vara framåtsträvande. Hur tänker och agerar en sådan 

organisation när det kommer till styrsystem? Hur förhåller den sig till omvärldens 

förändringstakt? Vad är organisationens möjligheter och utmaningar? 

 

 

                                                
1 Adapting outsourcing capabilities: effective respons to change. 
2 Van de Ven, Ganco & Hinings. Returning to the frontier of contingency theory of organizational and 
institutional designs. 
3 Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson. Management Control Systems. 
4 Simons. Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal. 
5 Jackson. Dynamic organisations: the challenge of change. 



 7 

1. Introduktion 

 
Inledande kommer vi i introduktionskapitlet att presentera hur verksamhetsstyrning har 

vuxit fram som en effekt av omvärldsförändringar. Vidare problematiserar vi 

förändringsbehovet och dess påverkan på organisationsstruktur, ledarskap, 

medarbetare och styrmedel. 

 
1.1 Bakgrund  

1.1.1 Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 

Begreppet ekonomistyrning beskrivs som en funktion med uppgift att påverka en 

organisation och dess befattningshavare till att nå uppsatta ekonomiska mål6. 

Ekonomistyrningsprocessen handlar om att bryta ned strategier och mål till 

handlingsplaner och finansiella mått för att styra organisationen i önskad riktning. Inom 

ekonomistyrning är formella styrmedel såsom budgetering och finansiella 

prestationsmått centrala, dess snäva fokus på och tillit till finansiell information har 

dock med tiden tappat aktualitet.7 Framförallt kritiseras den traditionella 

ekonomistyrningen för kortsiktigt tänkande och agerande, en utgångspunkt som inte är 

förenlig med långsiktiga strategier och mål eller långsiktig överlevnad8. Finansiellt 

fokus har även visat sig vara ett ogynnsamt sätt att styra organisationer i en föränderlig 

omgivning på eftersom ekonomistyrningen har brister när det kommer till att skapa en 

rörlig och dynamisk organisation9. Detta eftersom viktiga parametrar som medarbetare, 

kundrelationer och utveckling inte har betraktats som möjliga prestationsmått eller 

prioriterats bort till fördel för finansiellt mätbara mål. Trots att ekonomistyrningen 

tillämpats under en lång tidsperiod är dess metoder relativt statiska i förhållande till den 

dynamiska omvärld som råder, vilket resulterar i att styrningen som tillämpats är 

gårdagens metoder.10 Att enbart lägga fokus på finansiella parametrar riskerar enligt vår 

uppfattning att få betydande konsekvenser för dagens organisationer eftersom dessa kan 

antas ha andra förutsättningar att förhålla sig till än gårdagens företag. 

 

                                                
6 Nationalencyklopedin - Ekonomistyrning. 
7 Lindvall. Verksamhetsstyrning: från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning. 
8 Nilsson & Olve. Controllerhandboken. 
9 Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson. Management Control Systems. 
10 Lindvall. Verksamhetsstyrning: från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning. 
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Som en effekt av den traditionella ekonomistyrningens kritik har ett alternativt sätt att se 

på styrning vuxit fram, vilken teoretiskt benämns som verksamhetsstyrning. 

Verksamhetsstyrning kan till skillnad från traditionell ekonomistyrning betraktas som 

affärsinriktad genom att i högre grad se till hela organisationen och vara mer 

värdeorienterad än redovisningsfokuserad.11 Verksamhetsstyrning har som fokus att 

med hjälp av finansiella och icke-finansiella parametrar arbeta proaktivt och flexibelt i 

motsats till ekonomistyrningens reaktiva och statiska förhållningssätt. Som ett svar på 

den traditionella ekonomistyrningens svagheter har verksamhetsstyrning utvecklats till 

en modernare, fördelaktigare och mer bestående styrning. Något som möjliggjorts 

genom nya perspektiv kring prestationsmätning och uppföljning samt nya tekniker och 

verktyg vid insamlandet av information.12 Inom verksamhetsstyrning är balanserat 

styrkort ett exempel på styrmedel som länkar prestationer till strategi utifrån både ett 

finansiellt och icke-finansiellt perspektiv13. Utifrån detta är vi av uppfattning att de mer 

formella styrmedlen behöver kompletteras med mindre formaliserade inslag. 

Verksamhetsstyrningen är enligt vår uppfattning till sin natur föränderlig, något som gör 

att den har och fortsättningsvis kommer att påverkas och formas utifrån 

omvärldsförändringar. 

 

1.1.2 Globaliseringen 

En omvärldsförändring som påverkar, inte bara utvecklingen av verksamhetsstyrningen 

utan hela organisationens utformning, är globaliseringen. Globaliseringen är en effekt 

av ökad rörlighet när det gäller kapital, tjänster och information som leder till att 

organisationer utsätts för konkurrens över statsgränserna. Den ökade rörligheten medför 

att nya marknader uppstår, ny teknik som ökar förändringstakten utvecklas och 

organisationen som arbetsgivare utsätts för hårdare konkurrens. Som en följd av 

utvecklingen uppstår nya branscher och specialiseringen blir allt viktigare för 

organisationers fortlevnad.14 När marknaden en organisation agerar på växer i form av 

fler aktörer minskar per automatik efterfrågan på det erbjudande som organisationen 

producerar. En effekt som leder till att organisationen står inför två val; effektivisera sin 

verksamhet så att kostnaderna minskar för att attrahera kunder utifrån pris eller 

differentiera sitt erbjudande utifrån icke-finansiella faktorer och därigenom skapa en ny 
                                                
11 Nilsson & Olve. Controllerhandboken. 
12 Lindvall. Verksamhetsstyrning: från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning. 
13 Kaplan & Norton. Putting the Balanced Scorecard to Work. 
14 Ekholm. Globaliseringens drivkrafter och ekonomiska konsekvenser. 
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marknad.15 När en organisation inte längre kan konkurrera utifrån finansiella faktorer 

uppstår således ett behov av att styra verksamheten utifrån icke-finansiella 

konkurrensfaktorer, något som leder till att mer dynamiska styrsystem efterfrågas16. Vår 

uppfattning är att få organisationer är oberörda av globaliseringens effekter, därför har 

det uppstått ett behov av att på olika sätt anpassa verksamheten och dess styrning för att 

kunna förhålla sig till omvärlden. 

 

1.1.3 Digitaliseringen 

Digitaliseringen är ytterligare en av de omvärldsförändringar som har stor påverkan på 

såväl organisationer som samhället i helhet. Digitaliseringen har inneburit en 

förskjutning från analoga informationsbärare till digitala, med följden av att nya 

marknader som producerar värde istället för varor vuxit fram. Den tekniska och digitala 

utvecklingen möjliggör att information kan tillverkas och förmedlas i icke-fysisk form. 

Tjänster och varor som tidigare var prissatta på marknaden förmedlas numera 

kostnadsfritt till kund med hjälp av nya medier samtidigt som nya branscher uppstår och 

gamla försvinner. Digitaliseringen möjliggör att kommunikation och interaktion sker 

närsomhelst och varsomhelst, vilket tillsammans med globaliseringen leder till att 

världen krymper, konkurrensen om kunderna ökar och kraven på organisationer 

förändras.17 Den digitala utvecklingen innebär nya förutsättningar, behov och villkor för 

alla individer och organisationer,18 något som vi menar får direkta effekter på 

organisationers verksamhetsstyrning. En allt snabbare förändringstakt är en effekt av 

såväl globaliseringen som digitaliseringen och ställer krav på att organisationer behöver 

agera snabbare på det som sker i omvärlden för att följa med i utvecklingen19. 

 

1.1.4 Den nya generationens medarbetare 

När värdet som organisationer förmedlar till allt större del består av kompetens eller 

bygger på kompetensen från medarbetarna förändras också bilden av humankapitalet; 

det vill säga medarbetarna och deras värde för organisationen. 1980- och  

1990-talisternas krav på arbetstillfredsställelse och värderingskongruens i förhållande 

till organisationens värderingar är faktorer som kommer bli allt viktigare för 
                                                
15 Fregert & Jonung. Makroekonomi. Teori, politik och Institutioner. 
16 Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson. Management Control Systems. 
17 Breman & Felländer. Diginomics - nya ekonomiska drivkrafter. 
18 SOU 2016:89. Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen. 
19 Brynjolfsson & McAfee. Den andra maskinåldern: arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant 
teknologi. 
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organisationer. Tillsammans med ett ökat krav på livsbalans och en flexibel 

arbetsvardag ställs organisationer inför nya förutsättningar som de behöver förhålla sig 

till för att kunna attrahera kompetent arbetskraft.20 Organisationer som arbetar 

framåtsyftande med utgångspunkten i medarbetarnas kompetens måste utifrån dessa 

krav från den nya generationens medarbetare arbeta än hårdare för att profilera sig som 

en attraktiv arbetsplats. Både för att behålla befintliga men även för att attrahera nya 

medarbetare, eftersom medarbetarna blir en viktig del av organisationens 

konkurrenskraft.21 De nya medarbetarna skapar också krav på ett ledarskap och en 

ledning som lägger fokus på att utveckla den inre drivkraften hos medarbetaren. I 

organisationer som dessutom bygger på kreativitet ställs det än större krav på 

ledarskapet och ledningen när det kommer till att skapa möjliggörande strukturer och 

förhållningssätt för att ge utrymme för kreativitet.22 

 

1.1.5 Undersökningens värde 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv finns det ett värde i att undersöka hur väl den praktiska, 

faktiska verkligheten och de teoretiska förväntningarna överensstämmer. Både för att 

teorin avbildar en förenkling av hur en organisation fungerar och reagerar i en komplex 

omvärld givet specifika förutsättningar, men också för att framväxten av teori inte 

nödvändigtvis går i samma takt varvid det kan uppstå ett glapp23 mellan teori och 

praktik. I en tid när förutsättningar förändras i en allt snabbare takt kan organisationer 

behöva komma fram med nya förhållningssätt till förändring för att fortsätta utvecklas i 

den riktning de eftersträvar24, något som vi menar kan öka det teoretiska glappet.  

 

Problemområdet är utöver det teoretiska glappet ett intressant ämne såväl för oss 

författare som för läsare, då förändringsarbetet och kopplingen till styrning är ett 

aktuellt problem som organisationer dagligen handskas med25. Att få en förståelse för 

hur organisationer med fokus på utveckling i den digitala frontlinjen arbetar kan enligt 

vår uppfattning ge information och insikt kring hur en framåtsyftande organisation 

arbetar med verksamhetsstyrning. Dessutom kan problemområdet vara av intresse för 

organisationer som arbetar med att jämföra verksamhetsstyrning och styrmedel med 
                                                
20 Frankel. Employee Retention: Seven Common-Sense Ways to Keep Your Star Millennials 
21 Ghosh & Kulshrestha. Employee Branding - Becoming a New Mantra for Employee Engagement. 
22 Malmelin & Virta. Managing creativity in change. 
23 Sandberg & Alvesson. Ways of constructing research questions: gap-spotting or problematization. 
24 Nygren. Förändra eller dö – Digitaliseringen går i rasande fart. 
25 Ibid. 
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andra organisationer för att kunna föra sin egen utveckling framåt. Benchmarking är ett 

sätt att förbättra sin egen organisation genom att jämföra, inspireras och lära av andra 

organisationer26, information som uppsatsen skulle kunna bistå med. Det skall dock 

observeras att uppbyggnaden av styrsystem är en produkt utifrån varje enskild 

organisation, som likt oss människor är olika. Således krävs anpassningar av den 

information som en jämförelse ger för ett optimalt resultat för organisationen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Att styra i förändring 

 Problematiken kring medarbetare och deras inställning till förändring samt 

organisationens vikt av att arbeta med ledarskap och kultur, är allmänt känt i både teori 

och praktik.27 Ett problem är att individer kan ha svårt att ta sig an förändringar 

eftersom det innebär en osäkerhet kring vad dessa innebär, något som medför att många 

medarbetare föredrar stabilitet framför förändring.28 En förändring kan innebära 

motstånd från medarbetarna i olika former, vilket ställer krav på såväl resurser som ett 

situationsanpassat ledarskap29. En utmaning som uppstår för organisationer är när 

medarbetarnas motståndskrafter är större än deras förändringskrafter, eftersom 

motståndskrafterna som tar överhand skapar hinder för verksamhetens utveckling. I en 

organisation som agerar i förändring handlar förändringsarbetet om att såväl reducera 

motståndskrafterna som att stärka förändringskrafterna.30 Därför ställs det höga krav på 

ledare i förändring, dels när det kommer till att arbeta med och motivera personal men 

också när det handlar om att implementera en företagskultur som skapar förutsättningar 

för förändring.31  

 

Det finns utöver medarbetare och ledarskap ytterligare problemområden att hantera i en 

förändring, till exempel val av andra styrsystem såsom organisationsstruktur och 

styrmedel. Organisationer som lever i förändring behöver lägga fokus på alla olika delar 

av verksamhetsstyrningen för att kunna utveckla en snabbrörlig organisation eftersom 

att leva i förändring ställer krav på snabbhet och flexibilitet, vilket utöver medarbetarna 

                                                
26 Rolstadas. Benchmarking - theory and practice. 
27 Jacobsen. Organisationsförändringar och förändringsledarskap. 
28 Ghitulescu. Making change happen. 
29 Oreg. Personality, context and resistance to organizational change.  
30 Jacobsen. Organisationsförändringar och förändringsledarskap. 
31 Bolman & Deal. Nya perspektiv på organisation och ledarskap: kreativitet val och ledarskap. 
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och ledarskapets påverkan är direkt hänförligt till såväl struktur som styrmedel.32 Vidare 

betonas vikten av och kanske även problematiken med att hitta “rätt” styrsystem för en 

organisation. Med hänsyn till att styrsystemen är en funktion av den strategi 

organisationen arbetar utefter, och som skall anpassas till verksamhetens förutsättningar, 

är anpassningen av styrsystemen inte något som kan generaliseras för organisationer.33  

 

En övergång från finansiella prestationsmått till en mer dynamisk kombination av 

finansiella och icke-finansiella prestationsmått har teoretiskt behandlats som en metod 

för att få en mer följsam och framåtsyftande organisation34. Denna övergång går i linje 

med utvecklingen från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning och innebär att fokus 

har förflyttats från de finansiella mätinstrumenten till att mäta och styra även mjukare 

värden för att organisationen skall nå sina mål. På grund av dagens dynamiska krafter, 

oförutsägbarhet och komplexitet arbetar organisationer i större omfattning med 

ansvarsfördelning genom decentralisering och en mjukare styrning35. En ökad 

decentralisering och informella styrmedel som enda fokus för verksamhetsstyrning 

utgör enligt vår uppfattning dock en risk för att organisationen tappar finansiellt fokus 

och formell struktur.  

 

1.2.2 Kostsamt med förändring 

Ett annat problem som vi menar kan anses som allmänt känt är resursåtgången vid 

organisationsförändringar. Kostnaden är ett problem både när det kommer till att 

förhålla sig till omvärldsförändringar genom utveckling och implementering av nya 

system men också när det kommer till resurskostnaden för att kontinuerligt utbilda 

medarbetarna och utveckla verksamheten. Vi menar att dessa kostnader uppstår utifrån 

ett behov av att ligga i framkant eller till och med är en grundförutsättning för att följa 

med i utvecklingen. Att hantera tidigare nämnda problem som motstånd hos 

medarbetare, omstruktureringar och framtagande av nya styrmedel, är dessutom 

resurskrävande och tar tid från kärnverksamheten. Problematiken uppstår då alla 

organisationer inte har de resurser som krävs för att ekonomiskt kunna förhålla sig till 

förändring.  

                                                
32 Bolman & Deal. Nya perspektiv på organisation och ledarskap: kreativitet val och ledarskap. 
33 Nilsson & Olve. Controllerhandboken. 
34 Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson. Management Control Systems. 
35 Lindvall. Verksamhetsstyrning: från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning. 



 13 

1.2.3 Krav på förändring 

Ett avslutande och enligt vår uppfattning det mest konkretiserade problemet är 

beroendet av förändring för långsiktig överlevnad. Idag är inte frågan om organisationer 

behöver anpassa sig till förändringar, utan när och hur ofta, för att följa med i 

utvecklingen. Förändring behöver därför vara en del av organisationens strategi. Med en 

utvecklingstakt, som digitalt och teknologiskt går allt snabbare36 är det rimligt att anta 

att organisationer på framförallt känsliga marknader inom en snar framtid inte längre 

bara behöver vara förändringsbenägna för att följa med i utvecklingen utan istället har 

ett krav på sig att leva i förändring. Kan inte organisationen hantera ovanstående 

problem med organisationsstruktur, ledarskap, medarbetare och styrmedel samt 

kostnader kommer organisationen ha omfattande problem att vara snabbföränderliga37. 

Att inte vara en snabbföränderlig organisation på en förändringsutsatt marknad menar vi 

gör att organisationer löper stor risk att konkurreras ut från marknaden. Att leva i 

förändring kräver således att organisationer klarar av att anpassa sig både snabbt men 

också effektivt utefter rådande förutsättningar.  

 

1.3 Undersökningens utgångspunkt 
Kravet på anpassning till omvärlden är att anse som övergripande men skiljer sig åt 

mellan olika branscher. Det ligger i sakens natur att organisationer inom vissa branscher 

har ett större fokus på framåtsyftande verksamhet och digital transformation. Marknader 

som i hög grad influeras av teknologisk utveckling är särskilt utsatta för 

förändringskrav.38 En organisation som enligt vår uppfattning kan antas vara präglad av 

teknologisk och digital utveckling och som kommer stå i fokus i denna uppsats är 

GoBrave, som är en kreativ kommunikationsbyrå vars värdeerbjudande baseras på den 

interna kompetensen. Utifrån digitala arbetssätt och humankapital fokuserar GoBrave på 

att bistå andra organisationer med att utveckla sin verksamhet. Vår utgångspunkt är att 

denna typ av organisation behöver ligga i framkant när det kommer till utveckling och 

förändring, både utifrån de tjänster som produceras men även i förhållande till den 

marknad som organisationen befinner sig på.  

