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Förord  

Vi vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till våra respondenter, utan 

er hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. Tack för att ni har ställt 

upp med er tid och att ni har delat med er av era värdefulla tankar, åsikter och 

kunskaper.  

Ett stort tack vill vi även rikta till de personer som hjälpt till med 

korrekturläsning, givit oss bra synpunkter och inspirerande idéer. Era 

synpunkter har berikat texten.  

Avslutningsvis önskar vi också att få tacka vår handledare Dan Nordin för 

givande åsikter och god vägledning under arbetets gång.  

I denna uppsats har Pär Hesselmark varit huvudförfattare till kapitel 2, 4.1 och 

4.2. Gustav Lindahl är huvudförfattare till 3, 4.3 och 4.4. Övriga delar av 

uppsatsen har författarna skrivit och producerat tillsammans. 
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Sammanfattning 

Forskning kring styrning av små företag har länge varit ett förbisett område 

inom det företagsekonomiska fältet. Den senaste tiden har utvecklingen gått 

mot en allt mer tjänstedominerande marknad. Ett område inom tjänsteföretag, 

är kunskapsintensiva företag där någon form av utbildning är ett krav för de 

anställda. En kvalificerad utbildning skulle kunna försvåra styrningen av denna 

typ av medarbetare. Detta gör att det skulle vara intressant att undersöka 

styrningen av denna typ av företag. Syftet med uppsatsen är att försöka bringa 

klarhet och utforska företagsledarens sätt att styra små kunskapsintensiva 

företag. 

Den teoretiska referensramen behandlar ämnen som beteendestyrning, 

självstyrning och kulturstyrning. Beteendestyrning handlar om att företagens 

styrning främst sker i form av regler och att rutiner. Med självstyrning sätter 

företagen större vikt vid, att redan vid rekryteringen se till att personalen har 

motivationen som krävs. Kulturstyrning handlar om att företagsledningen 

aktivt främjar en samsyn och gemensamma värderingar hos personalstyrkan. 

För att enklast få svar på vårt syfte var en kvalitativ metod lämpligast genom 

djupintervjuer med ett lämpligt antal respondenter. Vi har genomfört 

djupintervjuer á 60-75 minuter med respondenter från fyra olika företag som 

stämmer in på vårt forskningsområde. Intervjuerna har spelats in och 

transkriberats och återges delvis som citat i uppsatsens resultatdel.  

Slutsats blev att företagen i branschen helst av allt ville att frihet skulle råda på 

arbetsplatsen och att alla skulle trivas på sitt jobb. Friheten dominerade men 

inom vissa områden krävde företagsledaren att tydliga rutiner skulle följas, för 

att på så vis säkerställa att dessa utfördes korrekt.  
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras undersökningens problemdiskussion och syfte. Avsnittet inleds 

med en introduktion och en bakgrund till undersökningen och dess omfattning.  

Enligt agentteorin måste personalen motiveras för att få ut maximal 

arbetskapacitet (Goodale et al. 2008). För att få ett framgångsrikt och lönsamt 

företag måste därför personalen styras och motiveras. Ekonomistyrning är 

benämningen på detta (Alvesson & Sveningsson 2007).  

Små företag sägs ofta vara den ekonomiska ryggraden för många nationer. I 

EU beräknas att 99,8 procent är små eller medelstora företag som genererar 56 

procent av BNP och sysselsätter 67 procent av den privata sektorn (Turner et 

al. 2009). Trots det finns det begränsad forskning kring ledning och styrning 

av denna företagsstorlek. Styrning och ledning för stora företag finns dock 

rikligt beskrivit i forskning och teorier (Mitchell & Reid 2000). Att överföra 

dessa teorier till mindre företag kan vara möjligt, men kanske har de mindre 

företagen specifika problem och lösningar som skiljer dem från de större 

bolagen och gör teorierna svåra att tillämpa här. 

Utvecklingen av marknaden går mot ett allt mer användande av tjänster och 

tjänsteföretag är således en växande kategori. Professionella tjänsteföretag är 

en ständigt växande bransch. I USA har de ökat med 56 procent de senaste 15 

åren (Goodale et al. 2008). Många av företagen är så kallade kunskapsföretag 

(Teo et al. 2008). Begreppet är mycket brett där allt från en enskild teatergrupp 

eller en ensam hantverkare till multinationella IT-företag, kan innefattas. Inom 

tjänsteföretagen gäller det att ständigt utvecklas för att behålla 

marknadsandelar (Herreman & Isaac 2005). Det kan antas att ett formellt 

styrsystem kan hindra utvecklingen av kunskapsföretag. En stark kultur är 

istället att föredra, där allas idéer är välkomna för att inte komma efter i 

utvecklingen (Alvesson 2000). 

1.1. Bakgrund 

I kunskapsintensiva företag arbetar personer med specifik kompetens. 

Medarbetarna är välutbildade och kan även vara driftiga men svårstyrda. De 

förväntas ha kunskapen att arbeta självständigt (Alvesson 2000). Större 

kunskapsföretag kan styras genom kulturell styrning eller byråkratisk styrning. 

Med kulturell styrning menas här att företaget anställer rätt person till rätt plats 

och att kandidaten har rätt motivation. Med byråkratisk styrning menas att 
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företaget har klara rutiner och riktlinjer för utförandet av arbetsuppgiften 

(Alvesson & Kärreman 2004). 

Herreman och Isaac (2005) presenterar en rad teorier om olika sätt att styra 

större kunskapsintensiva företag. De menar att tydliga rutiner förmodligen inte 

är nödvändiga i kunskapsintensiva företag där standardiserade lösningar inte 

existerar. En stark kultur skulle vara svår att skapa om företaget endast består 

av fåtalet individer, istället skulle ett nära samarbete och ständig kontakt 

mellan medarbetare och chefer kunna motivera till maximal prestation. Att 

mäta prestationer skulle göra att de anställda känner sig övervakade och att de 

därigenom känner sig onödigt kontrollerade (Ouchi 1980). Ett enkelt samtal 

skulle istället kunna lösa hela situationen och undvika missförstånd.  

1.2. Problemdiskussion 

Styrs kunskapsintensiva företag genom en strukturell organisation där personal 

anställs för att styras eller styrs företagen av ett kulturellt perspektiv där rätt 

personer anställs för att styra sig själva? 

Vi sökte en bransch i ständig förändring där standardiserade lösningar är svåra 

att formulera och därför kräver intensiv interaktion mellan medarbetare och 

chefer. Den dominerande typen av kunskapsföretag är datakonsulter 

(Alvesson 2000). Därför föreföll IT-branschen perfekt för oss då den kräver 

hög utbildning och kunskap hos individen inom ett specifikt område för att 

kunna prestera. Då forskning kring stora företag är mer omfattande och de 

större företagen antas ha mer uttalad och medveten styrning riktade vi in oss 

på små företag inom branschen. 

I små företag antas en nära kontakt mellan medarbetarna minska behovet av 

formell styrning, men vilka metoder använder kunskapsföretag för att 

säkerställa att de anställda arbetar enhetligt mot företagsledningens mål. Hur 

kan en sådan process gå till där gemensam förståelse kan uppkomma i ett 

företag utan att styrning måste vara nödvändig? Eller finns det alltid ett krav 

på återkoppling för att inte släppa kontrollen helt och att företagsledaren 

därför hittar mindre formella sätt att följa upp personalens handlingar?  

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att försöka bringa klarhet och utforska 

företagsledarens sätt att styra små kunskapsintensiva företag. 
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 Präglas styrningen i små kunskapsföretag av ansvarsfull frihet eller 

genom byråkratiskt struktur?  

1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till små IT-företag belägna i Karlstad. Huvudtemat 

för uppsatsen behandlar hur företagsledaren ser på styrning och de influenser 

som har påverkat denne. Uppsatsen kommer därför inte ingripa hur 

medarbetare reagerar på styrningen eller om det bidrar för ett bättre resultat. 

Vi har även valt att använda EU:s definition av små företag som benämning på 

respondenternas respektive företag. Enligt definition är små företag de som 

sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning 

inte överstiger 10 miljoner euro per år (Tillväxtverket 2011).  
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2. Teori och referensram 

I följande avsnitt presenteras undersökningens teoretiska underlag.  

I teoriavsnittet kommer först en förklaring till begreppet kunskapsföretag. 

Efter detta kommer en kortare genomgång av en klassisk typ av 

ekonomistyrning. Senare i avsnittet kommer teorierna om hur själva styrningen 

är beskriven i litteratur och artiklar. Teorierna kommer huvudsakligen att 

handla om personalmotivation då det förväntas vara den stora frågan hur 

företagsledaren styr företag där anställda är den viktigaste resursen. 

Avslutningsvis kommer kapitlet att summeras tillsammans med kommentarer 

på vad som kan tänkas finnas i företagen beroende på deras storlek.  

2.1. Kunskapsföretag 

Begreppet kunskapsföretag har blivit kritiserat för att vara ett för brett begrepp 

där alla företag vill eller kan passa in, då företag generellt kräver någon form av 

kunskap för att drivas (Alvesson 2000). Ett alternativt begrepp som skulle 

kunna användas är ”New economy firms” (NEF) (Granlund & Taipaleenmäki 

2005). NEF beskrivs som snabbväxande företag inom information- och 

kommunikationsteknologiska marknader och karakteriseras av deras 

forsknings- och utvecklingsavdelning samt kunskapsintensitet. Vi skulle 

kunnat använda någon form av den här definitionen men då deras 

tillväxthastighet inte var en betydande faktor vid valet av respondentföretag 

känns inte användandet av NEF befogat. Vi valde därför, det något bredare 

men mer korrekt beskrivna, kunskapsföretag som begrepp.    

I kunskapsföretag dominerar humankapitalet som resurs och skiljer sig 

därigenom från arbetsintensiva och kapitalintensiva företag (Alvesson 2000). 

Bjurklo och Kardemark (2003 s. 45) förklarar humankapital som:  

”All individuell förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet hos 

personal och ledning.”  

Exempel på kunskapsföretag är advokatfirmor och redovisningsbyråer där de 

anställda är tvingade till att ha viss kunskap inom respektive områden 

(Robertson & O´Malley Hammersley 2000). De tillfrågade företagen i 

undersökningen säljer lösningar på problem där de anställdas kunskap är den 

viktigaste resursen. 
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Hos kunskapsföretag är de anställda den viktigaste resursen och det är de 

anställdas löner som utgör en stor del av företagets kostnader. För att kunna 

maximera vinsten är det viktigt att de anställda i så hög grad som möjligt också 

kan generera intäkter till företaget (Greve 2009). Då styrning av 

kunskapsföretag är mindre formaliserade blir det svårt att definiera klara 

beskrivningar på styrsystemen. Greve (2009) beskriver snarare styrsystemen 

som individuella planer med hög grad av anpassning än som styrning. 