 

                                                
36 SOU 2016:89. Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen. 
37 Weiner. A theory of organizational readiness for change. 
38 Eldridge, van Iwaarden, van der Wiele & Williams. Management control systems for business 
processes in uncertain environments. 
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1.4 Problemformulering 
I problemdiskussionen har vi redogjort för ett par av de problem som uppstår för 

organisationer på grund av dagens snabba utveckling. Ett sätt att förhålla sig till 

problematiken med genomgripande omvärldsförändringar är genom aktiv anpassning 

och innovativa lösningar, något som i en organisation kan ske med hjälp av olika 

styrsystem. Styrsystem innefattar ett antal olika områden och processer som vi har valt 

att fördjupa oss i. Vi har delat upp styrsystemen i följande rubriker: 

organisationsstruktur, ledarskap, medarbetare, och styrmedel som utifrån problematiken 

med omvärldens förändringstakt leder fram till följande forskningsfråga:  

 

- Hur arbetar GoBrave med organisationsstruktur, ledarskap, medarbetare 

och styrmedel för att kunna förhålla sig till omvärldens förändringstakt? 

 

1.5 Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur GoBrave använder styrsystem för att förhålla sig 

till omvärldens förändringstakt och skapa förutsättningar för förändring. Vidare är vi 

intresserade av de möjligheter och utmaningar GoBrave ställs inför och hur de hanterar 

dessa med olika styrsystem.  
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2. Metod 

 
I metodkapitlet redogör vi för den forskningsmetod vi valt samt ställningstaganden 

kring valet av metod. Vidare beskriver vi urvalet och den empiriska processen för att 

avslutningsvis lyfta fram kritik mot vårt metodval. 

 
2.1 Förförståelse och förståelse 

Förförståelse och förståelse är att klassa som den subjektiva utgångspunkt vi som 

författare har vid utförandet av en studie, där förståelse är en produkt av förförståelse 

som grundar sig i det vi själva och det andra upplevt samt uppsatsprocessen. Det vi 

själva har upplevt påverkar oss direkt medan det andra har upplevt påverkar oss genom 

att kunskap förmedlas via litteratur, föreläsningar och andra kommunikationsmedier. 

Förförståelsen är inte konstant utan utvecklas i takt med att vi som författare erhåller ny 

kunskap allt eftersom uppsatsprocessen fortgår. Förförståelsen och uppsatsprocessen 

leder till en förståelse för undersökningsområdet som skapar en ny och utökad 

förförståelse för området inför framtiden. Denna process leder till att den förförståelse 

som vi hade vid början av uppsatsen inte är densamma som vid slutet.39  

En process som vi illustrerar med följande figur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Förförståelseprocess.40 

 

                                                
39 Gummesson. Qualitative methods in management research. 
40 Egendesignad figur med inspiration från Gummesson. Qualitative methods in management research. 
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Vår förförståelse utgår inledningsvis från en treårig universitetsutbildning inom 

företagsekonomi samt ett personligt intresse för utveckling av styrning och ekonomiska 

processer inom organisationer. Vi har även erfarenhet av att ha varit medarbetare i olika 

organisationer som har arbetat med att förändra sin verksamhetsstyrning och sina rutiner 

för att kunna hantera förändringar med hänsyn till omvärldens utveckling. Vidare har vi 

genom tidigare bekantskap med organisationen GoBrave en initial bild av 

undersökningsobjektet vilket redan inledningsvis ger en ytlig förförståelse för 

organisationens förutsättningar. 

 

2.2 Forskningsmetod 

Valet av forskningsmetod baseras på den data som ska samlas in och analyseras, något 

som har sin grund i forskningsfrågan41. Uppsatsens forskningsfråga, där vi avser att 

djupgående och utifrån ett flertal aspekter undersöka en organisations uppbyggnad av 

styrsystem gör att valet av kvalitativ forskningsmetod utifrån individuella intervjuer 

faller sig naturligt. Detta eftersom den kvalitativa forskningsmetodiken fokuserar på 

beskrivning, tolkning och analys samt är mer verbal och kommunikativ till sin natur än 

den kvantitativa. Den kvalitativa forskningsmetodiken har som utgångspunkt att “se 

världen utifrån undersökningspersonernas ögon” och har som syfte att ge en bild av det 

som upplevs och hur det upplevs mer än hur omvärlden tolkar upplevelsen för den 

enskilde. Den kvalitativa metoden har utifrån denna grundinställning målet att komma 

nära det som undersöks och fördjupa sig i det som inte är direkt synligt. Dessutom läggs 

det stor vikt vid att beskriva omgivning och händelser på en detaljerad nivå eftersom 

förståelsen av kontexten är viktig för att förstå agerandet i den händelse som 

undersöks.42  

 

2.3 Forskningsansats 

Utifrån valet av kvalitativ forskningsmetod och intervjuer som empiriskt underlag har vi 

valt en abduktiv ansats. En abduktiv ansats är en kombination av de två motpolerna 

deduktiv och induktiv ansats. Vid en deduktiv ansats är utgångspunkten att utveckla 

antaganden utifrån befintlig teori som sedan testas mot verkligheten medan den 

induktiva ansatsen utgår istället från att skapa teori utifrån generaliserbara slutsatser. 

                                                
41 Eriksson & Kovalainen. Qualitative Methods in Business Research: A Practical Guide to Social 
Research.  
42 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 
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Den abduktiva ansatsen bygger således en interaktion mellan deduktion och induktion 

där förståelsen för fenomenet växer fram genom att forskaren rör sig mellan teori och 

empiri.43  

 

Framställandet av uppsatsen är färgad av en abduktiv metod som kallas för systematic 

combining. Systematic combining är en process där framväxten av teori, empiri och 

analys sker parallellt. Systematic combining är särskilt tillämpbar för fallstudier 

eftersom framväxten av en fallstudie sällan i praktiken är så linjär som den i teorin kan 

antas vara.44 Att säga att vi fullt ut använder oss av systematic combining skulle inte 

vara korrekt med hänsyn till att vi utifrån upplägget av uppsatskursen förväntas leverera 

specifika delar av uppsatsen enligt en utsatt detaljplan har vi en ram att förhålla oss till. 

Men utgångspunkten att arbeta parallellt med teori, empiri och analys och anpassa 

delarna allt eftersom studien utvecklas är ett förhållningssätt som vi antagit.  

 

Vid användandet av systematic combining är jämförelsen mellan teori och empiri 

pågående under hela studien, vilket gör studien till ett levande objekt. Påverkan sker 

enligt systematic combining (se figur 2) från fyra olika håll. Faktorerna som påverkar är 

begreppsramen (vår förförståelse), empirin, teorin samt det fall/fenomen som undersöks. 

Dessa påverkar två olika delar av processen som kallas för matchning och riktning. 

Matchning handlar om hur väl teorin och empirin förhåller sig till varandra. 

Matchningen förändras allt eftersom studien fortgår eftersom det under studiens gång 

framkommer ny information som inte fanns då studien påbörjades vilket förändrar 

förhållningssättet. Matchningsbegreppet leder i sin tur vidare till begreppet riktning som 

är en viktig del för att få en matchning mellan empiri och teori. Riktningsbegreppet 

handlar om studiens inriktning, som påverkas av den information och de insikter som 

framkommer under uppsatsprocessen.45 Enligt vår uppfattning handlar modellen, likt 

utgångspunkten i vår frågeställning, att förhålla sig till förändrade förutsättningar för att 

kunna utvecklas och nå sina mål. 

                                                
43 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 
44 Dubois & Gadde. Systematic combining: an abductive approach to case research. 
45 Ibid. 
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Figur 2: Systematic combining.46  

 

2.4 Forskningsstrategi 
Den forskningsstrategi som vi har valt att bygga vår studie på är en fallstudie. Vid en 

kvalitativ forskningsmetod är fallstudier men även flerfallstudier och tvärsnittsdesign 

passande forskningsstrategier. Syftet med en fallstudie är att djupgående analysera och 

beskriva vad som händer och av vilken anledning något händer i en specifik miljö med 

avsikten att åskådliggöra det generella genom att betrakta det specifika. Det empiriska 

underlaget från studien kan inte betraktas som absolut, utan behöver få bekräftelse från 

forskning alternativt betraktas som en utveckling av tidigare forskning.47 Något som 

presenteras i analyskapitlet. Vid användning av en fallstudie rekommenderas en 

blandning av olika metoder för att få en helhetsbild av det som undersöks48. Vi kommer 

därför utföra en enfallsdesign med flera analysenheter, vilket innebär en utgångspunkt 

från en organisation på olika nivåer49. Vårt val av enfallsdesign grundar sig i viljan att 

gå på djupet inom en organisation snarare än att ytligt undersöka flertalet. Detta med 

avsikt att få en detaljerad beskrivning av en organisation utifrån organisationens 

specifika förutsättningar, vilket också lyfts fram som en av fördelarna50 med en 

fallstudie. Intentionen med att undersöka organisationens styrsystem genom intervjuer 

                                                
46 Egendesignad figur med inspiration från Dubois & Gadde. Systematic combining: an abductive 
approach to case research.  
47 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
48 Yin & Nilsson. Fallstudier: design och genomförande. 
49 Ibid. 
50 Hossieni, Javadian Dehkordi & Aghapour.  Insights into case-study: A discussion on forgotten aspects 
of case research. 
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på olika nivåer är enligt vår uppfattning ett sätt att få en helhetsbild av organisationen 

och hur de olika styrsystemen interagerar med varandra. 

 

2.5 Empirisk datainsamling 
Det empiriska underlaget erhålls genom intervjuer hos studieobjektet. Intervjuer är en 

dialog utifrån en mer eller mindre förutbestämd agenda mellan författare och 

respondenter. Främsta anledningen till valet av intervjuer grundas i möjligheten till 

insikter, flexibilitet och validitet; som är några av fördelarna med intervjuer51. Ur ett 

annat perspektiv, kan intervjuer betraktas som tidskrävande och problematiska vid 

sökandet av rätt intervjuobjekt52.  Trots detta ser vi valet av intervjuer som enkelt, något 

som grundar sig i undersökningens komplexa frågor samt möjligheten att genom 

intervjuer få privilegierad information från respondenten. Intervjuerna kommer att 

präglas av det som teoretiskt benämns som semistrukturerade intervjuer, som är ett 

mellanting mellan strukturerad och icke strukturerad intervju53. Vi avser att använda 

semistrukturerade intervjuer med en löst hållen frågemall (se bilaga 1 och 2) för att ge 

stort utrymme för följdfrågor från vår sida, något som ger förutsättningar för en 

dynamisk bild av det område vi studerar. Frågorna som vi själva tagit fram har sin 

utgångspunkt i vår teoretiska referensram och utgår från våra fyra övergripande 

områden, med stort utrymme för frihet och tolkning för respondenten. Frågorna kommer 

vara öppna, vilket innebär att respondenten inte behöver förhålla sig till några alternativ. 

Öppna frågor, frihet och tolkningsutrymme leder till att respondenten själv kan vara 

med och styra samtalet vilket ger respondenten möjlighet att beskriva förutsättningarna 

utifrån dennes upplevelse54. Vårt val av intervjumetod och utgångspunkt anser vi ökar 

möjligheten till att få öppna svar med information som vi inte nödvändigtvis frågar 

efter. 

 

För att försäkra oss om att vi har uppfattat respondenten rätt och minska risken för 

missförstånd har vi använt oss av olika metoder för intervjustöd som benämns 

sufflering, uppföljning och kontroll. Med sufflering avses att vi som intervjuledare ger 

exempel, förtydligar och upprepar frågan för att säkerställa att respondenten förstår 

                                                
51 Silverman. Qualitative Research. 
52 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
53 Galletta. Mastering the semi-structured interview and beyond: From research design to analysis and 
publication. 
54 Ibid. 
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frågan. Uppföljning och kontroll handlar om att sammanfatta och kontrollera att vi har 

förstått svaren rätt.55 Genom detta arbetssätt med exemplifieringar och upprepade 

avstämningar gällande uttalanden och tolkningar, menar vi att förståelsen ökar för båda 

parter vilket ger positiv effekt på resultatet av intervjuerna. Vid intervjuerna har vi båda 

varit närvarande, varav en utfört intervjun medan den andra primärt observerat och 

noterat men även ställt följdfrågor. Vidare har vi vid intervjuerna använt 

ljudinspelningar som ett hjälpmedel för att öka tillgången till material och analys i 

efterhand. Ljudinspelningar utgör en risk för avbrott, ljudstörningar och andra tekniska 

problem56, vilket vi hanterat genom att komplettera inspelningarna med väl genomförda 

anteckningar.  

 

För att vidga det empiriska underlaget har vi valt att ytterligare komplettera vårt 

intervjumaterial med observationer. Observationer är en metod då författarna iakttar vad 

deltagarna gör istället för vad de säger57. Vår uppsats kommer att präglas av det som 

teoretiskt benämns deltagande observation58 och kommer ske i samband med 

intervjuerna. Eftersom våra observationer anses som kompletterande material, kommer 

observationernas fokus vara av holistisk karaktär. Det innebär att vi eftersträvar en 

helhetsbild som både synliggör förklaringar och motsägelser till den empiri som samlats 

in under intervjutillfällena.  

 

2.6 Forskningsetik 
Denna uppsats etiska förhållningssätt grundar sig främst i begreppen samtycke, 

konfidentialitet och förtroende. Begreppet samtycke innefattar utöver ett aktivt 

samtycke att författarna är tydliga med undersökningens syfte så att respondenterna är 

medvetna om vad de samtycker till. Vidare avser samtycke även respondentens 

möjlighet att avsluta sitt deltagande när som helst under processen. Konfidentialitet 

handlar om att skydda deltagarnas identitet och behandla insamlad data så att 

undersökningsdeltagarna inte kommer till skada. Slutligen handlar förtroende om 

relationen mellan forskaren och deltagaren med fokus på att informationen används 

utifrån undersökningens syfte.59 Vi har genomgående beaktat dessa forskningsetiska 

                                                
55 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
56 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 
57 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna. 
58 Ibid. 
59 Silverman. Qualitative Research. 
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begrepp i vår undersökning. Samtycke har influerat vår uppsats genom att vi betonat 

frivilligt deltagande och informerat om undersökningens syfte innan varje enskild 

intervju. Detta för att varje deltagare självständigt skall kunnat ta ställning till sitt 

deltagande. Insamlat ljudmaterial har behandlats konfidentiellt genom att avlyssning 

skett i enrum och efter studiens slutförande raderats. Konfidentialitet genomsyrar även 

undersökningens empiriska beskrivning genom att vi valt att anonymisering deltagarna. 

Det är enbart organisationens VD som inte är anonymiserad, istället har denne fått 

möjlighet att lämna samtycke till materialet innan publicering. Förtroende är nära 

sammanlänkat med såväl samtycke som konfidentialitet och hanteras genomgående 

genom bemötande och återkoppling under processen. Genom att vi på dessa sätt 

förhåller oss till forskningsetik skapar vi en trovärdighet för vår slutprodukt, men också 

för forskning som en trovärdig och generell informationsbärare i samhället. 
 

2.7 Urval 

Valet av organisation grundar sig ursprungligen utifrån vad vi uppfattar som en 

förändringsutsatt marknad. Vår definition av en förändringsutsatt marknad är en 

marknad som präglas av den digitala och tekniska utvecklingen och där fokus ligger på 

att leverera ett värde utifrån medarbetarnas kompetens snarare än produkter. Vidare har 

en geografisk avgränsning gjorts, där vi har utgått från vårt närområde för att kunna 

närvara, observera och intervjua en stor del av medarbetarna under flera tillfällen. De 

ideala förutsättningarna för en undersökning är en situation där tillgång enkelt ges till 

det som skall undersökas, där forskaren ges direktkontakt med det som skall undersökas 

och där all data som samlas in är av direkt intresse för forskaren60. Utifrån 

avgränsningen av marknad och geografi valdes GoBrave, en organisation som vi 

uppfattade ha ett stort engagemang för utveckling och förändring där vi genom tidigare 

kontaktnät såg oss ha en god chans till att komma nära organisationen.  

 

2.8 Litteraturöversikt 
Vi har vid val av litteratur i vårt teorikapitel uteslutande använt vetenskapliga artiklar. 

Med vetenskapliga artiklar avses artiklar som universitetets databaser klassificerar som 

vetenskapliga. Vår prioritering vid val av artiklar har, så långt det varit möjligt, baserats 

på källans aktualitet. Fokus på aktualitet bygger på vårt antagande att problemområdet 

                                                
60 Taylor, Bogdan & DeVault. Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource. 
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påverkas av pågående omvärldsförändringar utifrån en snabb och föränderlig omvärld, 

därför har vi valt att lyfta artiklar som är upprättade inom fem år och förlita oss på 

kvaliteten hos vetenskapliga artiklar. Även om vår strävan varit att använda nyligen 

publicerade källor, har vi kompletterat med ett fåtal äldre källor där nyare källor inte 

varit möjliga att hitta för att få en så bred teoretisk bas att stå på som möjligt. I 

inledningskapitlet har vi valt ett extensivt förhållningssätt till litteraturen och varit mer 

tillåtande till alternativa källor i form av kurslitteratur, publicerade undersökningar och 

icke-vetenskapliga artiklar. Detta för att få en dynamisk bild av bakgrunden till 

problemområdet och synen på vår frågeställning. 

 

2.9 Validitet och Reliabilitet 

Vid en kvalitativ undersökningsmetodik handlar begreppet validitet om att beskriva hur 

data har samlats in och hur den systematiskt har bearbetats. Validitet lägger vikt vid att 

beskriva förutsättningarna för undersökningen och processen i vilket resultatet har vuxit 

fram. Det innebär att validitet är ett sätt att skapa transparens och trovärdighet för 

uppsatsen.61 Inom den kvalitativa metoden är respondentvalidering, grundad data och 

triangulering tre sätt att arbeta med validitet. Respondentvalidering redogör för att 

validiteten kan stärkas genom att författarnas observationer och fynd kontrolleras och 

bekräftas av uppsatsens empiriska deltagare. Grundad data stärker uppsatsens 

trovärdighet genom att författarna ägnar en omfattande tid i den empiriska verkliga 

miljön som bidrar till en detaljerad bild. Triangulering innebär att författarna stärker 

validiteten genom jämförelse mellan teorier samt väljer och analyserar teorin utifrån 

olika perspektiv.62 Samtliga dessa tre indikationer har använts och utförts under arbetets 

gång för att stärka validiteten. 

 

Vidare kan begreppet validitet delas upp utifrån intern- och extern validitet. Den interna 

validiteten beskriver överensstämmelsen mellan teori och empiri, medan den externa 

validiteten anger i vilken omfattning undersökningens resultat kan generaliseras och 

användas i andra situationer och sammanhang.63 Den externa validiteten inom 

fallstudier har utsatts för kritik i samband med dess bristfälliga möjlighet till 

generalisering. Till sitt försvar är generaliseringen mer analytisk än statistisk till sin art 

                                                
61 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 
62 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
63 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 
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och eftersträvar “att generalisera en viss uppsättning av resultat till en mer generell teori 

eller till en viss kontext” snarare än generalisera ett urval eller population.64 

 

Ett relaterat begrepp till validitet är reliabilitet, som anger tillförlitligheten i en mätning. 

Reliabilitet förmedlar i vilken grad resultaten skulle bli likvärdiga om undersökningen 

gjordes om med samma eller ett annat undersökningsobjekt eller av en annan person, 

samt om undersökningen påverkats av slumpmässiga eller provisoriska 

förutsättningar.65 Vi har valt att inte sätta reliabilitet som vårt primära mål eftersom 

slutsatsen av vår studie med all sannolikhet inte skulle bli densamma om 

undersökningen gjordes vid ett annat tillfälle. Detta eftersom en kvalitativ fallstudie i 

hög grad präglas av den situation som undersökningsobjektet befinner sig i vid 

undersökningstillfället. Att återskapa samma förutsättningar såväl organisatoriskt som 

kontextuellt är således inte möjligt66. Fallstudien och resultatet är enligt vår uppfattning 

dessutom en subjektiv tolkning som utgår från vår förförståelse som författare och hur 

vi tolkar det vi studerar. Även om förutsättningarna för studien kan återskapas är 

utgångspunkten som författare högst personlig. Något som resulterar i att andra 

författare med stor sannolikhet inte tolkar studien på samma sätt; därför är reliabilitet 

enligt vår uppfattning inte väsentligt i denna uppsats. 

 

2.10 Metodkritik 
I samband med valet av enfallsstudie är trovärdig generalisering en kritisk parameter. 

Syftet med en fallstudie är som tidigare nämnts inte att generalisera utan istället att 

undersöka ett objekt av intresse utifrån problemområdet samt beskriva detta och dess 

omvärld67. Mer ingående handlar en fallstudie om att djupgående studera vad som 

händer i ett avgränsat område och varför; som sedan utmynnar i begrepp, påståenden, 

hypoteser och nya forskningsområden68. Fallstudier kan utöver svårigheten att 

generaliseras också kritiseras för att det inte finns någon mall för det sätt på vilket 

forskaren bedömer upptäckter som görs i undersökningen utan att bedömningen i sig är 

                                                
64 Yin & Nilsson. Fallstudier: design och genomförande. 
65 Ibid. 
66 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
67 Eriksson & Kovalainen. Qualitative Methods in Business Research: A Practical Guide to Social 
Research. 
68 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
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subjektiv69. Kritiken kan enligt vår uppfattning anses vara berättigad utifrån 

utgångspunkten att studien antas kunna gå att generalisera och bedömas objektivt. Dock 

anser vi att syftet med studien är att detaljstudera undersökningsobjektet för att förstå 

problemområdet i en specifik kontext mer än i generella termer. Vidare menar vi också 

att en objektiv bedömning oavsett uppsatta bedömningsfaktorer eller inte är svår att 

uppnå eftersom författaren i varje studie är färgad av den förförståelse som denne 

besitter vid ingången av studien. Något som färgar allt från val av problemområde till 

teoretisk referensram, forskningsansats och inte minst hur resultatet av studien tolkas. 

En annan kritisk aspekt är hur respondenten agerar vid synliga observationer. Under 

vetskap om att denne blir observerad kan agerandet bli anpassat utefter den bild 

respondenten vill förmedla. Att respondenten anpassar sina svar eller beteende ser vi 

dock som en ofrånkomlig risk, oaktat insamlingsmetod.   

                                                
69 Hossieni, Javadian Dehkordi & Aghapour.  Insights into case-study: A discussion on forgotten aspects 
of case research. 
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3. Teoretisk referensram

 
I den teoretiska referensramen redogör vi för hur teoribildningen inom området ser ut 

med utgångspunkt i nyligen publicerad forskning. Teorikapitlet utgår från våra fyra 

fokusområden som består av olika delar av organisationens verksamhetsstyrning; 

organisationsstruktur, ledarskap, medarbetare och styrmedel. 

 
3.1 Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen är ett av de områden som anses vara en väsentlig del av en 

organisation och som ofta både är ett föremål för omarbetning och ett verktyg för 

förändring när en organisation skall anpassa sig till omvärlden.70 I denna del av 

teorikapitlet lyfter vi olika perspektiv och sätt att analysera organisationsstrukturen på. 

 

3.1.1 Organisatorisk struktur 

Organisationsstrukturens uppbyggnad kan betraktas som en effekt av ett antal 

beroendefaktorer såsom organisationsstorlek, graden av osäkerhet kring 

arbetsuppgifterna och hur självständigt arbetsuppgifterna förväntas utföras. Utöver 

beroendefaktorerna anses också strukturella element som ansvarsdelegering, grad av 

centralisering, kommunikationsvägar och formalisering hänga ihop med hur 

organisationen förhåller sig internt och externt i förhållande till omvärlden.71 Ett sätt att 

klassificera uppbyggnaden av organisationsstrukturen är utifrån begreppen mekanistisk 

och organisk. Den organiska strukturen kännetecknas av decentralisering, hög 

ansvarsfördelning, öppen kommunikation och en struktur som förhåller sig till 

omgivningen. Detta till skillnad från den mekanistiska strukturen som karaktäriseras av 

en hög grad av centralisering, internt fokus, formella regler och riktlinjer med hög 

kontroll av informationsflödet och välutvecklade rapporteringsstrukturer.72  

 

Vår uppfattning är att organisationsstrukturen är en viktig faktor att analysera eftersom 

valet av organisationsstruktur ger förutsättningar för hur en organisation kan agera givet 

olika interna och externa förhållanden. Vår tolkning är att den organiska strukturen till 

                                                
70 Angel-Sveda. Organisational change. Basic theoretical approaches. 
71 Ibid. 
72 Wilden, Gudergan, Nielsen & Lings. Dynamic capabilities and performance: strategy, structure and 
environment. 
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sin natur är något mer flexibel än den mekanistiska som kan ses som mer rigid. Vi anser 

utifrån dessa förutsättningar att det är rimligt att anta att den organiska strukturen har 

enklare att anpassa sig till nya förutsättningar än den mekanistiska. 

 

3.1.2 Kommunikations- och beslutsvägar 

Organisationsstrukturens uppbyggnad kan även analyseras utifrån såväl en formell som 

en informell del. Den formella delen avser hur organisationen formaliserar 

kommunikations- och beslutsvägar samt hur uppgiftsfördelning sker, medan den 

informella strukturen handlar om hur nätverken och kommunikationsvägarna mellan 

individerna i organisationen skapas utanför de formaliserade strukturerna. En 

organisation kan påverka den formella delen av organisationsstrukturen genom att 

organisera verksamheten på olika sätt, dels utifrån antalet nivåer i en organisation men 

även uppdelningen av dessa. Uppdelningen kan sedan förstärkas genom formella 

kommunikationsvägar, beslutsgångar och riktlinjer som följer strukturen. Den 

informella delen av strukturen kan i sin tur möjliggöras eller försvåras genom såväl 

organisationskultur som struktur eller omvänt möjliggöra eller försvåra för den formella 

delen av strukturen.73  

 

Vi menar att detta perspektiv belyser vikten av att kommunikations- och beslutsvägarna 

följer organisationsstrukturen för att skapa effektivitet. Vidare är vår uppfattning att 

informella kommunikationsvägar som inte följer den formella strukturen kan leda till ett 

ökat informationsflöde genom organisationen. Dock ser vi att en ogynnsam kombination 

av formella och informella strukturer kan få en negativ påverkan när det gäller 

förändring, eftersom kommunikation och beslut kan bli mycket tidskrävande. Något 

som kan undvikas genom att matcha den formella och informella strukturen för att 

minska avståndet i organisationen och på så vis lättare att få ut information och beslut i 

organisationen. En välfungerande organisationsstruktur anpassad till verksamhetens 

behov, oavsett om detta avser den formella eller informella delen, ökar organisationens 

förmåga att prestera.74 

 

                                                
73 Starling. Combining theoretical perspectives on the organizational structure-performance relationship.  
74 Ibid. 
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3.1.3 Organisationsdesign 

Ett sätt att designa organisationsstrukturen är utifrån arbetsfördelning där funktion- 

division- och matrisorganisation är vanligt förekommande begrepp. En organisation kan 

även beskrivas som platt, vilket relaterar till en organisation med få mellanchefer eller 

mellanled, där information och beslut går direkt mellan medarbetarna på operativ nivå 

och ledning.75 En platt organisation kan utifrån vår tolkning anses som fördelaktigt i 

förändring eftersom det är få led mellan beslut och genomförande och därmed ger 

förutsättningar för snabba beslut. Som ett svar på omvärldens snabba förändringstakt 

har dessutom strukturbegreppet projektbaserad organisation vuxit fram där strukturen 

helt eller delvis består av projekt. Det finns stora fördelar med att arbeta projektbaserat, 

organisationen blir flexibel, lättrörlig och nyttjar spetskompetens genom att plocka in 

medarbetare med efterfrågad kompetensen inför varje projekt.76 Dessa olika 

organisationsstrukturer är olika sätt att arbeta med strukturdesign.  

 

Strukturdesign bör dock enbart ses som en del av den totala organisationsdesignen som 

även inbegriper begreppet processdesign. Processdesignen fokuserar på hur 

processkedjan ser ut i organisationen. Faktorer av vikt för uppbyggnaden av 

processdesignen är hur fristående varje delprocess är, vilket fokus varje delprocess har 

och hur stor del av processkedjan varje delprocess innefattar. En effektiv organisation 

där organisationsstrukturen är en del av konkurrenskraften gentemot andra 

organisationer underlättas genom att struktur- och processdesignen sammanfaller.77 Att 

designa en organisationsstruktur som bidrar till utveckling handlar enligt vår 

uppfattning om att se såväl delarna som helheten på samma gång. Vi menar att vid val 

strukturdesign kan det således vara gynnsamt att försöka matcha processdesignen med 

strukturdesignen, eller omvänt, för att skapa effektiva flöden. Organisationsdesignen får 

dock inte bli en process med fokus på enbart de interna strukturerna, minst lika viktigt 

är förhållandet till omvärlden78.   

 

                                                
75 Hernaus, Aleksic & Klindzic. Organizing for Competitiveness – Structural and Process Characteristics 
of Organizational Design. 
76 Oussama, Zitouni, & Othmane. Towards an Intelligent Project Based Organization Business Model.  
77 Hernaus, Aleksic & Klindzic. Organizing for Competitiveness – Structural and Process Characteristics 
of Organizational Design. 
78 Ibid. 
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3.1.4 Contingency theory 

Redan på 1960-talet lades en teori fram kring hur organisationers förmåga att prestera 

hängde samman med organisationens utformning i förhållande till omvärlden. Denna 

teori benämns som Contingency theory (CT). CT har som utgångspunkt att 

organisationen presterar bättre om den interna organisationsstrukturen (internal fit) 

sammanfaller med de externa faktorer (external fit) som organisationen har att förhålla 

sig till. CT menar att det inte finns en lösning som är optimal för alla organisationer. Det  

som är rätt agerande för en organisation är inte nödvändigtvis rätt för en annan, utan är 

beroende av matchningen mellan interna och externa faktorer.79 Dessutom har det visat 

sig att det inte finns ett direkt samband mellan en organisations förmåga att förändras 

och hur dess tillväxt eller förmåga att generera vinst ser ut. Istället är det förmågan att 

förhålla sig till omvärldens förändringar som är den av avgörande faktorn i de 

organisationer som presterar bättre än andra.80 Utifrån detta synsätt menar vi att en 

anpassning av organisationen med hänsyn till omgivningen är en viktig parameter och 

en grundförutsättning för att kunna prestera effektivt. Något som enligt vår uppfattning 

ställer krav på organisationer att fortlöpande förhålla sig till omgivningen för att 

utvecklas.   

 

3.1.5 Strukturen och förmågan att förändras 

Även om det inte finns en struktur som är den optimala i alla lägen81 är strukturen en 

viktig del av arbetet med att göra en organisation mer eller mindre redo för förändring 

och innovation.82 En organisations förmåga att vara redo för och hantera förändring 

utgår också till stor del utifrån medarbetarnas förmåga och vilja att vara en del av 

förändringen (se 3.3). Förmågan och viljan hos medarbetarna är dock beroende av och 

sammankopplad med bland annat hur strukturen för organisationen är uppbyggd. Är 

organisationen lös till sin struktur och uppmuntrar till innovation eller är den sluten och 

rigid? Organisationsstrukturen är trots sin viktiga roll inte en faktor som direkt anses 

vara grundbulten i en organisations förmåga att vara redo för förändring utan har 

                                                
79 Van de Ven, Ganco & Hinings. Returning to the frontier of contingency theory of organizational and 
institutional designs. 
80 Wilden, Gudergan, Nielsen & Lings. Dynamic capabilities and performance: strategy, structure and 
environment. 
81 Van de Ven, Ganco & Hinings. Returning to the frontier of contingency theory of organizational and 
institutional designs. 
82 Cosh, Fu & Hughes. Organisation structure and innovation performance in different environments. 
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snarare som syfte att skapa en kapacitet att kunna hantera en förändring och lägga 

grunden för medarbetarna att kunna förändra organisationen.83  

 

3.2 Ledarskap 
Ledarskap är en faktor som har kunnat kopplas som en direkt orsak till organisationens 

förmåga att prestera.84 Ledarskap i en organisation som lever i förändring kan anses 

vara uppdelat i två delar. Dels innefattar ledarskap implementering av strukturer, rutiner 

och riktlinjer för att skapa förutsättningar för kontinuerlig förändring, dels att 

fortlöpande bryta ner föråldrade rutiner allt eftersom omvärlden förändras för att kunna 

förhålla sig till nya förutsättningar.85 I denna del av teorikapitlet lyfter vi fram olika sätt 

att arbeta med ledarskap som teoretiskt anses lämpliga förhållningssätt vid förändring. 

 

3.2.1 Awakened leadership 

Awakened leadership (AL) är en ledarskapsstil som kan vara såväl relations- som 

uppgiftsorienterad, beroende på situation. En kombination av dessa egenskaper 

betraktas som en styrka eftersom fokus ligger på att såväl fullfölja uppgiften som på 

relationen med medarbetarna. Att kunna anpassa ledarskapet beroende på tid och plats 

är inte bara en fördel utan en förutsättning för ett lyckat ledarskap. Detta eftersom ett 

ledarskap eller en ledarstil inte är optimal för alla situationer. AL som är ett 

förhållningssätt snarare än en ledarskapsstil bygger på flertalet andra 

ledarskapsstilar/teorier och egenskaper och därför finns ett generöst utrymme för 

flexibilitet och kreativitet.86  

 

I samband med ledarstilens föränderlighet, ställs höga krav på noggrann reflektion för 

att välja ett lämpligt ledarskap utifrån situation. En noggrann analys av förutsättningar 

och behov utförs utifrån faktorer som exempelvis kapacitet, tillgänglighet och 

intressenter. AL kan tyckas verka likt situationsanpassat ledarskap, den mest väsentliga 

skillnaden är dock AL:s mer omfamnade hänsyn till alla intressenter vid valet av 

ledarstil.87 Precis som en rörlig och flexibel organisationsstruktur kan vara ett sätt för 

                                                
83 Weiner. A theory of organizational readiness for change. 
84 Ogbonna & Harris. Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from 
UK companies. 
85 Håkonsson, Klaas & Carroll. The structural properties of sustainable, continuous change: Achieving 
reliability through flexibility. 
86 Marques. The changed leadership landscape: what matters today.  
87 Ibid.  
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organisationer att snabbt förhålla sig till omgivningen ser vi AL som ett flexibelt 

verktyg för att leda i förändring. 

 

3.2.2 Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap som är ett relationsbaserat sätt att leda och kan anses vara en 

del av AL88 bygger på följande fyra egenskaper som ledare:89 

 

● Vara en karismatisk förebild.  

● Inspirera genom en klar, tilltalande och tydlig vision. 

● Utmana medarbetare genom ifrågasättande. 

● Behandla och stötta varje medarbetare utifrån dennes förutsättningar. 

 

Dessa fyra egenskaper leder i sin tur till att förmedla och skapa en delad vision och 

bättre relationer med medarbetarna samt en öppen atmosfär och ett innovativt klimat, 

förutsättningar som kan anses som en nödvändighet för att leda en organisation i 

förändring. Teorin om transformativt ledarskap tar sikte på den roll som medarbetarnas 

inställning och värderingar (se 3.4.1-3.4.4) har i förändringsprocessen och visar vikten 

av att arbeta med medarbetarna istället för emot.90 Transformativt ledarskap bedöms 

som extra viktigt och användbart när det kommer till organisationsförändringar, då 

motståndet mot förändringar och en cynisk inställning mot ledningen anses minska med 

denna ledarstil samtidigt som den ökar viljan och åtagandet för förändring.91 Vi ser det 

transformativa ledarskapet med vision och coaching i fokus som fördelaktigt för 

organisationer som har ett krav på att fortlöpande förändras. Vi ser dock även en risk 

med att ett ledarskap som fokuserar på det visionära och coachande kan tappa struktur 

och stabilitet, faktorer som enligt vår uppfattning är förmånliga när det kommer till att 

skapa trygghet i förändring. 

 

3.2.3 Ledarskap i kreativa organisationer 

För organisationer som arbetar med kreativitet som fokus, process och värde ut till kund 

anses ledarskapet ha två övergripande syften. Ledarskapet behöver dels stötta och styra 

för att organisationen skall uppnå sina lönsamhetsmål, men även att vara medvetet om 
                                                
88 Marques. The changed leadership landscape: what matters today. 
89 Chou. Does Transformational Leadership matter during Organizational Change? 
90 Ghasabeh, Soosay & Reaiche. The emerging role of transformational leadership. 
91 Chou. Does Transformational Leadership matter during Organizational Change? 
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vad som främjar och vad som hindrar kreativitet samt analysera hur organisationer 

arbetar med dessa faktorer för att skapa utrymme för skapande och utveckling. Faktorer 

som stöttar den kreativa utvecklingen delas in i tre centrala komponenter med fokus på 

medarbetarna: kreativt tänkande, kunskap och inre motivation. För att utveckla 

organisationers kreativa arbetssätt är den personliga utvecklingen utifrån kompetens, 

färdighet och motivation viktig.92 

 

Den andra delen fokuserar på att undanröja faktorer som hämmar den kreativa 

utvecklingen. Faktorer som har visat sig leda till ett hämmande klimat är när osäkerhet 

existerar, när det finns brister i projektledning och när kommunikationen är otillräcklig. 