Enligt Teo et al. (2008) är det viktigt för kunskapsföretag att hålla de anställda 

på en hög kompetens- och kreativitetsnivå, för att på så sätt kunna konkurrera 

på viktiga marknader. Som styrningsmetod föreslås att använda självstyrning 

och kulturstyrning där företaget ger de anställda möjligheten att arbeta fritt 

men samtidigt se till att de arbetar i enighet med företagets riktlinjer. 

2.2. Definition ekonomistyrning 

Nationalencyklopedin (2012) definierar ekonomistyrning som: 

”Avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess 

befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.”  

Detta är en något bred beskrivning men ger en bra överblick av vad styrning 

handlar om. Det vi kommer att undersöka närmare är främst styrning av 

personal då det kan antas att nya teorier kring kunskapsföretag är 

svårförklarade 

Enligt traditionell styrning delas arbetsprestationen i ett företag upp mellan 

den som styr verksamheten samt personal och den som utför arbetsuppgiften. 

Arbetet mot kund kan dock utföras även av den som formar styrningen. Dess 

funktion är främst att minimera den ansträngning och färdighet som krävs för 

att utföra arbetsuppgifterna (Alvesson & Kärreman 2004).  

Enligt Ax et al. (2009) utgår ekonomistyrningen från företagets vision och 

affärsidé. Utifrån dessa formas en strategi för att nå företagets mål. Sedan 

utformas ekonomistyrningen efter den strategi som valts. Det kan antas att val 

av styrning inte främst beror på storlek på företagen utan utifrån mål och 

strategier. Ett mindre företag med ett högt tillväxtmål skulle därför kunna ha 

en högre grad av formaliserad styrning än ett större företag där tillväxt inte är 

högst prioriterad. 

Enligt Greve (2009) är det viktigt med uppföljning av styrningen för att kunna 

analysera eventuella felberäkningar och orsaker till dessa. Skulle denna del 
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ignoreras blir det svårt att kunna ta lärdom av vad som skett om företaget inte 

vet varför det kan ha gått fel eller vad som faktiskt var bra.  

Malmi och Brown (2008) definierar ekonomistyrning något snävare och skiljer 

styrningsaktiviteter från system för beslutsfattande och planering. Detta gör att 

planerande aktiviteter kan hamna i ett mellanläge. Skulle planerande åtgärder 

enbart utföras för att hjälpa till vid beslutsfattande kan det inte handla om 

styrning utan de måste förekomma i formen av att motivera och styra de 

anställda också. I den mån systemen eller verktygen bara består av 

beslutsfattande utan någon form av motivation eller styrning av personal, 

lämnar vi det utanför vår referensram och definiering. Med beslutsfattande 

menar vi att exempelvis ett mål att växa i sig inte är ett sätt att styra 

verksamheten utan styrning blir det först när målet bryts ner i mindre bitar och 

personalen delges hur de ska gå till väga för att växa som företag. Då kan 

ekonomistyrning användas som begrepp.  

2.3. Personalstyrning 

En av ledningens uppgifter är att använda någon form av maktutövning för att 

dirigera individuell och kollektiv handling bland medarbetarna. Det innefattar 

moment som övervakning och utvärdering av de aktiviteter som sker inom 

organisationen (Alvesson & Sveningsson 2007). De exempel på styrning som 

kommer användas i första delen av teoristycket är: beteendestyrning, 

självstyrning, styrning genom kultur samt belöningsstyrning. 

2.3.1.  Beteendestyrning 

För att få anställda att prestera maximalt kan företaget rikta in sig på att styra 

de anställdas handlingar i, en enligt ledningen, önskad riktning (Merchant & 

van der Stede 2012). Denna styrning kan fungera genom att anställda hamnar i 

ett mönster av repetitivt arbete med liten variation och frihet (Alvesson & 

Kärreman 2004). Beteendestyrning består huvudsakligen av regler och rutiner 

för medarbetarna. Det blir då en direkt form av styrning där fokus även kan 

läggas på att förhindra personalen från att utföra uppgifter som ledningen inte 

önskar, exempelvis genom att koda viss information (Merchant & van der 

Stede 2012). Herreman och Isaac (2005) menar att formella regler och rutiner 

mest passar på mekaniska processer vilket inte alltid kan anpassas inom alla 

tjänstesektorer. Där forskning och utveckling är viktiga delar gäller ständig 

utveckling och standardiserade processer blir därför svåra att uppnå.  
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2.3.2. Självstyrning 

Ouchi (1980) menar att byråkrati inte kan styra i en föränderlig organisation. 

Istället måste personerna inom ett företag arbeta åt samma håll och finna 

gemensamma mål att sträva efter, för att på så vis kunna agera friare men mot 

ett målbaserat styrande. Tydliga rutiner, nedskrivna mål, och regelbundna 

utvärderingar skulle kunna hämma medarbetarna då de blir begränsade i sin 

skapandeförmåga och kreativitet. Ouchi (1980) menar att utvärderingar istället 

görs genom att läsa av signaler mellan anställda via ett språk som blir tydligt i 

kunskapsföretag. 

Styrning bygger på att personalen motiverar sig själv och att ledningen kan 

främja detta genom att tillåta frihet, men även att redan vid rekryteringen välja 

ut de individer som antas ha denna typ av självdrivenhet (Alvesson & 

Kärreman 2004). Självstyrning kan ske utifrån tre moment: (1) urval och 

organisering av de anställda, (2) upplärning samt (3) arbetets utformning och 

tillhandahållande av resurser (Merchant & van der Stede 2012). Självstyrning 

förenklas genom att företagen anställer de personer som tidigt visar sig dela de 

värderingar och normer som redan existerar inom företaget(Alvesson & 

Sveningsson 2007). 

Självstyrning och förtroende för medarbetarna är som viktigast då dessa ställs 

inför komplexa uppgifter där standardiserade lösningar är svåra att uppnå. Det 

krävs då ofta att medarbetarna samarbetar för att tillsammans själva kunna 

finna lösningar (Teo et al. 2008).  

2.3.3. Styrning genom kultur 

Styrning genom kultur handlar främst om att få de anställda att fungera som 

en sammansvetsad grupp som samarbetar för att få varandra att prestera 

maximalt (Merchant & Van der Stede 2012). Kulturen är sedan förankrad i 

riter och ceremonier inom företaget med ett starkt symboliskt innehåll 

(Alvesson 2000). Styrning genom kultur är effektivast då medarbetarna 

inbördes har sociala band mellan varandra (Merchant & Van der Stede 2012). 

Kulturen bygger på att medarbetarna har gemensamma åsikter, värderingar, 

ideologier och sätt att bete sig. Den kan bestå av både skrivna och oskrivna 

regler om hur medarbetare skall bete sig inom och mot det egna företaget. 

Kulturen står sig starkt över tid och ändras inte trots att förändringar sker 

gentemot mål och affärsidé. För att förstå företagskulturen är det enklast att 
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fråga långvarigt anställda vad de är mest stolta över runt företaget (Merchant & 

Van der Stede 2012).  

Kultur enligt Alvesson (2000) innehåller även tilltänkta arbetsmiljöer i form av 

symboler. Han menar på att öppna miljöer bidrar till ett nära samarbete och 

stor möjlighet till utväxling av nytänkande idéer. Ett öppet kontorslandskap är 

således att föredra framför enskilda kontor och anställda uppmanas genom 

detta till att samverka snarare än att arbeta enskilt.  

2.3.4. Styrning genom belöning 

Styrning kan göras genom att uppmärksamma anställdas insatser genom olika 

typer av belöning där exempel är bonusar, status och höga löner (Alvesson & 

Kärreman 2004). Belöningar kan även vara av den ickemonetära arten. 

Företagsledaren kan på ett mindre formellt sätt förmedla olika typer av enkelt 

beröm till personalen eller erbjuda möjligheter till personlig utveckling eller 

professionell utbildning. En annan möjlighet till belöning där gruppen står i 

fokus är att låta medarbetarna åka på konferens där förutom utbildning även 

teambildning ingår. För att maximera nyttan med belöningsstyrning bör 

belöningar erbjudas i direkt anslutning till uppgiften (Olve & Samuelsson 

2008).  

Belöningssystem på individnivå är dock ett känsligt ämne. Gruppen kan 

reagera negativt på allt för stor skillnad i uppmärksamhet (Teo et al. 2008). 

Detta kan vara särskilt känsligt i mindre företag där medarbetarna arbetar nära 

varandra. Istället är gruppbelöningar förmodligen att föredra.   

2.4. Balanserat styrkort 

Balanserade styrkortet hjälper till att översätta företagets strategi, vision och 

affärsidé till begripliga styrtal för att kunna nå de mål företaget har satt upp. 

Det balanserade styrkortet mäter företagets resultat i fyra klart avskilda 

parametrar: finansiellt, kund, process samt lärande. Genom att använda sig av 

balanserat styrkort kan företaget inte bara hålla koll på de ekonomiska 

resultaten utan även på hur det bygger upp kompetensen som krävs för att bli 

framgångsrika (Kaplan & Norton 1996). 

Det balanserade styrkortet ser, till skillnad från traditionella finansiella styrtal, 

även till framtida resultat. De tidigare finansiella styrtalen beskriver endast 

historiska händelser och härstammar från industrisamhällets företag som inte 

var i behov av långsiktiga investeringar i personal och relationer på samma sätt 
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som dagens företag är. Det balanserade styrkortet kompletterar historiska 

finansiella styrtal med styrtal som påverkar framtidens resultat (Kaplan & 

Norton 1996). 

Det balanserade styrkortet ger företagsledaren möjlighet att mäta hur enheter 

skapar mervärde för befintliga kunder men också framtida. Detta ger även 

insikt i möjligheten att stärka de interna färdigheterna samt investera i 

medarbetare, system och rutiner för att nå ett bättre framtida resultat. 

Balanserade styrkortet omfattar de värdeskapande initiativen som ofta utförs 

av motiverade och utbildade personer i företaget. Förutom resultatet på kort 

sikt tar det även hänsyn till de värdeskapande faktorer som bestämmer 

resultatet på längre sikt (Kaplan & Norton 1996).  

2.5. Mål med företagande 

Enligt neoklassisk ekonomisk teori handlar företagande om vinstmaximering 

(Greve 2009), nyare erfarenheter visar dock på att många entreprenörer 

snarare använder pengar för att kunna ägna sig åt intressen eller företagandet i 

sig. Vinsten används snarare för att kunna utveckla företagen till större företag 

eller användas som buffert i svårare tider (Forslund 2009). 

2.6. Sammanfattning teoretisk referensram 

Att förklara användandet av ekonomisk styrning i små kunskapsintensiva 

företag utifrån rådande referensram är problematiskt. Teorierna behandlar 

främst antingen små företag eller kunskapsintensiva företag.  