Projektledning och kommunikation är viktiga faktorer eftersom medarbetarna ofta 

arbetar simultant med flera olika projekt, arbetsförhållande som kräver att varje individ 

vet vad som förväntas av såväl den enskilde individen som de andra deltagarna i 

projektet. Samordning, interaktion och teamarbete är viktiga områden att arbeta med 

som ställer krav på dagens ledare i kreativa organisationer att ha en god kunskap när det 

kommer till kommunikation och projektledning.93 De tudelade ledarskapet i kreativa 

organisationer menar vi kopplar an till våra reflektioner kring det transformativa 

ledarskapet och AL i föregående avsnitt. Vår uppfattning är att för att kunna få med 

båda sidorna av ledarskapet krävs det att ledare är lyhörda, mångsidiga och har 

helhetsfokus. 

 

3.2.4 Agil projektledning 

Ett sätt att leda när det kommer till projekt är genom agil projektledning. I detta 

sammanhang syftar begreppet agil till en organisations möjlighet till att tänka, förstå och 

agera snabbt och smidigt. För att anses vara en agil organisation, behöver organisationer 

både erkänna och tillämpa kontinuerlig återkoppling för att fortlöpande utvecklas. Agil 

projektledning karaktäriseras i hög grad av kontinuerlig samordning och uppdatering 

samt en detaljerad planering av mindre delar av projektet. Till skillnad från traditionell 

projektledning som är mer statisk och långsiktig kännetecknas agil projektledning av 

flexibilitet, kortare planeringscykler och ett mer aktivt och nära deltagande med de som 

är involverade och berörs av projektet.94 Agil projektledning inleds med en grov 

                                                
92 Malmelin & Virta. Managing creativity in change. 
93 Ibid. 
94 Stare. Agile project management – a future approach to the management of projects. 
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planeringsplan som sedan blir mer detaljerad allt eftersom processen fortlöper. 

Detaljplanen influeras av nuvarande resultat, insikter, kunders önskemål och andra 

påverkansfaktorer. Eftersom agil tillämpning innebär återkoppling fortlöpande under 

processen, är de korrigeringar som utförs i enlighet med kundens behov och önskemål. 

Anpassningar utifrån kund bidrar till en hög kvalitet och att organisationer levererar ett 

mervärde.95 Skillnaden mellan traditionell och agil projektledning när det gäller 

detaljnivå och tidsaspekt illustreras i projektledningsprocessen nedan (figur 3). Vi 

menar att agil projektledning utifrån är ett sätt att rörligt anpassa projekt till nya 

förutsättningar och kundens önskemål vilket ger ett mer kundnära slutresultat. Detta sätt 

att styra projekt kan enligt vår uppfattning leda till konkurrensfördelar genom ökad 

kundnöjdhet, vilket visar på en länk mellan valet av projektledningsmetod och 

organisationens finansiella resultat. 

 

Traditionell projektplanering 

 
Agil projektledning 

 
Figur 3: Projektledningsprocess.96 

 

3.3 Medarbetare 
Medarbetarnas attityder till förändring har under flera decennier utforskats utifrån 

tankar kring den påverkan medarbetarnas beteende och inställning har eller kan antas ha 

på en organisation och organisationsförändringar97. Eftersom medarbetarna för många 

organisationer kan anses som en av de viktiga faktorerna i förändringsprocessen krävs 

det också att medarbetarna stöttar och är delaktiga i processen98. Vi har i denna del av 

teorikapitlet valt att titta på olika aspekter kopplat till medarbetarnas förhållande till 

                                                
95 Stare. Agile project management – a future approach to the management of projects. 
96 Egendesignad figur med inspiration från Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson. 
Management Control Systems. 
97 Grama & Todericiu, Change, Resistance to change and Organizational Cynicism. 
98 Chou. Does Transformational Leadership matter during Organizational Change? 
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organisationens agerande, hur de reagerar på förändring och varför de reagerar och 

agerar som de gör.  

 

3.3.1 Medarbetare i förändring 

Hur väl en förändringsprocess lyckas är beroende av till hur stor del medarbetarna tar ett 

personligt ansvar för processen. Utöver det personliga ansvaret är även förväntningarna 

på förändringen och möjligheten att vara delaktig i processen betydande faktorer som 

påverkar inställningen hos medarbetarna. Höga förväntningar på förändringen och en 

möjlighet att påverka tillsammans med en vilja att ta personligt ansvar ökar 

sannolikheten för att lyckas.99 Den inställning medarbetare har till förändringen i dess 

initiala skede har dessutom visat sig vara en betydande faktor för hur 

förändringsprocessen fortlöper, ett högt åtagande för förändringen redan vid starten av 

processen ger med större sannolikhet ett högt åtagande även senare i processen100. 

Inställningen hos medarbetarna utgår inte enbart från de personliga preferenserna utan 

har även, till viss del, sin grund i förtroendet för organisationen och ledningen101. 

Medarbetarnas inställning och känslomässiga reaktion på förändring är dessutom 

sammanlänkat med bland annat åtagande för och förväntningen på förändringen102. Vi 

vill utifrån detta lyfta fram vikten av att få med sig alla medarbetare och belysa olika 

faktorer som är viktiga för att lyckas när det kommer till förändringsarbete. 

 

3.3.2 Medarbetare och motstånd 

Medarbetarnas motstånd mot förändring har ansetts vara en anledning till att storskaliga 

förändringar i teknologi, produktionsprocesser, ledningsmetoder och belöningssystem 

har fallerat103. Medarbetarnas agerande i form av motstånd kan ha sin grund i vad 

individen känner och hur den tänker kring förändringen. Motståndet är således inte mot 

förändringen i sig utan vad den skulle innebära för individen när den väl är genomförd. 

Två faktorer som har visat sig vara av stor betydelse när det kommer till motstånd är 

personlighet och kontext där personligheten har stor effekt på hur individen tar sig an 

förändringen.104 Något som enligt vår uppfattning leder till reflektionen att individer 

                                                
99 Ghitulescu. Making change happen. 
100 Shin, Seo, Shapiro & Taylor. Maintaining Employees Commitment to Organizational Change 
101 Grama & Todericiu, Change, Resistance to change and Organizational Cynicism. 
102 Helpap & Bekmeier-Feuerhahn, Employees’ emotions in change: advancing the sensemaking 
approach. 
103 Oreg. Personality, context and resistance to organizational change.   
104 Ibid. 
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beroende på personlighet kan antas vara för eller sätta sig emot förändringar. En av de 

viktigaste faktorerna i kontexten för att minska motstånden visar sig vara förtroendet för 

ledningen. Ett högt förtroende bäddar för en mer smidig förändring medan ett lågt 

förtroende skapar ett högre motstånd.105 Att inte enbart medarbetarnas personlighet utan 

även förtroendet för ledningen spelar en avsevärd roll när det kommer till 

medarbetarnas motstånd menar vi är en viktig faktor som organisationer behöver vara 

medvetna om och arbeta med. 

 

3.3.3 Medarbetare och värderingar 

Värdestyrning är en av de mjukare delarna av verksamhetsstyrningen som är direkt 

kopplat till medarbetare och organisationskultur med syfte att ge värdegrund och 

riktning för organisationen. Då formella styrmedel betonar vad som ska uppnås används 

värdestyrning som ett sätt för att tala om hur det skall uppnås. För att de värderingar 

som organisationen skall leva genom skall få effekt räcker det inte med att enbart 

fastställa värdegrunderna, dessa måste implementeras och genomsyra hela 

organisationen för att vara en reell del av styrsystemen. Genom att använda 

värdegrunder som en del av styrsystemet och få medarbetarna att relatera till dessa kan 

värdekongruensen mellan medarbetarna och organisationen öka.106 Värdekongruens är 

något som påverkar medarbetarnas agerande, medarbetare vars värderingar har en låg 

överensstämmelse med organisationens agerar mer passivt när det kommer till att 

utveckla och förändra organisationen. Medarbetare vars egna värderingar och 

preferenser går i linje med organisationens värderingar har istället visat sig hantera 

utveckling och förändringar genom att ta en mer aktiv roll och vara delaktiga och 

drivande.107 Vi vill med detta lyfta vikten av att värderingarna på individuell och 

organisatorisk nivå sammanfaller för att skapa en organisation som kan förhålla sig till 

omvärlden. Gemensamma och formaliserade värderingar kan enligt vår uppfattning 

bidra till en smidigare förändringsprocess och ökad prestation för organisationen. Vi 

anser att formaliserade värderingar skapar en tydlighet och riktning för organisationen 

som gör att såväl organisation som medarbetare har ett förhållningssätt kring hur dessa 

skall agera för att nå organisationens mål. 

 

                                                
105 Oreg. Personality, context and resistance to organizational change.   
106 Marginson. Value systems as a mechanism for organizational change. 
107 Jie & Li. A Study between Value Congruence and Employees' Coping with Organizational Change. 
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3.3.4 Medarbetare och organisationskultur 

Organisationskulturen är ytterligare en faktor som påverkar hur medarbetarna förhåller 

sig till förändring och dess vilja att vara en del av organisationsförändringen. Det finns 

två variabler i organisationskulturen som kan anses påverka viljan för förändringar hos 

medarbetarna. Den första variabeln är en öppen organisationskultur där medarbetarna 

får möjlighet att testa sina idéer och där organisationen är villig att experimentera med 

dessa idéer. Den andra variabeln är hur väl medarbetarna arbetar tillsammans för att 

komma fram till lösningar på problem.108 Organisationskulturen är utöver att vara en 

möjlig stärkande faktor när det kommer till förändring en parameter som hänger 

samman med organisationers attraktionskraft av ny personal109 något som inledningsvis 

tagits upp som en utmaning för organisationer. Att attrahera den typ av medarbetare 

som arbetar för att aktivt utveckla organisationen är enligt vår uppfattning av stor vikt 

för att skapa en förändringsbenägen organisation. 

 

3.3.5 Proaktiva personlighetsdrag 

En proaktiv medarbetare är en individ som arbetar för att influera sin omgivning och 

aktivt agerar på sin omvärld. Detta genom personlighetsdrag som öppenhet till nya 

upplevelser, extraversion och samvetsgrannhet. Utifrån dessa egenskaper anses en 

proaktiv person i högre utsträckning kläcka egna idéer och engagera sig i att sätta 

idéerna till verket.  En proaktiv personlighet lyckas ofta med att nå såväl individuella 

som organisatoriska mål. Att proaktiva individer lyckas med organisatoriska mål beror 

på ett uppsökande förhållningssätt i relation till andra medarbetare, att dessa ser 

utvecklingsmöjligheter och är handlingsorienterade. Detta till skillnad från medarbetare 

som inte har samma proaktiva drag och istället anpassar sig efter omgivningen. I 

interaktionen mellan proaktiva och mindre proaktiva medarbetare kan det med hänsyn 

till de olika utgångspunkterna uppstå konflikter.110 Vår åsikt är dock att konflikter som 

uppstår är oundvikligt för att utvecklingen inom en organisation skall kunna gå framåt. 

Vidare ser vi individer med proaktiva personlighetsdrag som fördelaktiga för 

organisationer som arbetar med att förhålla sig till omvärldens förändringar. 

 

                                                
108 Dhingra & Punia, Impact of organizational culture on employees’ readiness to change. 
109 Sadeli. The Influence of Leadership, Talent Management, Organizational Culture and Organizational 
Support on Employee Engagement. 
110 Giebels, de Reuver, Rispens & Ufkes. The Critical Roles of Task Conflict and Job Autonomy in the 
Relationship Between Proactive Personalities and Innovative Employee Behavior. 
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3.4 Styrmedel 
Val av styrmedel styrs i hög grad av organisation och omgivning. Formell styrning 

anses vara ett effektivt sätt att styra när det kommer till finansiell måluppfyllelse i 

förutsägbara organisationer, men fungerar inte som enda styrning i oförutsägbara 

organisationer. Den formella styrningen behöver i många fall kompletteras med 

informella inslag som gör organisationen mer öppen, flexibel och underlättar ett externt 

förhållningssätt för att lättare anpassas till omvärlden. Organisationer i en förutsägbar 

miljö anses gynnas av styrsystem som kontrollerar organisationen medan en 

oförutsägbar miljö behöver prioritera möjliggörande framför kontroll. Dock är en balans 

att rekommendera då organisationen varken vill hämma kreativitet eller äventyra 

verksamhetens långsiktiga resultat på grund av nedbrytning av kontroll.111 I denna del 

av teorikapitlet redogör vi för olika styrmedel av såväl finansiell som icke-finansiell 

karaktär och kopplar dessa till föränderliga organisationer. Vårt val av styrmedel kan 

anses variera, något som beror på att utbudet av styrmedel är stort. Vår utgångspunkt är 

dock att titta på ett mindre antal styrmedel som utifrån vår uppfattning är intressanta för 

den organisation vi valt.  

 

3.4.1 Outsourcing  

Riskspridning benämns som ett alternativ till att hantera den osäkerhet som kan uppstå 

när en organisation agerar i en föränderlig omvärld. Outsourcing som styrmedel 

möjliggör riskspridning genom att ansvaret för delar av organisationens kärn- eller 

biverksamhet fördelas till andra organisationer. Något som till sin nackdel också innebär 

ett ömsesidigt beroende.112 Generellt sett grundas valet att använda outsourcing 

vanligtvis på behov av kompetens, minskade kostnader och möjligheter till en bättre 

kvalitet. När det gäller föränderliga organisationer betonas dock minskad osäkerhet och 

risk, en snabbare anpassning utefter interna och externa förändringar och en större 

stabilitet på grund av att färre personer måste anpassas som anledningar till outsourcing. 

Outsourcing anges därför som ett gynnsamt alternativ för organisationer i föränderliga 

miljöer.113 Vår åsikt utifrån detta är att outsourcing kan användas som ett effektivt 

styrmedel för att skapa en mer rörlig organisation som kan anpassa sig till omvärlden 

                                                
111 Eldridge, van Iwaarden, van der Wiele & Williams. Management control systems for business 
processes in uncertain environments. 
112 Ibid. 
113 Plugge, Borman & Janssen. Strategic manoeuvers in outsourcing arrangements: The need for adapting 
capability in delivering long-term results. 
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genom att bygga ut organisationen med den kompetens som behövs i olika situationer. 

Outsourcing ger också en möjlighet att fokusera på och utveckla sin kärnverksamhet 

medan andra parter tar hand om bisysslor vilket skapar en organisation som “som gör 

det den är bra på och är bra på det den gör”. 

  

3.4.2 Dynamisk budget 

Ett av de områden som kan vara aktuellt att outsourca för en organisation för att 

fokusera på kärnverksamheten är ekonomin och dess uppföljning. Ett av de mest 

traditionella sätten att styra en verksamhet på som grundar sig i ekonomiska och 

finansiella faktorer är budgetering. Trots budgeteringens omfattande kritik när det 

kommer till byråkrati, manipulering av siffror och inskränkande av kreativitet och 

flexibilitet anses budgetering likväl som ett användbart styrmedel, under förutsättningar 

att budgeten anpassas till verksamhetens förutsättningar114.  

 

I en organisation där verksamheten är oförutsägbar har det visat sig vara av värde att 

skapa en budget som benämns som interaktiv och diagnostisk. Det är en budget som rör 

sig i organisationen och förändras med organisationen som en del av det organisatoriska 

lärandet. Den utgår från att varje individ i organisationen tar del av och ansvar för 

budgeten och de mål som satts upp samtidigt som det finns en delaktighet hos 

medarbetarna i upprättandet och utvecklingen av budgeten. Arbetet med budgeten 

integreras i den dagliga driften och karaktäriseras i hög grad av nära och upprepad  

face-to-face kommunikation och tolkning, utan att vara ett hinder för kreativitet. Istället 

används dynamisk och interaktiv budgetering som en lösning på att balansera dilemmat 

med kontroll och kreativitet, då den blir ett levande dokument som hjälper 

organisationen att utvecklas genom att öka dess strategiska förberedelse för osäkerhet 

och hantera plötsliga och oplanerade inslag på ett effektivare sätt.115 Sättet att arbeta 

med en interaktiv och diagnostisk budget kan i sin tur leda till ett ökat engagemang och 

en förståelse för budgetens betydelse, då den enligt vår uppfattning inte enbart är rituell 

utan har ett reellt värde för organisationen i det dagliga arbetet.   

 

                                                
114 Knardal & Pettersen. Creativity and management control – the diversity of festival budgets.  
115 Ibid. 
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3.4.3 Rullande prognoser 

Över 60 procent av dagens organisationer har svårt att upprätta exakta budgetar på 

grund av dagens dynamiska omvärld. Av denna anledning rekommenderas 

organisationer på snabbföränderliga marknader använda andra styrmedel som ger 

beslutsfattare tillförlitliga och regelbundna uppgifter vilket underlättar anpassning av 

verksamheten och att fatta rätt beslut. Ett alternativ till budget är rullande prognoser, ett 

styrmedel som betraktas som ett dynamiskt och strategiskt planeringsverktyg. Rullande 

prognoser innebär att organisationen prognostiserar för framtiden och kontinuerligt 

uppdaterar prognosen vid fastställda tidpunkter och/eller utifrån förändrade 

förutsättningar. Användandet av rullande prognoser är effektivt vid allokering av 

resurser, hantering av cash-management och som underlag för beslut. Genom de 

upprepade och tillförlitliga prognoserna kan organisationen enklare hantera olika 

scenarion, vara flexibel och anpassningsbar.116 

 

Många organisationer övergår från budgetering till rullande prognoser, för att förbättra 

den ekonomiska förvaltningen, få ett snabbare planeringsverktyg samt öka flexibilitet 

och produktivitet. För att uppnå dessa fördelar är det viktigt att ta fram prognoser med 

ett begränsat antal nyckelindikatorer. Det bör dock betonas att budgeten har många 

syften och rullande prognoser inte kan ersätta budgetens alla uppgifter, framförallt inte 

ur en utvärderings- och motivationsaspekt (där budgeten ligger till grund för 

bonussystem eller liknande).117 Utifrån detta kan rullande prognoser betraktas som ett 

komplement till budgeten och ett sätt att styra verksamheten mot uppsatta mål. Både 

prognoser och budgetering är formella och bygger ofta på finansiella faktorer vilket vi 

menar kan skapa stabilitet och struktur i en organisation. Samtidigt finns det en 

balansakt, vilken tagits upp, mellan kontroll och kreativitet att ta hänsyn till. 

 

3.4.4 Belöningssystem 

Belöningssystem är ett sätt att genom monetära eller icke-monetära belöningar styra 

medarbetarna i organisationen mot strategiskt uppsatta mål. Årligen läggs enorma 

resurser på att utveckla och implementera belöningssystem för att driva organisationen 

framåt mot sina mål genom att motivera medarbetarna att arbeta i rätt riktning. 

Motivationsfaktorer hos medarbetarna kan delas in i inre- och yttre belöningsfaktorer. 
                                                
116 Lorain. Should rolling forecasts replace budgets in uncertain environments? 
117 Ibid. 
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Yttre belöningsfaktorer består av faktorer som lön, karriärstegring, och liknande medan 

de inre faktorerna handlar om det inre värdet, den tillfredsställelse arbetstagaren känner 

för sitt arbete. Organisationer kan utan att vara medvetna om det arbeta med att öka den 

inre tillfredsställelsen för sina anställda genom olika insatser med syfte att öka 

medarbetarnas värde för organisationen exempelvis utbildningsinsatser. Medarbetare 

som är tillfredsställda genom en hög uppfyllelse av inre faktorer är inte i lika beroende 

av yttre belöningsincitamenten.118  

I samband med att den nya generationens medarbetare har gjort intåg på 

arbetsmarknaden har dessutom medarbetarnas belöningsfaktorer förändrats. 

Medarbetarna är engagerade, motiverade och drivs av andra saker än lönenivån, vilket 

ställer ökade krav på belöningssystem att förändras för att attrahera, intressera och 

bevara nyckelpersoner. Detta kräver också att de belöningssystem som tas fram utgår 

från medarbetarnas behov. Att skapa engagemang och delaktighet genom att varje 

medarbetare få ta del av organisationens vinst eller skapa strukturer som möjliggör en 

flexibel vardag och life-work balance är saker som har visat sig ge effekt.119 Vår 

uppfattning utifrån detta är att belöning inte alltid behöver vara monetär och att monetär 

belöning inte anses som en belöning av alla. Något som en organisation behöver vara 

medveten om när det kommer till att använda belöningssystem som styrmedel för att nå 

organisationens mål. 

 

3.4.5 Prestationsmått 

Strategiskt tänkande, flexibelt ledarskap och en förmåga att anpassa sig till förändring är 

återkommande begrepp som enligt många anses som det mest centrala vid 

verksamhetsstyrning i föränderliga organisationer. För att uppnå dessa parametrar har 

icke-finansiella prestationsmått på organisationens kapacitet ansetts nödvändiga. 

Balanserat styrkort är ett styrmedel som genom fyra perspektiv (utveckling, kund, 

interna processer och finansiellt) tar fram prestationsmått som genererar finansiella 

fördelar, i form av en orsak-verkan effekt. Genom att till exempel mäta, följa upp och 

förbättra medarbetarnas trivsel kan de interna processerna effektiviseras, vilket kan 

bidra till kundtillfredsställelse som i sin tur även genererar lönsamhet i monetära termer. 

De icke-finansiella prestationsmåtten kan därför betraktas som långsiktigt 
                                                
118 Stumpf, Tymon, Favorito & Smith. Employees and change initiatives: intrinsic rewards and feeling 
valued. 
119 Lardner. Effective reward ensures effective engagement. 
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gynnsamma.120 De icke-finansiella prestationsmåtten kan sägas främja immateriellt 

kapital såsom exempelvis humankapital och varumärkesvärde, något som även är 

förenligt med långsiktig tillväxt och utveckling.  Således är det viktigt att mätning, 

utvärdering och beslutssystem belyser och synliggör sambandet och dynamiken mellan 

ekonomi och mjukare termer. Vilket också är en av fördelarna med kombinationen av 

finansiella och icke-finansiella mått; att se sambandet mellan olika mått och ha 

möjlighet att se till både organisationens marknadsvärde och ekonomiska värde.121 I takt 

med att konkurrensen mellan organisationer kan antas skifta fokus med hänsyn till 

globaliseringen menar vi att det blir allt viktigare för organisationer att mäta mjuka 

värden med icke-finansiella prestationsmått för att kunna förhålla sig till omvärlden. 

 

3.5 Syntes  
Utifrån uttrycket “en bild säger mer än tusen ord” har vi valt att ta fram följande syntes 

(figur 4). Denna syntes illustrerar bakgrunden till problemområdet samt vår uppdelning 

av styrsystem och hur dessa påverkar skapandet av en verksamhetsstyrning som är 

gynnsam för organisationer i en snabbföränderlig omvärld. 

 

 
Figur 4: Syntes.122 

  

                                                
120 Simon, Bartle, Stockport, Smith, Klobas & Sohal. Business leaders’ views on the importance of 
strategic and dynamic capabilities for successful financial and non-financial business performance 
121 Anis, Lala, Cican & Tarta. Performance Measurement Through Non-Financial Indicators 
122 Egendesignad figur. 
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4. Empiri

 
I empirikapitlet redogör vi för de intervjuer och observationer vi genomfört hos 

GoBrave. Vi börjar med en kort introduktion av organisationen för att sedan utifrån 

våra fyra fokusområden; organisationsstruktur, ledarskap, medarbetare och styrmedel 

beskriva våra empiriska fynd. Avslutningsvis lyfter vi kort reflektioner kring nutid och 

framtid. 

 
4.1 Intervjuer och observationer 

Vi har under tre dagar besökt GoBrave för att genomföra intervjuer och observationer. 

För att få en holistisk bild av GoBrave’s verksamhet har vi valt att utföra intervjuerna på 

två nivåer; strategisk nivå och operativ nivå. Vår tanke var initialt att även utföra 

intervjuer på taktisk nivå, men med hänsyn till organisationens struktur är vår 

uppfattning att organisationen i huvudsak agerar utifrån en strategisk och operativ nivå. 

Vår indelning av medarbetare utifrån strategisk och operativ nivå utgår från förhållandet 

mellan individen och organisationen. Det som vi benämner som strategiska medarbetare 

är personer som besitter ett ägarintresse och därmed enligt vår uppfattning kan antas 

agera utifrån mer långsiktiga mål. Operativ nivå avser således medarbetare som inte 

besitter ett ägarintresse och utifrån vår synvinkel kan anses agera utifrån mer kortsiktiga 

mål. Vårt empiriska underlag består av tio personer, sex operativa medarbetare och fyra 

strategiska medarbetare. De intervjupersoner som vi har valt ut för intervjuer är personer 

med olika arbetsuppgifter, erfarenheter och perspektiv av styrningen i organisationen. 

Vi har valt att intervjua minst en medarbetare samt en delägare inom varje 

tjänsteområde. Utöver detta har vi dessutom intervjuat GoBrave’s verkställande 

direktör.  

 

4.2 Introduktion GoBrave 
För fem år sedan ansåg tre medarbetare att deras dåvarande organisation tappat önskad 

riktning i samband med den tekniska och digitala utvecklingen. Att denna organisation 

inte längre existerar i Växjö beskrivs som en effekt av att organisationen inte tagit till 

sig rådande omvärldsförändringar. Utifrån en vilja att skapa en organisation som arbetar 

utifrån ett proaktivt helhetsperspektiv med sina kunders behov utifrån flera 

kommunikationskanaler, beslöt de sig för att starta en egen verksamhet. Detta initiativ 
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året 2012, var början till GoBrave som idag är en kommunikationsbyrå som enligt 

medarbetare beskrivs idémässigt vara långt fram. De tre delägarna Mats Karlsson, Johan 

Castor och Mattias Jonsson startade byrån i syfte att erbjuda kunderna integrerad 

kommunikation. Med integrerad kommunikation avses enligt de strategiska 

medarbetarna att kommunicera ett budskap som anpassas efter mottagaren genom flera 

olika kommunikationskanaler. För att kunna erbjuda integrerad kommunikation till 

kunderna framhålls att GoBrave under åren behövt utöka såväl produktionskapacitet 

som kompetens. Kommunikationsbyrån består idag av tre tjänsteområden (författarnas 

benämning) som internt och juridiskt är uppdelat i tre olika bolag med totalt 18 

anställda. Organisationens tjänsteområden sammanfaller med GoBrave’s olika 

produktionsinriktningar; reklam och kommunikation, webb samt content. De olika 

tjänsteområdena beskrivs ha som syfte att tillsammans erbjuda heltäckande lösningar för 

marknadskommunikation och reklam genom att förmedla kundens budskap i olika 

medier. 

 

Namnet GoBrave kommer sig av att delägarna önskade ha ett namn som uppmanar 

kunder till att vara modiga i valet av marknadskommunikation. Med tiden har namnets 

innebörd även kommit att innefatta hur delägarna ser på sina medarbetare och hur de 

vill att dessa agerar. Med en personalstyrka som sedan start ökat från tre till arton 

medarbetare samt ett stadigt ökande resultat beskrivs GoBrave ha haft en blomstrande 

tillväxt. Efter denna tydliga expansion av medarbetare, kunder och intäkter beskriver 

strategiska medarbetare att organisationen är i en fas där fokus ligger på kvalitet framför 

kvantitet. En viktig del av arbetet framåt som lyfts fram är att effektivisera 

organisationens flöden. I samband med den snabba expansion som varit, uttrycker såväl 

strategiska som operativa medarbetare att GoBrave har en del viktiga aspekter att 

formalisera samt skapa rutiner och riktlinjer för. 

 

4.3 Organisationsstruktur 
4.3.1 Juridisk struktur 

GoBrave har en juridisk organisationsstruktur som består av ett moderbolag och två 

dotterbolag. Moderbolaget GoBrave Reklam och Kommunikation ägs av de 

ursprungliga tre delägarna som under 2013 blev fyra då Karl-Petter Hjelmer gick in som 

delägare. I samband med detta skapades dotterbolaget GoBrave Webb som ägs till 
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hälften av moderbolaget och till hälften av Karl-Petter Hjelmer. År 2014 skapades 

ytterligare ett dotterbolag med namnet GoBrave Content, som till hälften ägs av 

moderbolaget och till hälften av delägarna Filip Lendahls och Patrick Ekelius. Denna 

juridiska struktur har vi valt att illustrera i nedanstående organisationsdiagram (figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Juridiskt organisationsdiagram.123 

 

Den juridiska organisationsstrukturen är enligt strategiska medarbetare ett sätt för 

GoBrave att genom andelar i organisationen knyta viktiga nyckelmedarbetare till sig, 

öka delaktigheten och främja en långsiktigt hållbar organisation. Strukturen beskrivs 

som enbart juridisk och det samlade målet är att GoBrave skall uppfattas och agera som 

en organisation i relation med kund och medarbetare. Den juridiska uppdelningen 

genom bolag är enligt delägarna positiv ur en skattesynpunkt men tidskrävande i form 

av administrationen kring internfakturering. Trots att strukturen endast anses existera av 

juridiska skäl har den likväl format organisationen genom en uppdelning mellan de 

olika tjänsteområdena. Det påtalas i många intervjuer att “vi gör si medan de gör så” när 

medarbetare talar om sin del av organisationen i förhållande till de andra 

tjänsteområdena i organisationen. Uppdelningen inom organisationen har således sin 

grund i de olika tjänsteområdena vilka baseras på arbetsuppgifter och kompetens. 

Uppdelningen syns även i hur medarbetarna är placerade i öppna kontor där varje 

                                                
123 Egendesignad figur. 
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tjänsteområde har en del av byggnaden. Operativa medarbetare framhåller trots 

uppdelningen att de i många sammanhang känner sig som en organisation. 

 

4.3.2 Formell struktur 

Synen på den formella strukturen varierar mellan medarbetarna. Vissa medarbetare, på 

såväl strategisk som operativ nivå, beskriver organisationen som om att det inte finns en 

organisationsstruktur. Andra menar på att det finns en struktur men att den är mycket 

platt på så vis att det inte finns något större märkbart avstånd mellan ledning och 

verksamhet. Det finns även medarbetare som beskriver organisationen utan några 

hierarkiska skillnader alls mellan medarbetare, trots ägarintresse hos vissa medarbetare. 

Dessa medarbetare menar att det enbart är VD:n som är hierarkiskt högre upp i 

organisationen, men som egentligen endast framträder genom sin administrativa roll. 

Trots verksamhetens snabba tillväxt av medarbetare beskrivs strukturen endast ha vuxit 

horisontellt och inte vertikalt. 

 

Den snabba tillväxttakten när det kommer till medarbetare har, enligt såväl strategiska 

som operativa medarbetare, inneburit att struktur och rutiner fått stå åt sidan. Samtliga 

strategiska medarbetare är eniga om att organisationsstrukturen inte är något som 

specifikt planerats utan skapats som en naturlig konsekvens utifrån arbetssätt, tillväxt 

och medarbetare. Det enda som beskrivs som planerat är organisationens juridiska 

uppbyggnad, där det från start har funnits en tanke att varje kompetensområde ska 

utgöra ett bolag. Flertalet medarbetare påpekar att organisationsstrukturen är otydlig och 

att ett bolag vore fördelaktigt eftersom detta skulle förenkla den interna 

administrationen. Till stora drag beskrivs strukturen som uppskattad av många 

medarbetare, då den förespråkar frihet under ansvar och skapar förutsättningar för 

kreativitet.  

 

4.3.3 Processtruktur 

Samtliga intervjuade medarbetare poängterar hur de dagligen arbetar rörligt genom 

skapande och upplösande av projektstrukturer. Projektstrukturerna beskrivs som 

föränderliga och beroende av såväl extern påverkan i form av kunder som intern 

påverkan utifrån medarbetarnas kompetensområde och arbetsbelastning. VD:n 

förstärker förhållandet till projekt genom att säga “GoBrave är projekt, utan dem är vi 

bara ett ställe att dricka kaffe på”. Projektens struktur beskrivs som varierande utifrån 
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projektets omfattning, kundens behov och involverade medarbetare. I och med 

projekten skapas enligt medarbetarna tillfälliga strukturer som inte är knutna till det 

tjänsteområde respektive medarbetare tillhör, utan till dennes kompetens. En gemensam 

nämnare är dock att projekten alltid har en projektledare och en kundansvarig, titlar som 

kan sammanfalla. Projektledaren är den person som äger och driver projektet, medan 

kundansvarige är den person som ansvarar för relationen med kunden. Vem som är 

kundansvarig faller sig ofta naturligt, eftersom dennes roll handlar om relationen är det 

ofta den person som arbetat in kunden eller som mött kunden vid första mötet med 

GoBrave. När det kommer till den som är projektansvarig beskrivs valet av person som 

situationsberoende utifrån erfarenhet, efterfrågad kompetens och arbetsbelastning. I den 

dagliga produktionen finns en uppdelning av medarbetare utifrån branscherfarenhet, där 

medarbetare benämns som seniora eller juniora. Benämningarna beskrivs inte som 

formella titlar, men det uttrycks att seniora medarbetare har ett större ansvar för 

produktion och projekt. Inom organisationen beskrivs även en produktionsledare som 

har ett övergripande samordningsansvar för projekten, samt stöttar och har inflytande på 

val av projektledare. Eftersom uppkomsten av projektstrukturer inte sker genom 

fastställda rutiner lyfter vissa medarbetare vikten av en god kommunikation för att 

säkerställa att alla är medvetna om rollerna i projektet och projektets förutsättningar.  

 

4.3.4 Kommunikation- och beslutsstruktur 

Kommunikationen i organisationen beskrivs som öppen. Medarbetare på såväl 

strategisk som operativ nivå förklarar detta som en effekt av organisationens storlek och 

det öppna klimat som existerar. Vissa medarbetare beskriver att det har funnits brister i 

kommunikationen kring överlämnandet av projekt, något som GoBrave arbetat med att 

skapa rutiner för. Detta arbete har utförts i syfte att effektivisera projekten, men också 

för att se till att inget faller mellan stolarna i överlämningen. En av de strategiska 

medarbetarna tar upp ett internt kommunikationsprogram som ett sätt att försöka få bort 

all internmail, samla all kommunikation på samma ställe och på så vis skapa en 

effektivare interaktion. 

 

Vid frågor kring beslutsfattande svarar samtliga medarbetarna att mandat för beslut är 

beroende av vilken sorts beslut det gäller. Beslutsfattande beskrivs utifrån två nivåer där 

strategiska och långsiktiga beslut fattas av organisationens delägare genom 

delägarmöten. Dessa äger rum en gång per månad, där framförallt ekonomi, 
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rekryteringsbehov, strategier och utveckling diskuteras. Delägarna för respektive 

tjänsteområde har beslutsmandat för sitt bolag även om vissa beskriver att de ibland 

“drar beslutet via VD:n för sakens skull” eller för att få andra infallsvinklar. Att 

efterfråga andras åsikter och perspektiv är ett förhållningssätt som även genomsyrar 

beslutsfattandet på operativ nivå. När det gäller beslut som tas i den dagliga driften 

uttrycker medarbetarna att de har fullt beslutsmandat kring dessa. En medarbetare 

förtydligar att “beslut tas snabbt och enkelt, ofta direkt över fikan eller skrivbordet”. 

Dagliga beslut fattas utifrån uppkomna situationer, medarbetare nämner att det inte 

finns några rutiner för beslutsfattande utan att processen beror på situationen. Det 

poängteras tydligt att i den dagliga driften är alla medarbetare lika, ägarintresse ger inte 

per automatik en medarbetare ett större beslutsmandat i ett projekt, i projekten handlar 

det enbart om kompetens. Organisationen beskrivs sammanfattande av en medarbetare 

som snabbfotad utifrån att det är lätt att ta beslut på alla nivåer. 

 

4.4 Ledarskap 

4.4.1 Det framställda ledarskapet 

Flera av de strategiska medarbetarna inleder med att tala om att deras primära intresse 

inte är ledarskap utan menar att man som ledare och organisation kommer långt genom 

att ha roligt, använda magkänsla, hjärta och sunt förnuft. Det finns strategiska 

medarbetare som har ett större intresse för personalfrågor än andra, även om HR-biten 

är något som beskrivs som ett område som de “är dåliga på”. Samtliga strategiska 

medarbetare är av samma mening gällande att olika människor och olika situationer 

kräver skilda ledarskap, framförallt avseende tydlighet. Graden av medarbetarnas 

självförtroende och dess tid i organisationen beskrivs som faktorer av betydelse kring 

vilket ledarskap som förväntas och krävs. Det ledarskap som förväntas är något som, 

enligt en strategisk medarbetare, troligen kommer att förändras med de nya 

medarbetarna som kommer in på arbetsmarknaden och de krav dessa har. Utmaningar 

för ledare i organisationen uttrycks vara att få så många som möjligt att se samma saker, 

att få alla att dra åt samma håll och att hantera den snabba tillväxten genom att skapa 

rutiner. 