Ett beslut de små företagen ska ta ställning till är graden av formaliserad 

styrning. Både självstyrning och kulturstyrning ställer stora krav på tillit på 

medarbetarna men detta bör inte leda till stora problem för företagen då deras 

storlek gör det enkelt att motivera hela personalstyrkan. Skulle medarbetarna 

vara omotiverade finns det ingen anledning för dem att vara kvar. Svårigheten 

blir istället att avgöra vilken form av formaliserad styrning företag ändå skall 

använda sig av. Regler måste finnas för att avgöra vem som sköter vad men 

bara till den gräns då medarbetare fortfarande känner sig fria och har ett 

förtroende för företagsledningen. Att reglera allt för hårt kan leda till sprickor 

och distans mellan ledning och anställda. Medarbetarna bör inte känna sig allt 

för övervakade, då det kan leda till tappat förtroende för ledningen och 

därigenom minska motivationen. Motivationen lär vara grunden till ett bra 

resultat för företagen. Presterar medarbetarna goda resultat mot sina kunder 

och håller sig uppdaterade inom respektive kunskapsområde bör följaktligen 
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företaget få ett gott rykte och en stark kundbas. Skulle motivationen falla 

kommer troligen resultatet försämras och kunder gå förlorade vilket i det långa 

loppet i värsta fall kan leda till likvidation av företagen.  

Då målsättningen är det som styr användandet av styrning finns två huvudspår 

att tillgå. Antingen är företagets målsättning att växa och bli större eller så är 

målsättningen att kunna tjäna tillräckligt för att överleva på egen hand. Är 

målet att växa skulle företagen behöva förbereda sig på att snabbt kunna 

anpassa sig till utökad personalstyrka, då det är det huvudsakliga sättet att växa 

för konsultföretag. Detta kan visa tendenser på tydliga rutiner och noggranna 

regler nedskrivna där företaget förbereder sig för mer personal. Där skulle 

handlingsstyrning passa in bäst. Är företaget försiktigare i sitt mål med att växa 

skulle de istället kunna lita på sin nuvarande personal genom självstyrning. 

I små företag där personalen säljer timmar och måste prestera gentemot kund 

kan det vara viktigt att uppmärksamma dem genom belöningar. Med detta i 

åtanke samt att de förmodligen måste vara frikostiga med sin lönesättning för 

att kunna få den personal som de verkligen önskar bör det vara viktigt med 

någon form av bonus samt utvecklingsmöjligheter. En enskild företagskultur 

kan vara svårt att identifiera i små företag men det täta samarbete som råder 

inom ett litet företag bör medföra att någon form av gemensam kultur mellan 

medarbetare existerar. 
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3. Metod  

I detta avsnitt beskrivs de forskningsmetoder som ligger till grund för studiens genomförande. 

Avsnittet presenterar även en redogörelse för hur studien har genomförts, hur respondenterna 

valts ut samt hur datainsamling har gått till.  

3.1. Kvalitativ och kvantitativ metodansats 

Tillvägagångssättet vid datainsamling och analys kan delas in i två kategorier 

där utgångspunkten ligger i vilken information som skall undersökas, mjukdata 

eller hårddata. Mjukdata avser kvalitativa studier medan hårddata mest 

förekommer inom kvantitativ forskning (Holme & Solvang 1997). Graden av 

öppenhet är ett vanligt sätt att beskriva dess skillnader när det gäller hur öppen 

undersökaren är för nya inslag och överraskande information under 

datainsamlingens gång (Jacobsen 2002). 

Den kvantitativa ansatsen är i lägre grad öppen för information som ej är känd 

i förväg än den kvalitativa ansatsen. En kvalitativ ansats är därmed att anse 

som mer öppen än en kvantitativ (Jacobsen 2002). Vid en kvalitativ ansats är 

det individens tolkning av situationen som är intressant. Det gäller att sätta sig 

in i undersökarens situation och försöka se världen ur respondentens 

perspektiv (Bryman & Bell 2007). Denna metod lämpar sig bra för att få en 

djupare förståelse och en mer nyanserad bild av hur olika individer uppfattar 

samma situation (Jacobsen 2002). 

För insamling av det empiriska materialet vid ett kvalitativt tillvägagångssätt 

används ofta intervjuer som verktyg, vilket kan ske antingen genom fysiska 

möten eller över telefon. Intervjuerna kan vara allt från helt öppna till helt 

strukturerade beroende på undersökningens utformning och lämpar sig bäst 

vid ett begränsat urvalsunderlag (Patel & Davidson 1994). Skall en större 

population eller många enheter undersökas lämpar sig istället en kvantitativ 

metodansats bättre. Empiriska data beskrivs då genom siffror och tal eller med 

symboler för olika betydelser. Problemställningen karakteriseras av att beskriva 

omfattning eller frekvens av ett fenomen där förhandsinformationen ger 

möjligheten att redan i förväg ge undersökningen en struktur (Jacobsen 2002). 

3.2. Val av metodansats 

Inledningsvis i undersökningen satte vi oss in i problembakgrunden och fann 

att det var svårt att konkretisera en specifik frågeställning då vi saknade 
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kunskap om hur styrning i små kunskapsintensiva företag går till. Enligt 

Jacobsen (2002) kan en mer explorativ utforskande undersökning användas 

när undersökaren inte är helt säker på vilka frågor som skall ställas. 

Problemformuleringen har då snarare karaktären av en öppen fråga. Jacobsen 

(2002 s. 56) beskriver en explorativ problemställning enligt följande:  

”…kräver ofta en metod som får fram nyanserade data, går på 

djupet, är känslig för oväntade förhållanden och därmed öppen för 

kontextuella aspekter.” 

För att samla in de kvalitativa data som krävs lämpar sig en explorativ metod 

för vår undersökning. Detta är en metod som ger möjlighet att få fram många 

nyanser och kräver stort fokus på ett fåtal enheter för att finna djup och 

kvalitativ data (Jacobsen 2002).  

Genom långa, djupgående intervjuer kommer undersökaren närmare 

respondenten i avsikt att skapa en unik förståelse för ett förhållande och lyfta 

fram det specifika hos respondenten. Detta är en av de stora fördelarna med 

en kvalitativ metod (Jacobsen 2002). En annan fördel med den kvalitativa 

ansatsen är den flexibilitet denna erbjuder. Metoden kan ses som en interaktiv 

process där syfte och problemformulering kan ändras allt eftersom ny data 

inkommer. Avvikelser från den traditionella forskningsprocessen kan därav 

förekomma. Forskningsprocessen förblir öppen och undersökaren tillåts att gå 

tillbaka och inhämta ny teori. Flexibiliteten som metoden erbjuder kan dock 

leda till svårigheter att urskilja en tydlig skiljelinje mellan datainsamling och 

analys (Jacobsen 2002).  

För att få en så god förståelse som möjligt, för våra respondenters företag och 

dess verksamhetsstyrning, är en kvalitativ metodansats bäst lämpad. Vid val av 

metodansats är fördelarna det som avgör vilken metod som skall användas 

men det är också viktigt att vara medveten om nackdelarna och svårigheterna 

som vald metod medför. 

Ett av de stora problemen med en kvalitativ undersökning är att den är mycket 

resurskrävande. Genomförande av öppna intervjuer tar ofta lång tid vilket vid 

begränsade resurser leder antalet respondenter tvingas hållas nere på ett lågt 

antal (Jacobsen 2002). Vid en kvalitativ undersökning föreligger även risken att 

undersökaren blir för subjektiv. Undersökaren och respondenten kan, 

avsiktligen eller ej, bygga upp en relation vilket kan leda till svårigheter att 

förbli neutral som undersökare (Bryman & Bell 2007).  
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3.3. Undersökningens arbetsprocess  

I undersökningens inledande fas samlade vi in bakgrundsinformation relaterat 

till vårt syfte och vår problemformulering. En teoretisk referensram 

utformades med teorier som vi ansåg skulle kunna ha koppling till de 

empiriska data vi förmodades kunna finna. Efter att vi genomfört den 

empiriska datainsamlingen och analyserat denna återgick vi till teorisökandet 

för att försöka finna kopplingar till respondenternas beskrivning av företagen. 

Med hjälp av ytterligare teori samt det bearbetade empiriska materialet 

utformades undersökningens analys och slutsats.  

Teori- och analyskapitlen är indelade i underrubriker som följer samma 

struktur. När det gäller den empiriska delen ansåg vi detta ej lämpligt då 

innehållet i de data vi fann var av allt för stor variation. Detta gjorde att en 

naturlig kategorisering inte var uppenbar och vi valde därför att redovisa det 

empiriska kapitlet i löpande text.  

3.4. Metod för datainsamling  

Vid datainsamling finns det många olika metoder för att få en frågeställning 

besvarad. Några exempel är: analys av befintliga dokument, observationer 

samt intervjuer och enkäter (Patel & Davidson 1994). För att tillgodose oss 

med den information som vi anser nödvändig har vi valt att genomföra 

individuella öppna intervjuer vilket enligt Jacobsen (2002), troligen är den 

vanligaste metoden för datainsamling vid en kvalitativ metodansats. 

3.4.1. Semistrukturerade intervjuer 

Den öppna individuella intervjun kännetecknas av att parterna samtalar i en 

vanlig dialog. Metoden är tidskrävande, både i genomförandefasen men också 

vid analys då en stor mängd data ackumuleras. Denna metod lämpar sig därför 

bäst då ett fåtal respondenter skall undersökas och när stort intresse finns 

kring den enskilde individens åsikter (Jacobsen 2002). Motsatsen kan beskrivas 

som en helt strukturerad intervju där respondenten lämnas ett mycket litet 

utrymme att svara inom där fasta svarsalternativ ofta används. Respondenten 

besvarar då frågorna i turordning och början till något som liknar en enkät, 

växer fram (Patel & Davidson 1994). 

Graden av struktur i en öppen individuell intervju kan variera. Den kan å ena 

sidan vara helt ostrukturerad, där intervjun kan bestå av en enda fråga eller ett 

påstående och respondenten berättar fritt. Å andra sidan kan den vara 
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semistrukturerad, där undersökaren utgår från en förutbestämd mall men är 

flexibel under intervjuns gång när det gäller följdfrågor och i vilken ordning 

intervjufrågorna ställs. Vid en semistrukturerad intervju använder 

undersökaren samma underlag vid alla intervjuer men är flexibel nog att ge 

respondenten fritt spelrum i sina svar (Bryman & Bell 2007).  

Vi anser att den semistrukturerade intervjumetoden lämpar sig bäst för att ge 

oss det empiriska underlag vi tror oss behöva inför vår analys. För att hålla 

intervjun öppen inleder vi med en mycket bred fråga där respondentens svar 

många gånger ger svar på följdfrågor utan att behöva ställa dem. 

Intervjumallen kommer därmed inte följas ordagrant i turordning utan 

används mer som ett stöd under intervjun.  

3.4.2. Urval 

Rätt urval av respondenter kan vara avgörande för utfallet av undersökningen 

då respondenterna behöver besitta den kompetens som krävs för att de data 

som samlas in skall bli så pålitlig som möjligt. Därmed är det viktigt att urvalet 

inte sker slumpmässigt utan utgår från medvetna kriterier för att systematiskt 

ta fram tillförlitliga respondenter (Holme & Solvang 1997). En metod för urval 

av respondenter kan helt enkelt vara att välja ut de respondenter undersökaren 

anser kunna bidra med information, personer som är insatta i ämnet samt är 

intresserade av och villiga att lämna information (Jacobsen 2002).   