 

Eftersom organisationens uppbyggnad i praktiken består av tre olika bolag finns ett 

antal olika ledare i organisationen, där ledare inom varje tjänsteområde är delägarna för 
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respektive bolag. Utöver delägarna finns en produktionsledare som beskrivs ha en 

ledande roll när det kommer till projektplanering. De olika strategiska medarbetarna 

beskriver sin ledarroll på olika sätt. En medarbetare menar att det inte handlar om 

traditionellt ledarskap utan istället om att finnas där när frågor uppstår. En annan 

medarbetare lägger tyngden vid att arbeta med att utveckla processer och individer 

genom att ställa frågor och sätta människan i centrum. Denne beskriver sitt ledarskap 

som personligt, ärligt, genuint och med fokus på individen framför verksamheten. 

Vidare benämner en medarbetare sig som en ledare på grund av sin äganderätt, men 

förstärker att det är projektledarna som har den väsentliga och synliga ledarrollen i 

vardagen, en skillnad som tydligt poängteras av VD:n. Utifrån uppfattningen att olika 

arbetsuppgifter attraherar olika personligheter finns det enligt strategiska medarbetare 

dessutom behov av att anpassa ledarskapet efter individerna inom varje tjänsteområde. 

 

4.4.2 Det upplevda ledarskapet 

De operativa medarbetarna beskriver även dessa att det inte finns ett utstickande, tydligt 

och enhetligt ledarskap inom organisationen. Även om ledarskapet är vagt beskriver 

medarbetare att de alltid känner att de kan få stöd och att det har förtroende för 

ledningen i organisationen. En medarbetare menar att det vaga ledarskapet inte har haft 

stora negativa effekter i denna typ av organisation, då det redan vid rekrytering beaktas 

egenskaper som självständighet och förmåga att driva projekt. Det finns också 

medarbetare som förstärker delägarnas olikheter och förespråkar mångfalden av ledare. 

Tydlighet, demokrati, trygghet och relationsskapande är ledaregenskaper som lyfts fram 

som tydliga i organisationen. Att ledarskapet har fått en större roll och förändrats när 

verksamheten vuxit är något som poängteras av många medarbetare. I samband med 

insikten att ledarskap är allt viktigare, har bland annat en personalhandbok tagits fram, 

där kontinuerliga utvecklingssamtal är en av punkterna. Personalhandboken beskrivs 

som en positiv förbättring och som ett levande dokument där medarbetarna har 

möjlighet att vara delaktiga i vidareutvecklingen. Utöver delägarna och VD:n lyfts även 

produktionsledaren fram som en viktig nyckelperson med en samordnande och ledande 

roll i den dagliga driften. I den dagliga driften som består av projekt finns det olika 

medarbetare med projektledarroll. Eftersom projektledarna är många och olika som 

personer, präglas även produktionen av ett växlande ledarskap. Ledarskapet i projekten 

handlar om anpassning eftersom projekten beskrivs som kundnära och föränderliga. 
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Projekten inleds med grova projektplaner som ofta byter riktning och utvecklas utifrån 

kundens önskemål. 

 

4.5 Medarbetare 
4.5.1 Organisationens medarbetare 

GoBrave’s VD betonar fördelen med att få välja sina medarbetare framför att få ärva 

dem. Det finns mycket tid och omsorg bakom varje rekryteringsprocess som kan bestå 

av ett flertal möten/intervjuer innan anställning för att säkerställa att personen kommer 

att passa in. Det handlar om att hitta rätt person snarare än en person, med syftet att 

upprätthålla känslan och stämningen i organisationen. Utöver personlighetsdrag är även 

kompetensen för att kunna utveckla organisationens erbjudande viktig, något som styrs 

av kundens efterfrågan. I takt med att tekniska och digitala lösningar har efterfrågats av 

kunderna har GoBrave således utökat sin kompetensbas genom rekrytering.  

 

Genomgående förtydligas att medarbetarnas eftersträvade egenskaper varierar beroende 

på tjänsteområde. Det finns dock gemensamma egenskaper som GoBrave värdesätter 

och efterfrågar hos sina medarbetare vilka beskrivs som mod, driv och passion. Dessa 

egenskaper är nära förankrade med viljan att överträffa kundens förväntningar och 

utvecklas på individ- och organisationsnivå vilket lyfts fram; “En medarbetare som är 

genuint intresserad av sitt område kommer se till att ligga i framkant och utvecklas 

utifrån ett egenintresse. Rätt person slår sig inte till ro utan utvecklas konstant.” Det 

betonas att samtliga medarbetare värnar om relationerna och att leverera goda projekt 

inom utsatt tidsram. Men en medarbetare beskriver också att det inte är säkert alla vill 

eller kan se steget längre och utveckla affären. 

 

När medarbetarna beskriver varandra framhålls de som olika, mycket beroende på 

tjänsteområde. Genomgående lyfter dock medarbetarna att de är ett gott gäng som 

kompletterar varandra. När de får till uppgift att beskriva gemensamma egenskaper 

nämner många intresset och passionen för det konstnärliga och kreativa. Passionen 

framkommer tydligt genom de flesta medarbetarnas inställning till arbetet, där 

arbetsplatsen ses som mer än bara ett ställe att tjäna pengar på. Vilket också beskrivs 

genom möjligheten att kombinera arbetet med ett personligt intresse. Något som är 
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uppskattat och tydligt och avslöjas av glimten i ögat när medarbetarna pratar om sina 

arbetsuppgifter. 

 

4.5.2 Organisationskulturen 

Genomgående både beskrivs och uppfattar vi, utifrån observationer, GoBrave som en 

organisation med en positiv och god stämning. Medarbetarnas relationer bygger på en 

hög grad av uppriktighet, omtanke och bejakande av olikheter Medarbetarna beskrivs 

som en grupp “lekfulla individer med fria tankar” något som återspeglas i produktionen 

genom unika och utmanande tjänster. En medarbetare nämner att det finns en stark 

koppling mellan organisationskulturen, verksamheten och individerna; kreativiteten. 

Familjär och öppenhet är också återkommande begrepp som medarbetarna använder för 

att beskriva organisationen och dess kultur. “Tillåtande och rakt, en organisation där det 

är tillåtet att vara udda”, “En sund och bra kultur som strävar efter att sätta sig i 

väggarna.” Den gemensamma frukosten, after works och den årliga resan beskrivs som 

sätt att svetsa samman medarbetarna och stärka organisationskulturen. Det finns en stor 

omtanke kring medarbetarna både på men även utanför arbetsplatsen. En strategisk 

medarbetare uttrycker tydligt att de arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö med låg 

personalomsättning där de tar hand om varandra. Vid frågan om organisationens 

värderingar går i linje med medarbetarnas egna värderingar framhåller medarbetarna att 

så är fallet. Även om det inte finns formaliserade värderingar beskrivs en enhetlig bild 

kring vad organisationen står för, med fokus på värme, omtanke och att ha roligt 

tillsammans på ett familjärt sätt. Att våga utmana sig själva och kunderna (att vara 

modig) är också ett förhållningssätt som lyfts fram. 

 

Flertalet parter poängterar att de inte strävar efter att bli så många fler, både utifrån 

risken att tappa den intima interaktion som finns, men också av andra praktiska skäl 

såsom exempelvis ökad administration. En strategisk medarbetare nämner att det är 

svårare med kvalitetssäkring vid en större personalstyrka, något som är jätteviktigt för 

GoBrave; “Vi kan inte leverera något måndagsexemplar och skicka ut en ny eftersom vi 

levererar ett värde och inte en produkt”. En annan medarbetare fortsätter, “Det är inget 

självändamål att bli större. Vi är här för att ha roligt.” 
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4.5.3 Relationen till förändring 

Vid frågor rörande medarbetarnas relation till förändring är många eniga om att det är 

positivt men också nödvändigt. För vissa är förändring även att se som en drivkraft, så 

länge det inte blir för administrativt och byråkratiskt. Inställningen till förändring 

beskrivs därför som positiv så länge den inte påverkar kreativiteten i alltför stor 

omfattning. Det framkommer också att flertalet medarbetare tror att det existerar 

människor inom organisationen som inte gillar förändringar. När det kommer till 

förändringar är en annan viktig aspekt som lyfts fram att förändringar skall vara 

genomtänkta, förankrade och komma vid en tidpunkt då arbetsbelastningen tillåter 

processen för att mottagligheten för förändringen skall vara hög. Medarbetarna på 

operativ nivå beskriver en tillit till ledningen som fattar beslut om förändringar och 

uttrycker att det är fritt att komma med förslag och uttrycka sin åsikt kring förändringar. 

Förändringarna som sker i organisationen beskrivs som interna med syfte att 

effektivisera organisationen.  

 

På grund av den snabba tillväxten har en personalhandbok med bland annat rutiner och 

allmänna förhållningsregler aktualiserats. Något som ger medarbetarna struktur, 

riktlinjer och chans till påverkan inom organisationen. I samband med 

personalhandboken uppkomst har också en individuell pott för kompetensutveckling 

fastställs. Dessa medel skall vara av löpande karaktär och på så vis stärka och utveckla 

organisationen på lång sikt. Medarbetare uttrycker att det i teorin kan finnas en risk för 

att struktur och ramar hämmar kreativitet, det poängteras dock att alla inte är av den 

åsikten. Flera medarbetare instämmer att kreativiteten kan öka då det finns ramar, 

eftersom medarbetarna vet vilket handlingsutrymme som finns. 

 

4.6 Styrmedel 
4.6.1 Outsourcing 

GoBrave använder outsourcing aktivt, både utanför deras kärnverksamhet inom 

områden som exempelvis ekonomi, försäkring och personal men också inom 

arbetsområden som anknyter till kärnverksamheten för att komplettera organisationen i 

vissa situationer. Anledningen till att GoBrave använder outsourcing beskrivs vara 

tidsbrist och i vissa fall avsaknaden av rätt kompetens eller ett otillräckligt behov för att 

täcka upp en hel tjänst med vissa arbetsuppgifter. En fördel som organisationens VD 
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lyfter när det kommer till outsourcing är tryggheten och att GoBrave inte i samma grad 

blir sårbara vid exempelvis sjukdom, föräldraledighet eller liknande. Andra medarbetare 

förstärker möjligheten att som organisation växa vid behov, utan att behöva vidga sig 

egen verksamhet. En delägare lyfter dock upp risken för att outsourca tjänster som de 

själva levererar, då kunden i värsta fall kan avstå kontakten med GoBrave och istället 

träffa avtal direkt med outsourcingsparten.  

 

4.6.2 Belöningssystem 

Mycket av det som skulle kunna klassas som belöningssystem ses av VD:n som 

självklara grundförutsättningar. Han benämner exempelvis frihet under ansvar, flexibel 

arbetstid och andra förmåner som en självklarhet och inte som en belöning. Andra 

strategiska medarbetare tar upp lön, den årliga resan, möjlighet till utveckling och 

utdelning (utdelning endast för de strategiska medarbetare) som belöning. En  

icke-monetär belöning som nämns av en strategisk medarbetare är skapande av luft i 

schemat för webbutvecklarna att kunna lägga tid på utvecklingsprojekt som inte har 

med kundarbete att göra. De operativa medarbetarna nämner främst kollektiva 

belöningar i form av upplevelser och lyfter upp utveckling, afterwork och GoBrave’s 

årliga utlandsresa. Många tycker att dessa belöningar är motiverande och ett bra sätt att 

svetsa samman gruppen. GoBrave har idag inte något uttalat belöningssystem men de 

strategiska medarbetarna nämner att de genom att jämföra med andra organisationer 

under en tid arbetat med att ta fram en individbaserad modell som belöningsunderlag, 

även om arbetet ännu är i idéstadiet. Ett belöningssystem som utgår från organisationens 

resultat tas av en medarbetare upp som en balansgång, denne menar att det finns en risk 

med ett belöningssystem med fokus på monetär bonus vilket kan leda till kortsiktiga 

beslut som inte gynnar verksamheten.  

 

4.6.3 Budget och rullande prognoser 

Utöver en kostnadsbudget avseende förutsägbara kostnader är budget och rullande 

prognoser inget som beskrivs som välutvecklade styrsystem i organisationen.  

Intäktssidan har GoBrave valt att inte budgetera även om en medarbetare anger 

lönekostnaden gånger tre som en riktlinje för hur mycket intäkter varje medarbetare bör 

generera. Många är eniga om att det är lönlöst med en fullskalig traditionell budget med 

hänsyn till verksamhetens natur och benämner att budgeten bara är siffror utifrån en 

uppskattning. Möjligen att organisationens VD utifrån tidigare tidsperioder kan tyda en 
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utgångspunkt och öka den med ett påslag, men på grund av organisationens 

händelsestyrda verksamhet läggs ingen omfattande tid ned på detta. Dock beskrivs 

organisationen arbeta med en likviditetsbuffert på 3-4 månaders behov av likvida medel. 

För respektive projekt används offerter, vilket beskrivs som en fördel för såväl GoBrave 

som kunden. I största möjliga mån arbetar GoBrave med fasta priser, dels utifrån eget 

intresse men också på grund av uppfattningen att det efterfrågas av kund. För att 

förhålla sig till offerterna har organisationen utvecklat ett program med namnet GoJob 

som framförallt används som underlag för internfaktureringen mellan bolagen. Där görs 

också en uppföljning av projekten för att utvärdera om dessa varit i enlighet med 

offerten eller inte. En medarbetare förtydligar att både användningen och uppföljningen 

har förbättringsmöjligheter, något som stärks genom uttrycket “det handlar inte om att 

justera sista raden så att arbetade timmar är överensstämmande med offerten”. Denna 

medarbetare menar med detta att det är viktigt att rätt antal timmar hamnar på rätt kund 

för uppföljningens skull.  

 

4.6.4 Prestationsmått 

Den enda finansiella riktlinjen och det finansiella prestationsmåttet som är förankrat i 

organisationen är en eftersträvad vinstmarginal. Kännedomen kring prestationsmåttets 

innebörd och vilken procentsats som eftersträvas beskrivs med viss osäkerhet hos vissa 

medarbetare på operativ nivå. Vinstmarginalen existerar för stabilitet för såväl 

organisationen som kunderna och beskrivs även som en förutsättning för att kunna 

“göra roliga saker” tillsammans. Organisationen mäter inte något uttalat icke-finansiellt 

prestationsmått även om vissa parametrar som kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet 

fångas upp genom dialog. Såväl strategiska som operativa medarbetare beskriver dock 

att icke-finansiella prestationsmått är något som kan vara värt att titta på i framtiden. 

 

4.7 Framtidsreflektion 

När det kommer till framtiden och förhållningssätt till omvärlden säger GoBrave’s VD 

att de inte kommer att släppa kommunikationen till förmån för tekniken eller mediet, 

kommunikationen kommer aldrig att bli omodern utan alltid behövas. “Men självklart 

kommer erbjudandet framåt att förändras eftersom tekniken utvecklas”. Andra 

medarbetare tillägger att balansgången mellan att ta sig an nya tekniska system och 

behålla gamla är beroende av hur väl organisationen kan fortsätta serva befintliga och 
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nya kunder. GoBrave beskriver genomgående en stark målbild gällande sina relationer 

till kund. De vill förstå sina kunder och deras verksamhet för att kunna hjälpa dem att 

utvecklas och lyfter fram sig som duktiga på relationer och en organisation med nöjda 

kunder. När det kommer till frågeställningar kring styrsystem och förhållandet till 

omvärlden menar VD:n att dessa inte kan hanteras fristående från varandra eftersom de 

är relaterade till varandra. Att arbeta med styrsystem handlar dock enligt VD:n mindre 

om att använda teoretiska modeller och mer om sunt förnuft och magkänsla. Den snabba 

tillväxten har bidragit till att fokus i organisationen idag ligger på att skapa formella 

strukturer och rutiner, förutsättningar för att kunna skapa ekonomisk tillväxt utan att 

växa. 
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5. Analys 

 
I analyskapitlet kommer vi att referera till huvuddragen i vår teoretiska referensram 

och det empiriska kapitlet för att kunna ställa dessa mot varandra. Fynden kommer 

sedan utmynna i konstateranden i form av analyser, som ligger till grund för våra 

slutsatser i nästkommande kapitel. 

 
5.1 Organisationsstruktur 

Teoretiskt anges att organisationsstrukturen är en konsekvens av olika faktorer såsom 

organisationsstorlek, ansvarsfördelning och internt/externt fokus. Som tidigare nämnts 

finns det en uppdelning utifrån begreppen mekanistisk och organisk, som bland annat 

innefattar strukturens hierarkiska uppbyggnad och grad av flexibilitet.124 Hur väl 

formella och informella förutsättningar och strukturer sammanfaller i organisationen är 

vidare faktorer som möjliggör eller hämmar hur kommunikation och beslut sker samt 

förmedlas genom organisationen125. Konstruktionen av organisationens struktur bör 

dessutom skapa en intern matchning med de interna processerna för att effektivisera 

organisationen126. Utöver den interna matchningen ses en matchning mellan de interna 

och de externa faktorerna som ett sätt att ytterligare öka effektiviteten127 och kapaciteten 

att kunna förändras och förhålla sig till omvärlden som för organisationer är nära 

sammankopplat med strukturens uppbyggnad128. 

 

Empiriskt visar det sig att GoBrave har en tudelad struktur, en juridisk och en 

organisatorisk.  GoBrave är en snabbväxande organisation som beskrivs som platt med 

en hög grad av flexibilitet. Detta framträder dels genom hur strukturen är organiserad 

(se figur 5), men också utifrån medarbetarnas beskrivning kring öppen kommunikation, 

arbetsfördelning, flexibilitet samt differentiering utifrån kvalitet. Inom organisationen 

finns en formell uppdelning mellan medarbetare genom olika arbetsuppgifter och 

befattningar. Utanför befattningarna existerar en daglig arbetsuppdelning utifrån projekt 

                                                
124 Angel-Sveda. Organisational change. Basic theoretical approaches. 
125 Starling. Combining theoretical perspectives on the organizational structure-performance 
relationship.  
126 Hernaus, Aleksic & Klindzic. Organizing for Competitiveness – Structural and Process 
Characteristics of Organizational Design. 
127 Van de Ven, Ganco & Hinings. Returning to the frontier of contingency theory of organizational and 
institutional designs. 
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som arbetssätt. Flertalet medarbetare tydliggör projektens höga grad av dynamik och 

flexibilitet. Formellt sett sker beslut och kommunikation på samtliga nivåer. Dessutom 

möjliggör och främjar den platta organisationen tillsammans med en tillåtande kreativ 

kultur öppna resonemang kring såväl beslut som allmänna tankar och idéer. GoBrave 

beskrivs i dagsläget vara i en fas där de förändrar och stärker sin interna struktur. Själva 

anser de att förändringsarbetet är nödvändigt för att effektivisera sin verksamhet utifrån 

vad som beskrivs vara ett egenintresse. 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 5: Organisationsdiagram.129 

 

Vår analys är att GoBrave enligt en teoretisk uppdelning kan anses ha en organisk och 

därmed decentraliserad organisationsstruktur. Den organiska strukturen, 

decentraliseringen och kommunikationsvägarna kan enligt vår mening anses ha sin 

grund i organisationens storlek. Mindre organisationer kan enligt vår uppfattning antas 

ha ett mindre behov av mekanistiska inslag, vilket gör att den organiska strukturen 

förefaller ha ett naturligt samband med organisationens storlek. Med hänsyn till 

förändring är den organiska strukturen och dess decentraliserade arbetssätt fördelaktigt 

då det ger goda förutsättningar för anpassning och flexibilitet. Faktorer vi uppfattar som 

avgörande för GoBrave, när det kommer till att vara snabbföränderlig, är möjligheten 

till snabba beslut i den dagliga driften. Att den informella och formella strukturen 

sammanfaller hos GoBrave framkommer tydligt eftersom den formaliserade struktur 

som finns har sin utgångspunkt i en informell struktur byggd på “sunt förnuft och 

magkänsla”. Att den informella och formella strukturen sammanfaller underlättar såväl 

informationsflöde som beslutsfattande och ökar därmed förmågan att prestera.  

 

                                                
129 Egendesignad figur.  
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Vidare menar vi att GoBrave kan betraktas som en projektbaserad organisation. 

Fördelarna när det kommer till projekt såsom spetskompetens, rörlighet och flexibilitet 

är tydliga inom organisationen och framkommer genom att respektive projekt inkluderar 

olika medarbetare som anpassas efter kundens behov. Att organisationen är 

projektbaserad menar vi leder till en ökad förmåga att kunna förhålla sig till omvärlden 

eftersom att projektkonstellationerna sätts samman först efter att kunden har 

kommunicerat sin efterfrågan. Att kundens efterfrågan styr sammansättningen av 

projekt innebär också att denne påverkar den interna efterfrågan på medarbetare  

(se 5.3) vilket i sin tur handlar om en anpassning till omvärlden.  

 

Att strukturdesign och processdesign sammanfaller på GoBrave är något som 

framkommer tydligt eftersom såväl process som struktur i produktionen består av 

projekt, en så välanpassad organisationsdesign leder till en effektivare organisation. 

Dock upplever vi inte att den juridiska och organisatoriska strukturen sammanfaller, 

vilket enligt vår uppfattning kan skapa tröghet och leda till produktivitetsförluster. 

GoBrave uttrycker inte att de medvetet arbetar med att anpassa strukturens interna 

förutsättningar till omvärldens externa. Utifrån vår synvinkel ser vi dock GoBrave’s 

rörliga interna struktur som en konsekvens av att kunna förhålla sig till kunder och 

marknad. Utifrån observationer och frågor kring organisationens relation och 

anpassningsgrad till kund, är det enligt vår uppfattning orimligt att betrakta GoBrave 

som en organisation som inte arbetar med att anpassa sig till omvärlden. 

 

En sammanfattande analys av GoBrave’s organisationsstruktur är att de har en mycket 

välfungerande och omedvetet välanpassad organisationsstruktur som skapar kapacitet 

för förändring. Dels utifrån vad som anges som teoretiskt lämpligt, men också vad som 

fungerar praktiskt hos GoBrave. Såväl struktur som kommunikation är öppen och 

flexibel, faktorer som kan ses som goda förutsättningar för snabb och effektiv 

förändring. Det bör betonas att vi tolkar det som om att mycket av de strukturella 

grundförutsättningarna har sin utgångspunkt i organisationens storlek och kultur. Det vi 

är något kritiska till är samordningen utifrån den juridiska strukturen. Uppdelningen för 

med sig ökad intern administration och uppfattas skapa ett glapp mellan de olika 

tjänsteområdena, faktorer som kan innebära produktivitetsförluster. Vi ser potential att 

kunna minska den interna administrationen och öka samordningen genom att 

vidareutveckla organisationens planerings- och rapporteringsverktyg (se 5.4). 
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Ramverket i organisationen skulle dessutom kunna stärkas genom mer mekanistiska 

inslag som stöttande rutiner och sammanhållande strukturer. Ramar och riktlinjer är inte 

per automatik hämmande för kreativitet och utveckling. Precis som GoBrave beskriver 

kan dessa istället skapa ett handlingsutrymme och en trygghet som stöttar i förändring, 

en åsikt vi till fullo delar. 

 

5.2 Ledarskap  

Teoretiskt ställs det i kreativa organisationer krav på en ledares förmåga att kunna 

matcha situationer med ledarskap genom att både stötta kreativitet men också undanröja 

hämmande faktorer130. Ett ledarskap som uppfyller dessa krav och främst grundar sig på 

olika relationsbaserade ledarskap samt förutsätter att det finns en god analytisk förmåga 

är awakened leadership131. Utöver detta beskrivs transformativt ledarskap som ett 

relationsbaserat ledarskap som i stora drag handlar om att ena medarbetare genom 

relationer och visioner132. Visioner och värdestyrning ses vidare som ett sätt för en 

ledare att skapa en gemensam värdegrund för att uppnå uppsatta mål i organisationen133. 

Slutligen lyfts ledarskap vid agil projektledning fram som lämpligt på grund av dess 

flexibilitet, snabbföränderlighet och förmåga att leverera goda resultat134. 

 

Empiriskt visar det sig det inte finns en utmärkande ledare för alla, då GoBrave inte har 

ett tydligt ledarskap. Även om VD:n beskrivs som en administrativ ledare har 

medarbetarna skilda åsikter om vilka som är ledare. Ledare i den dagliga driften 

förtydligas som något föränderligt som styrs av projekten. Utöver projektledarna 

beskrivs en produktionsledare med ett övergripande samordningsansvar. Ledarskapet 

beskrivs variera mellan de olika delägarna, men också projektledarna. Projekten 

beskrivs med attribut som grova planeringsplaner, nära kundrelationer samt hög grad av 

anpassning under processens gång något som ger möjligheten att leverera mer än vad 

kunden förväntar sig. Det finns inga uttalade värderingar som ligger till grund för hur 

organisationen styrs, även om mer tydliga strategier och värderingar är något som 

efterfrågas av vissa medarbetare.  

 

                                                
130 Malmelin & Virta. Managing creativity in change. 
131 Marques. The changed leadership landscape: what matters today  
132 Chou. Does Transformational Leadership matter during Organizational Change? 
133 Marginson. Value systems as a mechanism for organizational change. 
134 Stare. Agile project management - a future approach to the management of projects. 
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Vår analys är att det som empiriskt kan beskrivas som inget eller ett otydligt ledarskap, 

egentligen går att betrakta som ett (o-)medvetet löst och flexibelt ledarskap som vilar på 

frihet under ansvar. Ett ledarskap som grundar sig i att inte vilja detaljstyra 

verksamheten bottnar enligt vår uppfattning i en stor tillit till organisationens 

medarbetare. Ledarskapet varierar utifrån att olika personligheter besitter olika typer av 

ledarskap, därför präglas organisationen av ett mångfaldigt och varierande ledarskap. 

Både eftersom ledarna på strategisk nivå är olika men också eftersom projektledarna 

inte är konstanta. I organisationen ser vi utöver de ledarskap som delägarna besitter en 

ledarroll i produktionen. Denna ledare vars ledarskap utgår från samordning och 

struktur innehas av en person med en analytisk förmåga att tillsätta rätt projektledare för 

rätt projekt. Utifrån olika ledarstilar och en analytisk förmåga att kunna avläsa 

situationer och anpassa ledarskapet anser vi oss finna ett föränderligt och 

situationsanpassat ledarskap (AL) hos GoBrave. Men som, till skillnad från teorin, inte 

utgår från en person utan snarare en organisation.  

 

Det transformativa ledarskapet bygger på olika egenskaper där vi kan se att det inom 

GoBrave finns egenskaperna att vilja coacha och utmana medarbetarna. En egenskap 

som vi dock anser saknas när det kommer till det transformativa är att inspirera genom 

en klar och tydlig vision, detta eftersom organisationen inte har fastställt en vision. Att 

genom ledarskapet inspirera och förmedla riktning för organisationen kan enligt vår 

uppfattning användas som ett sätt att hjälpa organisationen att förhålla sig till 

omvärlden. En organisation som inte har formaliserat syfte, vision och strategi har inte 

heller formaliserat riktning och saknar således en viktig faktor för det transformativa 

ledarskapet.  

 

Att skapa förutsättningar för kreativitet är en nödvändighet för att kunna utvecklas och 

förhålla sig till omvärlden. Något som utförs genom att ledarna hos GoBrave arbetar 

med stöttande faktorer samtidigt som det finns en medvetenhet om det som benämns 

som hämmande faktorer. Utifrån stöttande faktorer är vår analys att ledarskapet stödjer 

den kreativa processen genom att motivera och pusha medarbetarna samt ge utrymme 

för kreativt tänkande och kompetensutveckling. Medvetenhet om hämmande faktorer 

menar vi visar sig genom pågående arbete med att skapa rutiner för bland annat 

kommunikation mellan medarbetarna vid projektöverlämning. Vidare ser vi ett tydligt 

ledarskap när det kommer till att minska osäkerheten i produktionen vid uppdelningen 
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och styrningen av projekt genom produktionsledaren. Även om GoBrave inte uttrycker 

sättet att leda i den dagliga driften som ett sätt att förhålla sig till omvärlden menar vi att 

anpassningen av produktionen har skett som ett svar på den ökade efterfrågan på 

organisationens värdeerbjudande. Samtidigt som vi även ser det som ett sätt att 

effektivisera de interna flödena. Det sätt som organisationen leder sina projekt på är 

ytterligare en faktor som visar hur ledarskapet är ett sätt för organisationen att förhålla 

sig till omvärlden. Hur projektledningen beskrivs visar tydligt på att organisationen 

tillämpar arbetssättet agil projektledning. Det är tydligt att GoBrave’s konkurrenskraft 

och differentiering utgår från kvalitet och goda relationer, vilket möjliggörs med hjälp 

av agil tillämpning. GoBrave’s användning av agil projektledning betraktar vi som ett 

sätt att förhålla sig omvärlden genom att de är flexibla och kommunikativa mot kund 

och andra intressenter. Dock ser vi möjligheter till utveckling genom att göra 

återkoppling och feedback till en kontinuerlig del av arbetet i projekten. 

 

En sammanfattande analys visar att GoBrave’s mångfacetterade och flexibla 

ledarskap kan ses som ett sätt för organisationen att förhålla sig till omvärlden. Vi ser 

dock inte att detta är medvetet utan att deras sätt att leda utifrån personliga preferenser 

bara faller sig som fördelaktigt för organisationen. Generellt sett anser vi dock att 

GoBrave’s ledarskap kan förtydligas och förbättras. Organisationen skulle kunna 

gynnas av att arbeta med ledarskap som ett styrsystem eller åtminstone vara medveten 

om effekten av olika sätt att leda. Vår uppfattning är att en ledare som är medveten om 

vad olika förhållningssätt som ledare kan få för effekt också kan använda ledarskapet 

som ett verktyg för att styra organisationen i önskad riktning. En löst strukturerad 

organisation kräver inte per automatik en lös ledarskapsstil, det går att kombinera en 

platt och rörlig organisation med tydliga ledare och ledarstilar. Vidare menar vi att 

vikten av en formaliserad gemensam vision och gemensamma värderingar inte skall 

underskattas som en grund för organisationens riktning och styrning genom ledarskap. 

 

5.3 Medarbetare 
Teoretiskt anges en koppling mellan medarbetarnas inställning till förändring och 

tilliten till verksamhetens ledning135, en inställning som i ett bredare sammanhang även 

                                                
135 Ghitulescu. Making change happen. 
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påverkas av medarbetarnas personligheter och kontexten där förändringen sker136. För 

att tillhandahålla en effektiv förändring förespråkas det att som organisation involvera 

medarbetarna i processen137, arbeta för att organisationens värderingar går i linje med 

individens138 samt förstärka meningsskapandet139 och tydliggöra konsekvenserna140 av 

förändringen. En öppen, tillåtande och lösningsorienterad organisationskultur är 

ytterligare en faktor som är viktig eftersom den påverkar hur medarbetarna förhåller sig 

till förändring141. Ett personlighetsdrag som anses hjälpa individer att hantera 

förhållandet till omvärlden är ett personlighetsdrag som teoretiskt benämns som 

proaktivt. Individer med detta drag ser utvecklingsmöjligheter och är 

handlingsorienterade, vilket leder till att denna typ av medarbetare inte endast anpassar 

sig till utan även söker förändring.142  

 

Empiriskt visar det sig att GoBrave är en dynamisk grupp människor som kompletterar 

varandra. Det ligger mycket tanke bakom valet av varje medarbetare, där de avgörande 

faktorerna är  medarbetarens kompetens och hur väl personen antas passa in. Merparten 

av medarbetarna drivs av utveckling och uttrycker sitt genuina intresse för sina 

arbetsuppgifter samt beskriver arbetsplatsen som mer än “bara ett jobb”. Men det finns 

också personer som upplevs ha vagare ambitioner och intresse. Medarbetarna beskriver 

en hög tilltro till organisationens ledning och de beslut som fattas samt en möjlighet att 

påverka och delta i förändringsarbetet. De beskriver också sig själva som 

förändringsbenägna så länge inte förändringarna hämmar kreativiteten i allt för stor 

omfattning.  

 

Vår analys är att det förtroende som lyfts fram för ledningen är en faktor som skapar 

förutsättningar för förändring. Att tilltron till ledningen och de beslut som tas är hög 

ökar viljan att ta sig an förändring och vara delaktig, samtidigt som motstånd minskar. 

Detta menar vi underlättar för organisationen när det kommer till att förhålla sig till 

omvärlden genom att medarbetarna både vill vara och är delaktiga i de 

                                                
136 Oreg. Personality, context and resistance to organizational change.   
137 Ghitulescu. Making change happen. 
138 Jie & Li.  A Study between Value Congruence and Employees' Coping with Organizational Change. 
139 Helpap & Bekmeier-Feuerhahn, Employees’ emotions in change: advancing the sensemaking 
approach. 
140 Ghitulescu. Making change happen. 
141 Dhingra & Punia, Impact of organizational culture on employees’ readiness to change. 
142 Giebels, de Reuver, Rispens & Ufkes. The Critical Roles of Task Conflict and Job Autonomy in the 
Relationship Between Proactive Personalities and Innovative Employee Behavior. 
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förändringsprocesser som pågår. Det är därför viktigt att upprätthålla detta förtroende 

för att kunna bibehålla en snabbfotad och följsam organisation. Vi anser också att det 

finns ett förtroende till val av förändringsprocesser, det vill säga att medarbetarna litar 

på delägarnas kompetens och analys gällande förändringsbehov och vilka konsekvenser 

det medför.  

 

Rekrytering och val av medarbetare är viktiga faktorer och enligt vår uppfattning ett av 

de mest tydliga sätt på vilket GoBrave skapar en organisation som förhåller sig till 

omvärldens förändringar. Den främsta aspekten synliggörs genom att rekryteringen 

grundar sig i marknadens förväntade efterfrågan då organisationen rekryterar 

medarbetare med kompetenser inom områden som de uppfattar som nya sätt att arbeta 

med marknadskommunikation. Något som enligt vår uppfattning är ett tydligt och 

fruktbart sätt att styra organisationen på. Kompetensmatchningen är också något som 

organisationen fortsätter att arbeta aktivt med efter anställning genom kontinuerlig 

kompetensutveckling. Utöver kompetens är en viktig faktor att anställa medarbetare 

som ”passar in”. Anledningen till detta är att organisationen arbetar aktivt med att 

upprätthålla den öppna, familjära och omtänksamma organisationskultur som finns. 

Denna organisationskultur anser vi fungera bra i förändring eftersom tillåtande och 

öppenhet ger utrymme för medarbetarna att ta plats, vara delaktiga och våga lyfta idéer 

för att förändra. En del av organisationskulturen är värderingar, något som hos GoBrave 

inte är formaliserat. Trots detta finns det väldigt tydliga värderingar som många av 

medarbetarna säger sig dela. Även det här är en faktor som ökar delaktighet och drivet 

hos medarbetarna, något som vi anser främjar förändringsprocessen. 

 

Vi uppfattar att det i organisationen finns medarbetare som kan definieras som proaktiva 

medarbetare. Något som vi menar gynnar GoBrave, både i de vardagliga projekten, men 

också i ett bredare perspektiv. Eftersom proaktiva medarbetare driver mot förändring 

och förbättring är denna typ av medarbetare något som vi betraktar som värdefullt för 

att kunna utvecklas, dock behöver det i en organisation enligt vår uppfattning också 

finnas andra typer av medarbetare för att skapa dynamik. Att det finns många olika 

personligheter i organisationen ser vi därför som en styrka eftersom de olika individerna 

kompletterar varandra. Att medarbetarna är indelade i tjänsteområden utefter den 

juridiska strukturen och är placerade utefter denna upplever vi dock emellanåt skapar en 

“vi och dom” känsla. Olika tjänsteområden och olika personligheter kan tänkas leda till 
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konflikter, vilket vi inte uppfattar förekommer i någon större omfattning. Avsaknaden 

av konflikter tolkar vi som en effekt av den öppna och tillåtande organisationskulturen. 

Observeras bör dock att förändringsprocesserna som varit har skett under “goda 

ekonomiska tider”, vilket med stor sannolikhet leder till att det hade sett annorlunda ut i 

ett mer kritiskt sammanhang. De gynnsamma förutsättningar som präglat organisationen 

är enligt vår uppfattning ytterligare en anledning till att omfattande konflikter inte har 

uppstått. 