Vi har valt att intervjua tre företagsledare i VD-positioner samt en delägare i 

fyra olika kunskapsintensiva små företag belägna i Karlstad. Samtliga företag är 

verksamma inom IT-branschen. I urvalsprocessen gjordes en lista över 

kunskapsintensiva företag i den valda branschen i Karlstad där, de till antalet 

anställda, största respektive minsta, valdes bort. Av kvarvarande åtta företag 

kontaktade vi samtliga för att undersöka möjligheten till ett intervjutillfälle. 

Vårt mål var att genomföra fler än fyra intervjuer dock fick vi negativa besked 

från hälften av de utvalda företagen. Valet av att intervjua företagsledarna i 

respektive bolag var ett aktivt val då vi anser att dessa individer bör ha den 

kunskapen och informationen vi tror oss behöva för vår undersökning  

3.4.3. Genomförande 

Vi använde oss av semistrukturerade djupintervjuer där respektive 

intervjutillfälle varade mellan 60-75 minuter. Inför varje enskild intervju var vi 

i personlig kontakt med respektive respondent via telefon. Respondenterna 

fick frågan om de ville få ett intervjuunderlag skickat via e-post inför intervjun, 
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vilket samtliga fyra respondenter var positiva till. Enligt Holme och Solvang 

(1997) är det viktigt med tillit och trygghet mellan undersökare och 

respondent, för att säkerställa att respondenterna är medvetna om vad de 

medverkar i och bidrar till. Respondenterna blev vid den här tidpunkten även 

informerade om att både företaget och de själva som personer, kommer att bli 

behandlade anonymt. Detta för att öka sannolikheten till så sanningsenlig 

information som möjligt under intervjun. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt 

att respondenten känner sig trygg och bekväm med platsen som väljs för 

intervjun då det finns forskning som visar på att miljön som respondenten 

utsätts för påverkar de data som erhålls. Valet av intervjuplats lämnades därför 

öppet efter respondenternas önskemål. En uppskattning kring tidsåtgången för 

intervjuerna delgavs respondenterna för att underlätta planeringen. 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte. Respondenterna känner sig mer 

bekväma att prata och berätta om känsliga ämnen under en fysisk intervju då 

den personliga kontakten underlättas mellan undersökaren och respondenten 

(Jacobsen 2002).  

Vi valde, efter respektive respondents godkännande att spela in intervjuerna 

med ljudupptagningsutrustning för att dokumentera vår data. Fördelarna med 

att dokumentera data genom inspelningsteknik är att det hjälper oss att rätta 

till våra naturliga begränsningar att minnas saker i detalj. Med ljudfiler kan 

undersökaren korrigera den undermedvetna förvrängningen vi tenderar att 

applicera på vad respondenten faktiskt sa i intervjun. Ytterligare en fördel är 

att ljudupptagning medför möjligheten till att upprepade gånger återge svaren 

från respondenten och istället lägga fokus på själva intervjugenomförandet 

under intervjun. Då intresset ligger i vad som sägs men också i hur 

respondenten väljer att uttrycka sig ger detta verktyg ett bra stöd inför 

bearbetningen av de insamlade data (Bryman & Bell 2007). 

3.5. Bearbetande av insamlad data 

När kvalitativa intervjuer genomförs där datainsamling gjorts genom 

ljudupptagningar samt anteckningar blir mängden insamlat material ansenligt. 

Jacobsen (2002 s. 251) ställer sig följande fråga: 

"Hur skall vi få ut något vettigt av denna informationsmängd?"  

Genom att transkribera det inspelade materialet ges en bättre möjlighet att få 

överblick samt att det blir enkelt att gå fram och tillbaka i informationen. 

Nackdelen är att det tar mycket lång tid men arbetet lönar sig ofta då 



16 

 

undersökaren undviker att gå miste om värdefulla detaljer (Jacobsen 2002). 

Det tidskrävande arbetet med att transkribera intervjumaterialet är orsaken till 

att undersökaren behöver begränsa antalet intervjuobjekt (Bryman & Bell 

2007). 

Till skillnad från kvantitativa data som ofta kan analyseras i den form de 

samlats in i är det viktigt att känna till arbetsbelastningen och vilka problem 

som kan uppstå vid analys av intervjumaterialet i en kvalitativ metod. Risken 

finns att arbetsbördan blir för stor och att informationsmaterial blir liggande 

mer eller mindre outnyttjad (Holme & Solvang 1997). 

Trots tidsåtgången valde vi att transkribera allt intervjumaterial fullständigt för 

att inte gå miste om intressanta partier. Den transkriberade texten låg sedan till 

grund för utformningen av undersökningens empiriska del.  

3.6. Trovärdighet och tillförlitlighet 

Vid en kvalitativ studie måste undersökaren vara medveten och kontinuerligt 

verka för att minimera problemet kring trovärdigheten i undersökningen. Om 

samma metod för datainsamling och undersökning leder till exakt samma 

resultat, kan det anses att resultatet har hög tillförlitlighet (Jacobsen 2002). 

Svårigheten att återskapa ett scenario vid kvalitativ metod är ett problem som 

ofta kritiseras. Även om samma undersökning genomförs vid olika tillfällen 

kommer utfallet att skilja sig åt från gång till gång. På grund av metodens 

ostrukturerade och öppna form, som många gånger förlitar sig på 

undersökarens kvalitativa påhittighet, är det nästan omöjligt att återskapa 

undersökningen på nytt då avsaknaden av struktur ofta är ett faktum (Bryman 

& Bell 2007).   

Svårigheten att generalisera är även det ett faktum som får kritik i den 

kvalitativa metoden. Vid undersökning av ett fåtal individer eller fallstudier är 

det inte självklart att resultatet av undersökningen är applicerbart på alla andra 

liknande grupper eller organisationer. Den externa giltigheten av en kvalitativ 

studie kan därför ifrågasättas (Bryman & Bell 2007).  

Vanligtvis finns det en större trovärdighet till källor som har en närhet till det 

aktuella problemet (Jacobsen 2002). Detta ger oss anledning till att kritiskt 

analysera trovärdigheten hos våra utvalda respondenter. Inför våra 

djupintervjuer valde vi därför, i den grad det var möjligt, att intervjua 

företagsledaren i respektive bolag då vi ansåg att denne stod det aktuella 

problemet nära och besitter hög kompetens och bred kunskap inom det 
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aktuella området. Dock är det viktigt, enligt Jacobsen (2002) att känna till att 

uppgiftslämnaren tenderar att vilja framstå på ett socialt riktigt sätt även inför 

en okänd forskare. Detta kan påverka sanningshalten i respondentens svar då 

de ofta lämnar information utifrån hur de vill framstå i andras ögon. För att 

motverka detta i största möjliga mån var vi tydliga med att framhäva 

respondentens anonymitet.  

Vår undersökning baseras på relativt få undersökta enheter. Vi är fullt 

medvetna om att detta bidrar till att den externa giltigheten inte kan översättas 

till hela populationen. Våra slutsatser kan till viss del generaliseras med goda 

argument som grund. 
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4. Empiri 

I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet som undersökningen har genererat.  

Vi har valt att redogöra respondenternas svar företag för företag. Detta för att 

vi anser att det ger en mer korrekt och överskådlig bild av respektive företag 

samt att vi lättare kan lyfta fram innehållet i de djupgående frågorna rörande 

företagens styrning och samtidigt få med bredden av verktygen som används. 

4.1. Företag A 

Företag A är ett relativt nystartat företag som startade år 2011. Vår respondent 

är en av fyra delägare och den som har positionen som VD, även om de äger 

lika stora aktieposter. Företaget grundades av fyra tidigare arbetskollegor och 

har nyligen utökats med två nyanställda vilket gör att de är totalt sex 

medarbetare. Företaget startades på grund av att den tidigare arbetsgivaren 

beslutade för att omplacera de fyra delägarnas arbetstjänster till annan ort. De 

beslutade att starta ett eget företag istället för att flytta med verksamheten till 

den nya orten.  

Företagets huvudsakliga sysselsättning är att fungera som IT-konsulter åt 

andra företag. De har startat ett företag där deras tidigare arbetsuppgifter kan 

hållas oförändrade då de mångt och mycket arbetar med samma IT-system 

som tidigare. De fungerade också som underleverantör till sin tidigare 

arbetsgivare under den första tiden som egna företagare. De behövde därför 

inte jaga nya jobb i början vilket även bidrog till en stabil likviditet. Detta gav 

dem tid att lära sig arbeta som egenföretagare och komma in i egna rutiner. 

När detta uppdrag tog slut och de var tvungna att finna nya uppdrag började 

de titta på statliga upphandlingar. De vann en sådan och hade därigenom lätt 

att fortsätta med företagandet och leta efter kunder inom andra fält. Även om 

företaget till en början beskriver sig som väldigt öppet med vad de kan tänka 

sig att arbeta med är målet att försöka ”nischa” sig för att kunna få ett tydligare 

varumärke. De var från början något oroliga över att ha ett så litet antal 

kunder men nu har det stabiliserat sig och företaget får allt mer arbete inom 

det område som de valt att rikta in sig på. Uppdrag har de fått genom att åka 

på mässor och på så vis knyta kontakter med nya människor inom den bransch 

de riktar sig mot.  
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”Ja vi måste ju bli kända inom detta, att vi kan det här och då 

måste vi åka på mässa. Vad ska vi göra där? Vad ska vi ha för 

budskap där? Så vi tar fram någonting som vi kan visa.”  

Styrningen av företaget handlar mycket om deras sätt att använda sig av 

uppsatta mål. Deras mål och mätning går till genom uppförandet av ett 

balanserat styrkort. Målen följer de upp genom analys av aktiviteter och 

delmål. Målen har de hittills satt upp på årsbasis, även om de vid nästa 

uppförande skall sätta ett treårsmål. Med styrkortet sätter de upp klara 

handlingsplaner för vad som gäller enligt de delmål som sedan följs upp på 

deras veckomöten. Delägarna träffas en gång i veckan för att gå igenom vad 

som har hänt och vad som kommer att hända framöver. Veckomötena 

dokumenteras och vid varje möte utses en sekreterare. Respondenten 

exemplifierar: 

”Till exempel att vi protokollför alla möten. Jag tror på det, det 

gör jag. Man undviker så mycket diskussioner. Om det blir 

tveksamheter vad vi beslutade. Har vi protokollfört det finns det 

ju alltid kvar.” 

Att de dokumenterar alla beslut gör att de hela tiden har koll på sin 

verksamhet och vet åt vilket håll de är på väg. De som deltar på mötena är 

dock bara de fyra delägarna. De övriga anställda får informationen på mer 

informella sätt där de snabbt sätts in i situationerna muntligen. 

Styrkortet kom till via ett tips från deras mentor. När de startade företaget 

kollade de upp om det fanns någon hjälp att få som egenföretagare och de 

kom då med i ett mentorsprogram. Detta var helt gratis och pågick under ett 

år. Mentorn sitter med på mötena en gång i månaden och fungerar som ett 

bollplank.  

Målen företaget har satt upp handlar mycket om att de skall växa och bygga 

vidare på den grund som de fyra från början har lagt. De förde tidigt 

diskussioner om det skulle räcka med att bara vara fyra eller om de skulle 

rekrytera för att växa och de var överens om att det vore en utmaning att se 

hur stort företag de kunde skapa. De har därför valt att nyanställa två 

medarbetare. Den första av de två anställda fick jobbet för att de tidigare 

arbetat med honom. Den andra sökte fritt genom en spontanansökan.  

För att motivera de anställda har de valt att införa ett bonussystem. Systemet 

bygger på att de anställda får en bonus om de når upp till full beläggning. 
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Detta innebär att grundlönen är relativt låg men att den balanseras upp av 

detta bonussystem som ger lönen ett lyft. Delägarna själva däremot står 

utanför detta och jobbar helt efter en fast lön. De har valt att ha samma lön 

sinsemellan och försöker att hålla arbetstiden till 40 timmar i veckan för att 

arbetsbelastningen skall bli likvärdig. De fyra delägarna litar på att drivkraften 

att driva företag är lika stark som en hög lön.  

Delägarna har tagit olika roller för att göra fördelningen av arbetsuppgifterna 

enklast möjlig. En person är ansvarig för VD-posten och marknaden, en 

annan är ansvarig för ekonomin och underlag för redovisningen, en tredje är 

ansvarig för avtal och försäkringar, och den sista är ansvarig för interna 

webben samt infrastrukturen.  

”Så har vi delat upp det, för det blir för mycket för en att ansvara 

för allt, alla måste kunna vara ute och jobba också. Alla fyra 

konsultar ju också så det måste hinnas med.” 

Det understryks noga att det är viktigt att de skall hinna konsulta och att 

uppdelningen därmed är mycket viktig. Uppdelningen har både med 

förtydligande av arbetsuppgifter att göra samt vilket intresse de har. 

Huvudintresset för alla fyra är datakonsulteringen, vilket har gjort att 

indelningen är viktig för dem. 

Kontakt har initierats med större företag som har samma inriktning och vårt 

respondentföretag kan fungera som en underleverantör till dem. De större 

företagen har ibland en brist på personal gentemot hur mycket jobb de har 

skaffat sig och vår respondent beskriver det som en möjlighet till samarbete 

genom att de blir underleverantör.  

”De får ju behov ibland, de kanske får förfrågningar. De kanske 

har ramavtal med kommuner och större företag och så. Ibland så 

kan inte de matcha men ändå för att behålla uppdraget så kan de 

dra nytta av oss då.” 

Merparten av företagets uppdrag är projekt, där uppföljning mot kund sker allt 

eftersom arbetet fortskrider. Projekten blir ofta en långsiktig relation företagen 

emellan och en form av partnerskap uppstår. Det förklaras att de försöker 

samarbeta istället för att konkurrera. 
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4.2. Företag B 

Företag B är liksom Företag A ett nystartat företag. Det bildades i maj 2011 

och då med en ensam person som fungerade som både personal och VD. Då 

företaget gick bra och visade vinst bestämde sig respondenten för att 

nyanställa ytterligare två personer vilket gjordes i augusti 2012. De tre har 

tidigare arbetat tillsammans och har många års erfarenhet inom 

datakonsultbranschen. Företaget startades med anledning av att respondenten 

fick ett stort uppdrag i Norge och fann det då lämpligt att i samband med 

erbjudandet starta upp ett eget företag. Affärsidén är att göra kundernas IT-

lösningar till mobila lösningar, att få ner IT-systemen till appar i kundernas 

mobiltelefoner.  

För att underlätta skötseln av företaget har de tagit olika roller och specialiserat 

sig på vissa uppgifter samt att de även skall få tid över till att arbeta som 

konsulter mot kunder. Rollerna som de har åtagit sig inom företaget är att vår 

respondent har tagit rollen som VD samt ansvarig för försäljning. En annan av 

medarbetarna är ansvarig för intern IT samt ansvarar för företagets ALM, 

Aplication Lifecycle Management. Detta förklarar respondenten som deras 

”tillverkningsapparat” där de går igenom nya releaser och följer upp de jobb 

de har utfört. Den tredje personen är ansvarig för utvecklingen av företagets 

rutiner. Där ingår både utveckling av deras utvecklingsrutiner, för produkter 

och rutiner för möten med potentiella nya kunder.  

För att de nyanställda skulle känna sig motiverade till att lämna sin tidigare 

anställning kände respondenten att han var tvungen att erbjuda något extra. 

Respondenten erbjöd dem därför delägarskap med möjlighet att själva påverka 

sin arbetssituation. Detta var tänkt redan från början då han menar att det som 

verkligen motiverar anställda inte alltid är pengar utan självuppfyllande 

upplevelser. 

”De flesta tycker det är viktigast att jobba med kul grejer. Det är 

högst upp på listan, ofta över lönen. Sen kommer lönen som 

nummer två och andra förmåner. Så det bör man nog locka med 

om man är ett litet företag. Delägarskap är ett sätt att höja 

motivationen.” 

Styrningen sker genom noggrann planering och uppföljning. Varje dag sitter 

de några minuter på morgonen för att gå igenom gårdagen och planera vad 

dagens arbete skall bestå av. Detta är också ett tillfälle att söka respons om de 
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behöver hjälp eller stöd med olika uppgifter. Varje vecka har de även ett längre 

möte där de går igenom vad de har gjort föregående vecka och vad som 

kommer att ske längre fram. Den viktigaste indikationen på hur det går för 

företaget är likviditeten, som presenteras på vecko- och månadsmöten. 

Likviditeten är ett av de två ekonomiska mått för styrning som används inom 

företaget. Att de nyligen har vuxit från en till tre personer i företaget och 

tidigare inte funderat på likviditeten har gjort att de nu måste vara mer 

ekonomiskt medvetna. Vid tillfällen med låg likviditet ser de till att prioritera 

jobb där de kan fakturera kund omgående. Är likviditeten god kan de istället 

lägga mer tid på att leta nya kunder och planera inför framtiden. 

Framtidsplanering består exempelvis av utbildning då IT-branschen är i 

ständig utveckling. Respondenten betonar vikten av att inte hamna efter i 

utvecklingen och på så vis förlora konkurrensfördelar. Andra viktiga ämnen 

som tas upp på de längre månadsmötena är debiteringsgrad och reflektioner. 

Respondenten visar ett protokoll och pekar på den avslutande delen och 

förklarar: 

”Men här nere är det reflektion, här lyfter vi upp allting. Det är 

alltid så här. Vad har varit bra och vad kan vi göra bättre? Jag 

fokuserar på det som är negativt för det är det som man vill lägga 

mest krut på.” 

Deras reflektioner förklaras som viktiga då det är reflektionerna som skall 

försöka förbättra deras arbete, samtidigt som de även ser detta som ett tillfälle 

att ge sig själva beröm och uppmuntra varandra. Den andra formen av 

ekonomisk styrning de har är debiteringsgraden. Här har de gjort en budget 

där de beräknar att företaget når ett nollresultat med en debiteringsgrad på 50 

procent av arbetstiden. Är beläggningsgraden över 50 procent gör företaget 

alltså ett plusresultat. 

Samtliga vecko- och månadsmöten protokollförs men själva mötet är inte 

särskilt strukturerat. Även om alla punkter skall tas upp så sitter de och 

diskuterar fritt då de känner varandra väl. Bland annat planerar de sociala 

aktiviteter så som spinning och ”after work” öl medarbetarna emellan. De gör 

också det mesta av sitt arbete på kontoret där de har tillgång till varandra och 

kan be varandra om hjälp om det skulle behövas. Det betonas noga från vår 

respondent att det inom företaget skall finnas en öppen dialog och att 

medarbetarna alltid ska våga ta upp ifall det skulle vara några problem gällande 

arbetet. Detta förenklas också av att deras kontorsplatser är helt och att de 

hela tiden kan se varandra och prat med varandra utan hinder. Kontorsbordet 



23 

 

är helt öppet och alla har var sin plats runt ett ovalt bord. Respondenten 

betonar både öppenheten medarbetarna emellan samt att kunna ta snabba 

beslut. 

”Vi sitter ju ändå och diskuterar allting allihopa. Det är ju 

liksom inga långa beslutsvägar då.” 

De har dock en tydlig planering för deras projekt. Då de ständigt arbetar med 

olika typer av projekt använder de olika typer av verktyg för att tillsammans 

med kunden kunna sätta ihop en tidsplan för hur lång tid ett projekt kan ta. 

Kunden kan även själv följa denna arbetsgång för att se hur lång tid det kan ta. 

”Här har jag gjort en förstudie precis, den har jag gjort efter krav 

från kunden. Jag har estimerat tiden och sen har jag gjort analys 

och design. Det tog fem timmar. Ready for test, kunden signerar 

och sen blir det ett projekt som vi då jobbar ifrån och vi 

rapporterar sen när vi är färdiga. Ready for test, då går kunden 

in här själv och tillsammans med oss och testar och säger: okej den 

där var godkänd. Sen installerar vi och då hoppar den hit där det 

står deployed. Så här jobbar vi på, tillsammans med kunden.” 

Varje månad har de också uppföljning med deras största kund. Där har de 

flera projekt igång samtidigt, så det är viktigt att följa upp arbetet kontinuerligt. 

Här fungerar företag B som underleverantör och får därför även projekt från 

kunden åt andra större företag. Många av dessa projekt är pågående där det 

förekommer att de har kontrakt på att ge support under några timmar i 

månaden eller per kvartal. Detta gör att de inte behöver leta efter nya kunder 

själva utan kan fokusera på att fullfölja de jobb de blir erbjudna från kunden. 

Även kontakterna med Norge bidrar till att de inte behöver lägga så mycket tid 

på att leta nya jobb men de försöker ändå expandera kundkretsen främst i 

Sverige för att minska på resandet. I den frågan har vår respondent 

huvudansvaret för att finna kunder men det är hela gruppen som tar besluten. 

Tanken är att företaget skall kunna växa och för att förbereda det så bra som 

möjligt försöker de redan från början ha tydliga rutiner och tydligt avgränsade 

uppgifter både vad det gäller jobb inom gruppen, men även mot kund. 

Rutinerna skapar de med olika typer av projektplaneringsverktyg. En tydlig 

dialog med kund är något de anser viktigt. 

”Man ska skriva så lite dokument som möjligt och istället 

kommunicera så mycket som möjligt med kund, mötas, träffas och 
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komma överrens. Titta på resultat snarare än att läsa tjocka 

kravspecifikationer.” 

Verktyget gör att de får noggrann kontroll på förbrukad och kvarvarande tid. 

Det hjälper till att tidigt kunna se om det kommer ta mer tid än vad som är 

beräknat. Företaget har som policy att tidigt ta kontakt med kunden när 

avvikelser sker, där är valet av kommunikationsverktyg är viktigt. Det blir 

sedan ett möte och kunden får en uppdaterad statusrapport. 