  

En sammanfattande analys är att GoBrave har skapat en öppen, familjär och tillåtande 

organisationskultur, som i sin tur ökar förmågan att förändras. Organisationskulturen är 

enligt vår uppfattning ett aktivt val genom rekrytering av “rätt individer” som sedan 

upprätthålls genom atmosfären och förhållningssättet till varandra. Vidare menar vi att 

såväl rekrytering som organisationskultur används som indirekta styrmedel. Vi upplever 

dock en tudelning av organisationen utifrån GoBrave’s olika tjänsteområden. Detta är 

ett problem som egentligen har sin grund i organisationens struktur mer än 

organisationens kultur. Men likväl något som vi anser inte gynnar organisationen utifrån 

ett helhetsperspektiv. Vi ser att det kan finnas en risk med att inte erkänna denna typ av 

problem då suboptimering och andra oönskade effekter kan uppstå. Avslutningsvis vill 

vi dock poängtera att organisationen tydligt ökar förmågan att förhålla sig till omvärlden 

genom medarbetarnas tilltro till ledningen, organisationskulturen och dess genomtänkta 

rekryteringsprocess. 

 

5.4 Styrmedel 

Teoretiskt framhålls nyttan av att kombinera styrmedel av olika karaktär som ett led i 

att skapa en dynamisk och rörlig styrning143. Prestationsmått är ett styrmedel som kan 

anta såväl finansiell som icke-finansiell form och är ett sätt att målsätta och mäta 

organisationens måltillfredsställelse. Även styrmedel med fokus på kontroll och 

framåtsyftande planering såsom budget och rullande prognoser har lyfts fram med 

utgångspunkten att dessa kan ses som användbara styrmedel i kreativa och 

oförutsägbara organisationer144145. Outsourcing tas vidare upp som ett styrmedel som 

kan användas för att fokusera på organisationens kärnverksamhet. Ytterligare fördelar 
                                                
143 Eldridge, van Iwaarden, van der Wiele & Williams. Management control systems for business 
processes in uncertain environments. 
144 Knardal & Pettersen. Creativity and management control – the diversity of festival budgets.  
145 Lorain. Should rolling forecasts replace budgets in uncertain environments? 
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med outsourcing är att minska osäkerhet och skapa en förmåga för organisationen att 

växa i samband med ett efterfrågat behov med minskad risk.146 Vidare har nedslag i 

nyttan med belöningssystem som styrmedel gjorts där tillfredsställelsen hos 

medarbetarna kan ses som gynnsamt från såväl ett personligt internt som externt 

fokus147.  

 

Empiriskt framhåller medarbetarna att GoBrave inte arbetar med olika prestationsmått 

för att mäta och styra organisationen. Det enda fastställda mått som lyfts fram är en 

vinstmarginal som utgångspunkt för att “kunna göra roliga saker”. Budgetering används 

som en blick i backspegeln för att se det finansiella utfallet och har enbart en 

framåtsyftande funktion när det kommer till fasta kostnaderna. Belöningssystemet hos 

GoBrave beskrivs med fokus på att ha trevligt tillsammans, uppleva saker som grupp 

och utvecklas framåt. Slutligen är outsourcing ett styrmedel som kontinuerligt används i 

organisationen både när det kommer till kärnverksamheten för att täcka upp en ökad 

efterfrågan men även för administrativa delar utanför kärnverksamheten. 

 

Vår analys är att arbetet med outsourcing är att se som ett effektivt verktyg för att 

skapa en rörlig organisation som förhåller sig till omvärlden. Att öka organisationens 

kompetens vid efterfråga genom outsourcing skapar en organisation som 

kompetensmässigt växer och krymper när så krävs. Likaså skapas en smidigare och mer 

fokuserad organisation genom outsourcing av organisationens biverksamhet. Detta 

minskar antalet individer som skall anpassas vid förändringar något som vi, i enlighet 

med teorin, menar minskar omställningstiden.  

 

Vår uppfattning kring belöningssystem är att ett sådant behöver utgå från vad individen 

efterfrågar och att det inte nödvändigtvis handlar om monetära belöningar eller ens 

behöver vara samma belöningar för alla individer. Vi menar dock att det inte 

nödvändigtvis finns ett behov av ett formaliserat belöningssystem hos GoBrave 

eftersom många medarbetare är positiva till de uppskattningar, såväl monetära som 

icke-monetära, som ges i det vardagliga. Vår bedömning är att GoBrave, om än 

omedvetet, genom den vardagliga uppskattningen arbetar med att stärka den interna 
                                                
146 Plugge, Borman & Janssen. Strategic manoeuvers in outsourcing arrangements: The need for adapting 
capability in delivering long-term results. 
147 Stumpf, Tymon, Favorito & Smith. Employees and change initiatives: intrinsic rewards and feeling 
valued. 
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tillfredsställelsen hos sina medarbetare vilket i sin tur minskar behovet av extern 

tillfredsställelse. Något som i sin tur är tätt sammankopplat med den uppskattade 

organisationskultur som finns.  

 

Att GoBrave arbetar med att uppnå en eftersträvad vinstmarginal ser vi som ett 

styrmedel för att uppnå intern måltillfredsställelse mer än att externt förhålla sig till 

omvärlden. Trots detta ser vi det som omöjligt att inte förhålla sig till omvärlden för att 

nå vinstmarginalen eftersom måttet är en effekt av hur väl organisationen skapar en 

efterfrågan på sina tjänster. Vidare ser vi att GoBrave arbetar med ett samband mellan 

vinstmarginal och belöning. Om organisationen når sin vinstmarginal, finns det medel 

över för gemensamma upplevelser. Anses denna typ av belöning som ett sätt att höja 

medarbetarnas trivsel, kan det betraktas som ett tankesätt som går i linje med balanserat 

styrkort och dess orsak-verkan samband. Vi ser en potential hos GoBrave att ta fram fler 

prestationsmått som avser hela organisationen och som möjliggör mätning och 

utvärdering för att ta verksamheten framåt. Dessa mått skulle kunna vara av både 

finansiella och icke-finansiella beroende på organisationens mål. 

 

GoBrave styr inte direkt verksamheten utefter en budget eller andra ekonomiska 

prognoser, utifrån argumentet att det är omöjligt att förutse verksamheten och framtida 

intäkter. Detta perspektiv kan vi hålla med om, en budget fyller inte sitt syfte om den 

inte är realistisk. Den osäkerhet en budget reducerar menar vi att GoBrave hanterar 

genom att istället att ha en likviditetsbuffert. Trots detta ser vi att även organisationer i 

en oförutsägbar omvärld kan ha nytta av att upprätta en dynamisk budget. GoBrave’s 

aktiva val att inte använda budget som ett styrmedel menar vi vidare går i linje med 

utvecklingen som lett till att den traditionella statiska budgeten inte anses lika 

användbar i en föränderlig omvärld. Med tanke på att GoBrave är en organisation som 

uttrycker att för mycket administration hämmar kreativitet ser vi rullande prognoser som 

ett möjligt sätt att styra verksamheten istället för budget om det finns behov av finansiell 

målsättning och uppföljning. 

 

Vidare ser vi utvecklingsmöjligheter i det system som GoBrave idag benämner GoJob 

där vi anser att de skulle kunna skapa en tydlighet kring såväl den ekonomiska som den 

tidsmässiga aspekten i projekten. Genom uppföljning skulle GoBrave kunna utvärdera 

det utförda arbetets resursåtgång. Uppföljningen skulle även kunna användas som ett 
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underlag för prissättning och planering i kommande projekt. Utvärderingen i sin tur 

skulle möjliggöra att projektens utfall kan förmedlas och utmynna i feedback, som har i 

syfte att förbättra organisationens produktion. Men, detta kräver att samtliga 

medarbetare för in korrekt data och inte anpassar verkligt utfall till projektets förväntade 

utfall. Utveckling och kontinuerlig användning av rapporteringssystemet skulle 

dessutom kunna användas effektivt för att följa upp projekten löpande. Att fullt ut 

implementera och arbeta aktivt med GoJob som ett styrmedel anser vi skulle kunna 

effektivisera produktionen. Något som i ett bredare perspektiv handlar om att förhålla 

sig till omvärlden och att anpassa sig till efterfrågan.  

 

En sammanfattande analys visar att GoBrave använder outsourcing som ett effektivt 

och medvetet sätt att skapa en organisation som förändras utifrån omgivningen. Något 

som vi ser som gynnsamt för organisationen. Vår åsikt är vidare att det saknas en 

dynamisk användning av prestationsmått och riktlinjer för att styra verksamheten. Något 

som kan ses som en effekt av avsaknaden av strategier och mål eftersom prestationsmått 

skall ha sin grund i dessa. Vi menar att en kombination av icke-finansiella och 

finansiella mått utifrån verksamhetens mål och riktning skulle kunna vara fördelaktigt 

för GoBrave. Med tanke på organisationens vilja att effektivisera produktionen och 

arbeta med goda relationer ser vi mått som kundnöjdhet och omsättning per anställd 

som exempel på möjliga parametrar att mäta. Dessa mått behöver implementeras så alla 

förstår dess innebörd och värde för organisationen. För att måtten ska fylla sitt syfte 

betonar vi också uppföljning och analys av parametrarnas utfall.  
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6. Slutsats 

 
Avslutningsvis besvarar vi vår forskningsfråga, lämnar rekommendationer till GoBrave 

samt föreslår vidare forskning inom ämnet. 

 
Vi hade initialt en bild av GoBrave som en organisation vilken genom medvetna val 

kommit långt med verksamhetsstyrning utifrån syftet att anpassa sig till en föränderlig 

omvärld. Under uppsatsens gång har vi förstått att så inte helt är fallet. Verksamhetens 

snabba tillväxt har huvudsakligen inte orsakats av dess medvetna styrning utan, som 

delägarna själv beskriver det, utifrån sunt förnuft och magkänsla. Trots denna 

utgångspunkt har det visat sig att det finns flertalet teoretiska kopplingar, om än 

oavsiktligt, till organisationens agerande som enligt vår uppfattning kan tolkas som sätt 

att förhålla sig till omvärlden. 

 

6.1 Återkoppling till forskningsfråga 
Uppsatsen har utgått från följande forskningsfråga: 

 

- Hur arbetar GoBrave med organisationsstruktur, ledarskap, medarbetare 

och styrmedel för att kunna förhålla sig till omvärldens förändringstakt? 

 

Utifrån vår analys drar vi slutsatsen att GoBrave arbetar med organisationsstruktur, 

ledarskap, medarbetare och styrmedel i varierande grad för att förhålla sig till 

omvärlden. Arbetet med dessa fokusområden används dock inte alltid medvetet som ett 

sätt att styra verksamheten. Organisationsstrukturen är enligt vår uppfattning väl 

anpassad för att kunna förhålla sig till förändring genom att den är platt, projektbaserad 

med hög decentralisering och bygger på öppen kommunikation. Strukturen är som gjord 

för att leva i förändring. Utifrån organisationens mål att effektivisera sina processer 

skulle det dock kunna vara fördelaktigt med mekanistiska inslag så länge dessa inte 

skapar en byråkratisering av organisationen. Organisationens välfungerande struktur tror 

vi delvis beror på GoBrave’s storlek men också dess avsaknad att behöva bryta ned 

föråldrade rutiner och strukturer.  
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Ledarskapet är löst, flexibelt och föränderligt vilket följer samma linje som 

organisationsstrukturen och är därför fördelaktigt när det kommer till anpassning och 

förändring. Ett ledarskap som till stor del bottnar i mängden och variationen av ledare 

och deras tillit till varandra. Medarbetarna är det område där vi i allra högsta grad ser en 

styrning för att förhålla sig till omvärlden. Rekryteringen är genomtänkt och 

organisationskulturen uppmuntrar till innovation, initiativkraft och utveckling. Vidare 

ser vi styrmedlet outsourcing som ett tydligt sätt att förhålla sig till omvärlden, detta 

styrmedel leder till en rörlig organisation som lätt kan förändras både när det kommer 

till storlek men även utifrån kompetens. Det finns utöver en efterfrågad vinstmarginal 

inga andra prestationsmått, något som vi tror är till organisationens nackdel. GoBrave’s 

styrning bygger enligt dem själva på sunt förnuft och en strävan att ha roligt på sin 

arbetsplats. Vi menar att organisationen hade vunnit på att ha en formaliserad strategi 

och vision för att sätta upp mål att styra mot. Utifrån denna formalisering skulle 

kulturen ytterligare kunna förtydligas och prestationsmått möjliggöras. Att öka 

medvetenhet kring nyttan med verksamhetsstyrning och arbeta med att aktivt styra med 

hjälp av mål och styrsystem utgör en möjlighet att utvärdera och utveckla verksamheten 

framåt, något som i sin tur kan skapa en effektivare organisation. Vi vill dock vara 

tydliga med att den mer aktiva styrning som vi förespråkar skall användas som ett 

komplement till den styrning som finns idag och inte för att ersätta dagens styrning.  

 

Övergripande ser vi att GoBrave anpassar sin verksamhet till den snabba 

förändringstakten genom att förhålla sig till de inledningsvis tre upptagna begreppen; 

globalisering, digitalisering och den nya generationens medarbetare på följande sätt. 

GoBrave förhåller sig till globalisering genom att arbeta med differentiering av sitt 

kvalitativa, relationsfokuserade och modiga erbjudande. Vilket gör att de särskiljer sig 

från andra och skapar en efterfrågan på sitt värdeerbjudande. Vidare ser vi att 

GoBrave’s arbetsområde är en effekt av digitalisering och viljan att anpassa sig till den. 

Deras förhållande till digitalisering förstärks genom det dagliga arbetet med fokus på 

teknisk, digital och innovativ utveckling. Att erbjuda medarbetare en flexibel 

arbetsvardag, möjlighet att utvecklas och en stark organisationskultur anser vi slutligen 

är GoBrave’s sätt att förhålla sig till den nya generationens medarbetare.  
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6.2 Rekommendationer 
Vi har konstaterat att GoBrave under de senaste åren har haft en snabb tillväxt, något 

som har fått effekt på arbetet med att skapa formella rutiner och strukturer har kommit i 

andra hand. GoBrave står idag dessutom i ett skede där målet inte uttrycks vara att 

varken växa i medarbetarantal eller kunder. Istället ligger fokus på att arbeta med 

befintliga medarbetare och kunder samt att differentiera sig genom kvalitet. Utifrån 

detta fokus, för att leverera eftersträvad kvalitet och effektivisera verksamheten ser vi att 

förbättringar inom verksamhetsstyrningen kan göras. Våra rekommendationer som har 

fokus på formella aspekter skall inte tolkas som en rekommendation att byråkratisera 

organisationen. Istället menar vi att formaliseringen är ett sätt att skapa ett ramverk att 

förhålla sig till för såväl medarbetare som organisation. Utifrån vår analys 

rekommenderar vi organisationen att beakta följande punkter:  

 

● Stärka strukturen med mekanistiska inslag genom rutiner och riktlinjer. 

● Förbättra samordningen mellan tjänsteområdena över den juridiska strukturen. 

● Formalisera vision, strategi och mål för att skapa riktning för verksamheten. 

● Utveckla GoJob som styrsystem för en tydligare planering och uppföljning. 

 

6.3 Vidare forskning  
Vi har i denna uppsats uppmärksammat att outsourcing inte endast används utifrån 

parametrar som kompetens, arbetskraft och lönsamhet, utan också för att skapa en 

flexibel och anpassningsbar organisation. Utifrån denna observation ser vi ett värde i att 

utveckla forskningen kring outsourcing. Ett område som vi anser skulle vara intressant 

att undersöka är om outsourcing kan användas som en välplanerad struktur eller 

åtminstone användas som en strategi för att agera effektivt vid förändring. 

 

Vidare har vi även noterat hur en organisation som vuxit snabbt bortprioriterat struktur 

och rutiner till fördel för tillväxt. Teori och empiri talar för att vår undersökta 

organisation i sitt nuvarande stadie och med nuvarande mål skulle gynnas av en ökad 

grad av struktur och formalisering. Vår studie analyserar dock inte vad organisationen 

hade gynnats av i tidigare tillväxtfas. En intressant frågeställning i ämnet utifrån dessa 

tankar är huruvida en snabbväxande organisation gynnas eller hämmas av strukturer 

under tillväxtfasen. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor Strategisk nivå 

 

1. Organisationsstruktur 

● Hur ser organisationsschemat för organisationen ut? 

● Hur ser kommunikations- och beslutsvägar i organisationen ut? 

● Hur har organisationsstrukturen uppstått? 

● Hur skulle du säga att ni arbetar med projekt? 

● Hur förhåller sig och påverkas Er struktur i förhållande till omvärlden? 

 

2. Medarbetare 

● Vilken typ av medarbetare finns i organisationen? 

● Hur tänker ni vid rekryteringen av nya medarbetare? 

● Hur förhåller sig medarbetarna till förändringar? 

● Hur skulle du säga att ni hanterar konflikter mellan medarbetare? 

● Vad finns det för personliga och organisatoriska värderingar? 

● Hur skulle du beskriva organisationskulturen? 

 

3. Ledarskap 

● Hur arbetar du med ledarskap? 

● Vilken sorts ledare skulle du säga att du är? 

● Hur fungerar ledarskapet i projekten? 

● Vad skulle du säga är den största utmaningen som ledare i denna organisation? 

● Hur hanterar du ledarskap i olika situationer? 

 

4. Styrmedel 

● Hur arbetar ni med outsourcing? 

● Hur arbetar ni med budget för organisationen/projekten? 

● Hur skulle du beskriva att ni arbetar med belöningssystem? 

● Hur arbetar organisationen med prestationsmått? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor Operativ nivå 

 

1. Organisationsstruktur 

● Hur upplever du att organisationsschemat för organisationen ut? 

● Hur upplever du att beslut- och kommunikationsvägar i organisationen ser ut? 

● Hur skulle du beskriva att ni arbeta med projekt? 

● Hur upplever du att organisationen förhåller sig till omvärlden? 

 

2. Medarbetare 

● Hur skulle du beskriva er medarbetare? 

● Hur förhåller du dig till förändringar? 

● Hur hanterar organisationen konflikter? 

● Hur beskriver du organisationens värderingar och går dessa i linje med dina? 

● Hur skulle du beskriva organisationskulturen? 

 

3. Ledarskap 

● Hur skulle du beskriva ledarskapet i organisationen? 

● Vad skulle du säga är den största utmaningen för en ledare i er organisation? 

 

4. Styrmedel 

● Hur upplever du att ni arbetar med budget för organisationen/projekten? 

● Hur använder sig organisationen av belöningssystem? 

● Hur arbetar organisationen med prestationsmått? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