”Och sen gör ju vi fel också, det tar för lång tid eller det tar för 

lite tid. Det var fel sak som prioriterades i fel ordning, men har vi 

det här verktyget så kan alla reagera direkt när det avviker åt 

nått håll. Då gäller det att flagga för det direkt och ta kontakt. 

Det sker ofta genom telefon, det är det bästa. Flagga att nu bär 

det iväg åt fel håll, och hålla ett möte med både kunden och alla 

inblandade.” 

4.3. Företag C 

Företag C har varit verksamt sedan 2003 och vår respondent är sedan 2010 

VD för bolaget. Han har dock arbetat på företaget sedan 2005 och tog över 

ekonomiansvaret 2008. Företaget består idag av fyra delägare och tre anställda. 

Vår respondent är en av delägarna där samtliga äger lika delar. Förutom VD-

rollen agerar respondenten även som ekonomi- och personalansvarig. 

Företaget bedriver verksamheten huvudsakligen som ett IT-företag med 

konsultuppdrag inom systemutveckling. De säljer även 

projektledningsutbildningar samt bedriver konsultuppdrag inom generell 

projektledning. Företaget har få och stabila kunder som köper många timmar 

och ofta finns det avtal med kunder som löpande kontrakterar sig på ett 

specifikt antal timmar varje månad. Företaget vet redan idag att de är 

fullbelagda hela 2013 vilket leder till att marknadsföring och försäljning inte 

prioriteras, varken med tid eller med resurser. 

Historiskt sett har företaget haft svängningar både gällande verksamhetsfokus 

och nedskärningar i personal. Under 2008 minskade antalet medarbetare i 

företaget från elva till åtta. Medarbetarna som fick lämna företaget var en 

delägare samt två anställda som företaget under en längre tid haft svårt att få 

arbetsbeläggning för. Vår respondent såg till att omorganisera och strukturera 

upp verksamheten vilket har lett till att företaget 2011 hade samma omsättning 

på sju personer som när de var elva medarbetare. Förutom att skära ner på 



25 

 

mobiltelefonikostnader, som utgjorde en stor post, har bolagets VD infört 

tydligare rutiner. 

Företagets verksamhet bygger på att sälja arbetstimmar. Respondenten 

förklarar att det tidigare fanns väldigt bristfälliga rutiner för att följa upp och se 

till att de verkligen tog betalt för den arbetstid som lades ner. För att öka 

kontroll och planering av verksamheten infördes ett tidsregistreringssystem, 

där VDn kan kontrollera tider för respektive medarbetare och kund. 

Respondenten förklarar och beskriver vikten av att som ledare ha tillgång till 

informationen kring exempelvis respektive konsults tidrapport. Tidigare skötte 

medarbetarna detta efter eget tycke utan att VDn hade tillgång till 

informationen. Respondenten uttrycker sig följande: 

”Det här handlar ju inte om att sätta press på folk, utan det 

handlar om att ha koll. Det kan tyckas vara självklart men det 

är inte det på alla ställen. Det är många företag som sitter när 

månaden är slut och skall fakturera, då sitter man och gissar 

ihop vad man har jobbat. Det håller ju inte." 

Alla medarbetare var dock inte positivt inställda till det nya kontrollsystemet 

och respondenten förklarar hur ett visst motstånd inledningsvis uppstod. De 

medarbetare som haft svårast att acceptera det nya systemet var framförallt de 

som inte tidigare arbetat under liknande förutsättningar där den arbetade tiden 

har ett direkt samband med intäkterna i företaget. 

För att styra företaget lägger respondenten bland annat en budget för varje 

månad där intäkter, kostnader och resultat följs upp. Tidigare, innan 

respondenten tog över som VD och ekonomiansvarig, fanns ingen fungerande 

uppföljning eller plan utan då fakturerades för ett visst belopp varje månad. 

Överträffade de månadens mål var det tillfredställande och gick de under var 

det inte tillfredställande. Respondenten menar att intäkter varierar från månad 

till månad och därmed inte kan generaliseras på detta sätt. Företaget har ett 

mål att 80 procent av den arbetade tiden skall vara belagd med debiterbara 

timmar. Detta medför att företaget har ett utrymme att ta in attraktiva 

jobberbjudanden för att till fullo utnyttja sin kapacitet. Nu sker budgeteringen 

med underlag av antal debiterbara dagar varje månad och med hänsyn till 

semesterdagar samt den säsongsvariation som finns under ett kalenderår. 

Detta har lett till att företaget fått mycket mer detaljerad information och 

kontroll på det faktiska läget. Respondenten exemplifierar med att visa ett 

diagram: 
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"Som här, röda siffror i juli. Det kan jag ju då kommunicera och 

säga att det här blev ju riktigt bra, vi vart något lägre än budget 

men det var inget dåligt resultat trots att det ser dåligt ut. Men 

här i mars, gjorde vi ett jätteresultat men vi låg under våran 

budget." 

Fördelen med den mer detaljerade månadsplaneringen är bland annat att det 

blir enklare att avgöra vad avvikelser från snittet sett över ett år beror på. Som 

respondenten själv uttryckte sig 'röda siffror' en viss månad behöver inte vara 

en anledning till oro. Just den månaden budgeterade företaget med lägre 

intäkter och utfallet stämde väl överens med den budgeterade förlusten. 

Denna typ av information ger en helt annan bild av läget jämfört med den 

tidigare företagsledarens mål där en lika stor fast summa var den förväntade 

intäkten varje månad. Samma sak gäller när utfallet blir ett positivt resultat 

men ej når upp till den budgeterade nivån. Då kan det finnas skäl till att oroa 

sig och kanske ställa sig frågan, varför lyckades företaget inte med att nå det 

budgeterade målet? Med den tidigare filosofin hade detta resultat gått 

obemärkt förbi som ett mycket bra resultat jämfört med det fasta målet för 

respektive månad. Respondenten kommenterar hantering av avvikelser från 

budget så här: 

”Det är ju helt beroende på vad avvikelsen beror på. Är det så 

att vi ser att nu viker beläggningen, då måste vi naturligtvis gå ut 

och agera utifrån det. Man får ju tänka till där. Det kan ju vara 

så att vi har en bra beläggning men jag eller någon annan här 

fattade beslut om att vi skulle ta in en kund där vi hade sämre 

timdebitering. Det viktigaste är att man informerar folk och 

påvisar, varför det blev en differens? Och vad förklaringen är? Så 

fort man har en förklaring så upplevs det inte som något 

negativt.” 

Uppföljning av budgeten sker månadsvis på ett utav de veckomöten som hålls 

varje måndag, där samtliga medarbetare deltar. Förutom budgeten och dess 

utfall, när detta finns att presentera, går de under dessa möten igenom förra 

veckans händelser och diskuterar även om det är något speciellt inför 

kommande veckan. 

Gällande uppföljning på individnivå och kontroll av att den anställde gör vad 

denne skall, förklarar respondenten att detta förekom i större utsträckning 

tidigare när det gick sämre för företaget. Det var även detta som ledde till 
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nedskärningar av personal. Respondenten förklarar att de nuförtiden har 

väldigt mycket att göra. Den höga arbetsbelastningen bidrar till finansiell 

stabilitet vilket leder till ett minskat behov av uppföljning bland medarbetarna. 

Han uttrycker sig följande: 

"Just nu vet jag att alla har fullt upp hela tiden. Jag ser ju varje 

månad hur mycket folk har jobbat. Jag gör en uppföljning på 

individnivå men det är liksom mellan tummen och pekfingret." 

Respondenten har även det övergripande ansvaret när det gäller personalen 

och deras välbefinnande. Vikt läggs vid att vara tydlig och rak i 

kommunikationen mot alla i företaget samt att kunna skilja på vad som är 

företagsrelaterat och vad som är privat. Respondenten uttrycker sig följande: 

”Jag kan bli skitirriterad ibland och framförallt på våra 

styrelsemöten men alla är så medvetna om att privat är en sak och 

projektet eller vad som händer i ett visst rum, det är liksom 

diskussionen där. Sen går vi ut och dricker kaffe, så är ju det 

glömt utanför där.” 

Uppstår det konflikter har respondenten redan klart för sig hur exempelvis en 

tvist mellan två anställda skall hanteras. En diskussion enskilt samt även 

gemensamt med de berörda parterna är första steget mot en lösning. 

Respondenten betonar vikten av att värna om integriteten hos de anställda och 

att därför inte föra sådana diskussioner för öppen ridå, men poängterar att 

konflikter är sällsynta i företaget. 

Tillväxtplanen för företaget är att skynda långsamt. Företaget har som mål att 

öka omsättningen med 10 procent per år vilket respondenten menar är ganska 

försiktigt för att vara ett IT-företag. Stor vikt läggs vid att personalen skall 

trivas med arbetsbördan för att den ska vara långsiktigt hållbar. Respondenten 

berättar att det under senaste åren har varit populärt bland företag i den lokala 

IT-branschen att expandera verksamheten mot den norska marknaden som 

har stor efterfrågan av IT-konsulter. Om företaget skulle ta ett steg i den 

riktningen skulle det innebära stora uppoffringar från personalens sida. När 

frågan var uppe för diskussion visade det sig att ingen på kontoret var villig att 

börja veckopendla och samtidigt öka antalet arbetade timmar per vecka. 

Alternativet enligt respondenten skulle då vara att öppna upp ett nytt kontor i 

Norge och anställa ny personal. Detta ser dock respondenten inte som något 
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attraktivt alternativ då utfallet av organisationen på ett nytt kontor är 

oförutsägbart. Han förklarar situationen enligt följande: 

”Men vem sköter det där borta? Vi har en jäkligt skön kultur 

här och nu. Men så fort du öppnar upp ett annat kontor så är det 

inte säkert att du får med dig det dit om inte halva bolaget flyttar 

med. Det är inte alltid det går så bra med sådana filialer. 

Samtidigt vill vi inte jobba 60 timmarsveckor, det räcker med 45 

timmarsveckor och då har vi det ganska bra som vi har det. Vi 

är rätt nöjda och vi vill skynda långsamt.” 

För att motivera de anställda att prestera finns det ett bonussystem som 

beräknas årsvis. De anställda får 10 procent av årets rörelseresultat minus 500 

000 kronor att dela på. Således krävs ett rörelseresultat på minst 500 000 

kronor innan det blir aktuellt med bonus. När det gäller motivation och 

utdelning för delägarna beslutas detta från år till år. Respondenten förklarar att 

innan han tog över fanns ingen konkret plan gällande likviditeten i företaget. 

Gjordes det en vinst togs den ut i form av utdelning vilket många gånger ledde 

till problem med likviditeten under andra delar av året.  

Regeln respondenten införde är att max hälften av den skattade vinsten får tas 

ut i form av utdelning till ägarna. Den nya regeln med bättre kontroll har 

medfört att företaget nu byggt upp sin likviditet under de senaste tre åren och 

det långsiktiga målet är att de skall klara sig i tolv månader utan några som 

helst intäkter i bolaget. Respondenten betonar vikten av tryggheten detta 

skapar vilket också leder till att fokus kan läggas på andra saker än att jaga 

kundfordringar eller skjuta på leverantörsfakturor. Beslutet om storlek på 

utdelning behandlas på ett av de fyra årliga styrelsemöten som hålls. Utöver de 

fyra delägarna närvarar en utomstående styrelseordförande som även agerar 

bollplank och mentor för respondenten. 

Förutom att locka med utdelning och bonusar i form av monetära medel för 

att motivera medarbetarna på företaget, berättar respondenten att de brukar 

åka iväg på en årlig konferensresa. På resan passar de även på att göra roliga 

saker ihop som stärker gruppen och skapar ett mervärde. Respondenten 

förklarar: 

"Det är faktiskt så att det är inte bara lönen som är viktig utan 

det är jävligt roligt när det finns möjligheter på företaget, att få 

göra roliga saker och att man trivs med dem man jobbar med." 
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Värdet resorna skapar menar respondenten är en viktig del i nyckeln till att få 

bra personal att vilja stanna i företaget. När det gäller att uppmärksamma 

personalen på individnivå sker detta sporadiskt i vardagen eller på veckomöten 

men, framförallt under den årliga konferensresan. Respondenten förklarar hur 

han går igenom året som varit och vid ett positivt resultat passar han på att 

förmedla detta till alla i företaget genom beröm som ges på individnivå. Under 

dessa konferenser diskuteras framtidsplaner och mål både gällande stort och 

smått, för att involvera hela företaget mot att sträva efter ett gemensamt mål. 

Gällande hur rekryteringsprocessen går till beskriver respondenten att de har 

valt bort vad som kan kallas en traditionell metod vid rekrytering såsom att 

annonsera och ta in ansökningar för att sedan göra ett urval. 

"Det har vi faktiskt provat några gånger men det funkar sällan 

bra, utan det är bättre att gå på gehör och rykten." 

Respondenten förklarar problematiken med att få tag i rätt kompetens när det 

gäller systemutvecklare i IT-branschen. De som svarar på jobbansökningar är 

tekniskt kunniga men fallerar ofta när det kommer till de sociala färdigheterna 

som är viktiga i ett litet företag där var och en måste klara sig själv i stor 

utsträckning. Han menar att personer som är attraktiva att anställa bör ha 

många års erfarenhet samt kunna hantera både det sociala ut mot kund men 

givetvis också vara duktiga på det tekniska. Dessa personer svarar sällan på 

jobbansökningar utan de söker själva kontakt med arbetsgivaren när det är 

aktuellt. Respondenten förklarar att det gäller att hålla koll på vilka personer 

hos konkurrenterna som fungerar bra att jobba med och som är duktiga på 

vad de gör. Behöver företaget rekrytera ny personal blir utfallet därför bättre 

om de kontaktar dessa personer direkt. 

4.4. Företag D 

Företag D är ett företag bestående av tre delägare och en anställd. Företaget 

drivs som ett handelsbolag och har varit verksamt sedan 2005. Vår respondent 

är en av delägarna och andelarna är lika fördelade mellan de tre. 

Företaget bedriver sin verksamhet i huvudsak inom IT-branschen genom 

konsultuppdrag och opererar över hela världen. De beskriver sig själva som 

systemutvecklare och lösningsarkitekter där arbetet sker mot olika typer av 

kunder. De tre delägarna startade bolaget efter att de fann varandra på ett 

företag där de tidigare var kollegor som delade samma tankar, värderingar och 
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mål. De har alla lång erfarenhet inom telekombranschen, exempelvis har de 

varit med och skapat kod för de system i världen som hanterar sms och mms. 

Ett av huvudmålen som anses viktigt i företaget är att hela tiden utvecklas med 

ny kompetens och teknik för att vara ledande och konkurrenskraftigt. 

Respondenten förklarar: 

"Vi försöker hela tiden hålla oss lite i framkant, kunna lite mer 

och hänga med i den ständiga förändringen, mer än vad våra 

kunder och deras egen personal kan. Det låter som en klassisk 

klyscha att säga att ’vi alltid ligger i framkant’, men vi måste 

hela tiden se till att hålla oss uppdaterade på vad som händer. 

Det kommer hela tiden nyheter och nya tekniker.” 

För att upprätthålla en hög kompetensnivå i företaget uppskattar 

respondenten att de måste lära sig 20 procent nytt av den aktuella 

kunskapsbanken varje år. Utan tillförsel av ny kunskap gör respondenten 

bedömningen att företaget skulle vara helt uträknat efter en femårsperiod. När 

företaget står inför ett nytt projekt eller ett nytt konsultuppdrag är det inte 

ovanligt att de först måste lära sig systemet de skall jobba med för att kunna 

utföra ett bra jobb. Respondenten förklarar hur de tillfogar sig nya kunskaper: 

"Vi har inget strukturerat samarbete som att ta någon kurs eller 

liknande gemensamt utan man försöker förkovra sig med nyheter 

vi stöter på, sånt som låter intressant inom områden vi vill jobba 

med." 

Respondenten betonar vikten av att vara nyfiken och orädd inför nya 

utmaningar vilket bidrar till att stärka kunskapsnivån och kompetensen 

företaget kan erbjuda. 

I frågan om beslutsfattande och vem som bestämmer beskriver respondenten 

bolaget som ett företag med en familjär karaktär. Delägarna känner varandra 

väl och efter många år tillsammans vet de var de har varandra. Uppstår det 

meningsskiljaktigheter fattas ett majoritetsbeslut och generellt försöker ägarna 

att ha en okomplicerad attityd. Respondenten förklarar hur han ser på 

företaget gentemot större bolag där han anser att det finns ett högre krav på en 

tydlig ledning som driver alla i företaget åt samma håll. Respondenten 

beskriver det enligt följande: 
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"Vi har alla våra egna åsikter men verksamheten vi har när det 

gäller beslut är ganska ’ad hoc’, vilket vi tycker funkar bra. Man 

applicerar det när det gäller det mest hos oss, det är väldigt 

spontant. Vi vill gärna ha det lite friare." 

Ägarna har en samstämd syn på hur företaget skall styras där de ser på 

verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv där maximal vinstavkastning inte är 

det primära målet. Respondenten beskriver ett kortsiktigt sätt att styra företag 

som han kallar ”exit-strategi”, där målet är tillväxt, vinstmaximering och sedan 

sälja företaget för att på så vis göra en stor vinst. Detta är inget som lockar 

delägarna i företag D. Respondenten beskriver sin syn på att driva företag så 

här: 

"Vi ser på detta lite annorlunda. Man måste ju tjäna pengar för 

att kunna göra det man vill och för att få ’mat på bordet’. Men vi 

jobbar också för att det är kul att hålla på med saker som man 

tycker om. Vi ser på vår verksamhet ur ett långsiktigt 

perspektiv." 

Företaget har inte genomgått någon kris eller svårare period sedan uppstarten. 

I vissa tider har de dock pressats att acceptera jobb som de inte gärna vill göra 

bara för att tjäna pengar. Företaget har gått med förlust något enstaka år men 

respondenten beskriver inte detta som någon kritisk händelse. Skulle sämre 

tider uppstå och företaget råkar ut för en större nedgång förklarar 

respondenten att detta i första hand skulle påverka den ordinarie lönen. I en 

sådan situation skulle det kunna bli aktuellt likt vid uppstarten av 

verksamheten, att inte kunna ta ut lön i samma utsträckning. Ägarna försöker 

ständigt att jobba mot de mål som finns uppsatta inom områdena de vill jobba 

med och lägger stor vikt vid att styra uppdrag i riktning där företaget är 

kompetensmässigt starka. Respondenten beskriver frågan om kritiska 

händelser i företaget: 

"I början när man jobbar som konsult till 100 procent, då bara 

öser det in pengar. Då finns det inga problem när det gäller 

kritiska händelser. Vi har inte behövt ha någon plan 

överhuvudtaget. Det är bara att jobba. Pengarna kommer in 

konstant. Det vi har behövt ta ställning till har varit frågor som: 

hur ofta skall vi köpa in nya datorer? Hur mycket skall vi ta ut 

i lön?" 
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Respondenten vidareutvecklar och förklarar skillnaden mellan att vara ett litet 

bolag jämfört med de lite större företagen i samma bransch. När ett större 

företag gör ett bra resultat skickas överskottet vidare i bolaget. Respondenten 

beskriver fördelen med att styra mer över sin egen verksamhet och uttrycker 

sig följande: 

”Vi har kvar kontrollen på våra pengar, även om vi inte tar ut 

dem som lön, så har vi en buffert till tider när det går sämre. Går 

det då dåligt något år, känner vi att det inte är så farligt. Det är 

något vi kan hantera.” 

Företaget drivs i form av ett handelsbolag och har även två stycken 

underliggande små aktiebolag men handelsbolaget är huvudbolaget. 

Respondenten förklarar att de är väl medvetna om den ökade risken i och med 

valet av bolagsform. Fördelarna väger dock tyngre genom att på så vis kunna 

periodisera företagets vinster på ett bra sätt. Redan skattade pengar kan 

återföras på ett sätt som inte vore möjligt i ett aktiebolag. 

Respondenten beskriver hur företaget har förändrats mognadsmässigt när det 

gäller mål, uppföljning och kontroll över de senaste åren. Företaget har sedan 

starten tagit hjälp av en extern part för att hantera den löpande ekonomiska 

redovisningen. Graden av ekonomikonsultens involvering har dock ökat de 

senaste åren med avsikt att upprätta mer ordning och kontroll på hur det går 

för företaget. Respondenten beskriver relationen och fördelarna så här: 

”Vi kan ibland behöva att hon är med oss lite oftare för att ge 

oss den kollen vi känner att vi behöver. Vi ser stora fördelar i att 

vi ägnar oss åt det som vi är bra på ut mot kund, än att vi själva 

skulle sitta mer med de ekonomiska bitarna där vi inte har 

tillräcklig kompetens och riskera att vi gör fel. Därför känner vi 

att det är bättre att köpa in den tjänsten.” 

De tre delägarna träffas varje månad för ett styrelsemöte och varannan månad 

deltar även ekonomikonsulten för bland annat resultatuppföljning. Ägarna har 

satt upp ekonomiska mål för året när det gäller konsultförsäljningen med 

hänsyn till de beräknade fasta kostnaderna och på så sätt får de fram en 

miniminivå som ej får underskridas. Målet för året bryts ner i mindre bitar som 

de gemensamt uppdaterar i diagram som de går igenom under styrelsemötena 

för att regelbundet se hur företaget ligger till. En jämförelse av föregående års 

resultat för respektive period samt inblick i målen som bör uppnås, ger 
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delägarna den information de känner att de behöver för att undvika ett 

negativt resultat vid årets slut. 

Varje månad följer de även upp de två nystartade dotterbolagen för en 

regelbunden avstämning av utvecklingen. Ett av dotterbolagen har som 

inriktning att erbjuda spetskompetens och specialtekniker baserade utifrån 

delägarnas eget intresse inom de teknikområden som de har framtidstro till 

och allra helst vill jobba med. Genom att läsa av marknaden, och jobba för att 

spå kommande trender och snabbt kunna utvärdera om den nya tekniken är 

bra eller dålig, erbjuder dotterbolaget kunskap och kompetens med den 

senaste tekniken. Respondenten förklarar att företaget på så vis får ett 

försprång. När konkurrenter funderar på huruvida de vågar satsa på 

exempelvis en ny teknik, ligger företaget steget före och har redan provat och 

utvärderat den nya tekniken. Företaget strävar efter att i varje kunduppdrag få 

tillföra mer kompetens på något område och inte bara agera som en 

resurskonsult. Respondenten uttrycker fördelarna så här: 

”Långsiktigt ser vi att vi faktiskt kan ta bättre betalt för sådana 

grejer när vi är specialistinriktad på någonting. Jag kan säga, -jag 

kan den här delen riktigt bra, det här kan inte vem som helst. Ni 

kan inte plocka in någon från ett annat företag som kan det här 

lika bra som vi kan.” 

Någon form av belöningssystem existerar inte och respondenten understryker 

att deras sätt att driva företaget troligen skiljer sig från mängden. Tillit är ett av 

nyckelorden i företaget, inte minst med tanke på bolagsformen de valt. 

Respondenten uttrycker sig följande: 

”Det bygger på att vi är tre med en tredjedel var och så försöker vi 

harmonisera och ta ut lika mycket i lön så att vi skall ligga på 

samma nivå men vi håller inte på att dela och peta på massa 

detaljer. Om jag jobbar övertid 250 timmar och är ute och flänger 

så får inte jag några mer pengar för det. Jag får fortfarande lika 

mycket i lön.” 

Respondenten vidareutvecklar och förklarar att det är ett väldigt okomplicerat 

system. Många gånger händer det att någon av de tre har ett mer krävande 

projekt där det krävs en större insats och fler arbetstimmar jämfört med de 

övrigas. Arbetsbördan jämnar dock ut sig på sikt och det är ingen av delägarna 

som ogillar upplägget. Respondenten beskriver snarare att det skulle kännas 
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obekvämt och konstigt att reglera detaljer i antal timmar eller att värdera vems 

jobb som är mest värt. Ägarna tycker inte alltid lika och har olika politiska 

åsikter men när det kommer till att driva företag så är de väldigt samstämda 

och tycker att de har hittat en modell som fungerar.  

Företaget har inga tydliga framtidsplaner när det gäller tillväxt inom 

konsultverksamheten. Ägarna trivs bra i rådande situation och ser ingen 

vinning i att rekrytera fler konsulter. Dels är problemet att finna så pass 

kompetenta människor som önskas, dels skulle en utökning av verksamheten 

innebära ett helt annat ansvar Företaget skulle då behöva förändras och en 

hårdare styrning av mer byråkratisk karaktär skulle vara nödvändig förklarar 

respondenten. 

När det gäller utvidgning av verksamheten har respondenten en plan gällande 

utvidgning av verksamheten. Grundproblemet i konsultverksamhet är att det 

bara går att sälja en timme en gång. För att växa som företag och utvidgas mot 

nya marknader krävs då att antalet konsulter ökar vilket inte ligger i linje med 

ägarnas mål, samt begränsningen att en timme bara kan säljas en gång kvarstår. 

Företaget har istället valt att utnyttja sin specifika kunskap och kapital från 

huvudbolaget för att bygga upp egna produkter som kan säljas gång på gång. 

Respondenten förklarar: 

”Vi har tagit fram två stycken produkter som vi har knoppat av 

i två stycken aktiebolag. Det ena är ett kundstödsystem och det 

andra är en samarbetstjänst för projekt på nätet och vår 

förhoppning är att de skall generera mycket pengar.” 

I dagsläget har företaget en anställd som har andra villkor än delägarna och 

jobbar framförallt med projektet i ett av dotterbolagen. Generellt anser 

respondenten att alla som är med i företaget också skall vara delägare för att 

skapa ett incitament att prestera bättre. Att den anställde kan få bli delägare i 

det dotterbolaget ser inte respondenten som någon omöjlighet. Respondenten 

ger ett exempel från sin tid i krogbranschen där han drev en restaurang med en 

kompanjon. Det första kompanjonen gjorde när de övertog restaurangen var 

att erbjuda samtliga anställda möjligheten att få bli delägare. Respondenten 

beskriver enligt följande: 

”Det fungerade bra för dem, riktigt bra. Man får ett helt annat 

engagemang och förståelse för verksamheten, än de som bara går 

till jobbet för lönen.” 
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Respondenten poängterar att målet oavsett företagsstorlek är att få alla att 

sträva åt samma håll i företaget. Den drivkraften kan uppnås på olika sätt. 

Skulle företaget växa i antal anställda är det mest troligt att även någon form av 

VD kommer att behövas för att styra och ta ansvar för utvecklingen. Budget, 

kalkylarbete och uppföljning blir då en viktig del. Respondenten menar att det 

inte är något de använder sig av idag och inte heller planerar att göra i 

framtiden. Då de idag arbetar mot gemensamma mål men under friare former, 

gör att de inte planerar för tillväxt och på så vis undviker de att öka den 

byråkratiska styrningen. 
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5. Analys 

I följande avsnitt presenteras analysen av den sammanställda empirin och den teoretiska 

referensramen.  

Det gemensamma för de undersökta företagen är att samtliga har flera delägare 

som är involverade i styrningen men även i den form av produktion som 

förekommer. Då flertalet av medarbetarna även är delägare påverkar detta 

både behovet och synen på styrning. Vem av delägarna som tagit på sig rollen 

som VD, har oftast skett utifrån ett personligt intresse att vilja ha den 

positionen inom företaget.  

5.1. Beteendestyrning 

Enligt Alvesson och Kärreman (2004) bör inte beteendestyrning enligt teorin 

passa in på företagen utan en mer fri form av styrning kan antas vara 

dominerande. Ändå är beteendestyrning något som förekommer i tre av 

företagen och i ett av företagen finns det till och med ett balanserat styrkort 

som, enligt Hermanns & Isaac (2005) skulle kunna hämma utvecklingen i 

företaget. De menar att formella regler och rutiner lämpar sig bättre på 

mekaniska processer vilket inte skulle passa in på tjänsteföretag där lösningar 

sällan kan göras på samma sätt flera gånger. Vår undersökning visar istället att 

det fungerar och gör måluppfyllelsen till en belöning i sig.  

Tydliga rutiner på uppföljning av fakturerade timmar sågs som ett måste av ett 

av företagen. De menade att utan detta blev det otydligt om företaget fick 

betalt för samtliga arbetade timmar. En bättre tillsyn gjorde det enkelt för 

respondenten att kontrollera och detaljstyra verksamheten vid behov och rätta 

till saker om det skulle gå sämre för företaget under en period. Företagets 

medarbetare mottog dock detta med viss skepsis och såg inte detta som 

nödvändigt. Ouchi (1980) beskriver att rutiner kan hämma personalens 

kreativitet. Medarbetarna kände sig också begränsade och berövade på känsla 

av frihet. Respondent B beskriver även han ett tydligt verktyg för uppföljning 

och kontroll men uttryckte inte att några problem skapats vid införandet.  

5.2. Självstyrning 

Självstyrning förekommer hos samtliga respondenter då de noga väljer ut sina 

medarbetare som de anställer (Alvesson & Sveningsson 2007). När de väl är 

anställda har de stor frihet att påverka företagets utveckling. Familjekänsla må 

vara ett begrepp som är diffust och luddigt men är ett uttryck som många av 
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respondenterna använder. Begreppet enligt respondenterna beskriver 

relationen mellan medarbetarna och dess syn på varandra gentemot företaget. 

I många av företagen har medarbetarna långa relationer i vissa fall sedan 

tidigare arbetsgivare eller genom gemensamma projekt. Familjekänslan som 

beskrivs skapar en okomplicerad arbetssituation då exempelvis 

kommunikation sinsemellan förefaller naturligt och de beskriver att de vet var 

de har varandra. Lite tid och kraft behöver fokuseras på 

informationsöverföring mellan individer då de interagerar intensivt 

tillsammans likt en familj. Den nära kontakten och relationen skapar även en 

tillfredsställande arbetsmiljö med trivsel i fokus då individerna brinner för sitt 

yrke.  

Samarbetet som beskrivs av respondenterna tyder mycket på självstyrning. Då 

medarbetarna i respektive företag ofta sitter i samma rum är det lätt att be om 

hjälp om någon skulle köra fast, så som Teo et al. (2008) beskriver att 

samarbete krävs för att finna lösningar på komplexa uppgifter. Precis som 

Ouchi (1980) beskriver ser våra respondenter byråkrati som en onödig och 

överflödig styrning då de hela tiden samtalar och inte behöver skriva ner 

tydliga riktlinjer. En muntlig återgivning är det som i de flesta fall uppfyller 

behovet. Ouchi (1980) menar också att tydliga rutiner, nedskrivna mål och 

regelbundna utvärderingar skulle hämma medarbetarnas kreativa förmåga. 

Respondenterna är dock eniga om att delar av verksamheten kräver rutiner 

och regelbundna nedskrivna utvärderingar för uppföljning av resultat och mål. 

Allt för att på ett så enkelt sätt som möjligt få kontroll på verksamhetens 

framtida utveckling.  

5.3. Kulturstyrning 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att uppbyggnaden av kultur i 

företag bygger på delade åsikter och värderingar, de beskriver också 

kulturstyrning som starkast när medarbetarna inbördes har sociala band. 

Redan vid tidpunkten för grundandet av företagen betonar våra respondenter 

vikten av delade värderingar, vilka som passar ihop och kan samarbeta 

effektivt med varandra. Dessa parametrar ser de som en grundförutsättning 

för att överhuvudtaget starta ett företag tillsammans. Gemenskapen och 

samspelet präglar även företagens fortsatta utveckling då de delade 

värderingarna minskar risken för att dispyter skall uppstå. Detta skapar en 

sammansvetsad grupp som gemensamt har lätt att anpassa sig och nå 

framgång. 
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Det som också går att utläsa ifrån vår empiri är att företagen försöker ha en 

hög toleransnivå mellan medarbetarna och inte låta småsaker växa till 

oenigheter utan hela tiden föra en dialog som skall förhindra irritation mellan 

varandra. Som Alvesson (2000) menar är riter och ceremonier viktiga och här 

kan bland annat möten och konferenser ingå. Bland respondenterna betonas 

vikten av att hålla möten med jämna mellanrum, som tvingar fram kontinuerlig 

återkoppling och feedback mellan de anställda samt bidrar till att allas röst blir 

hörd och de gemensamma målen hamnar i fokus. Det pratas även om att 

anordna årliga kickoffer och konferenser för att kunna svetsa samman 

gruppen och på detta sätt skapa en företagsanda.  

Alvesson (2000) menar också att öppna ytor mellan medarbetarna leder till 

närmare samarbete och utväxling av nytänkande idéer. Respondenterna 

betonar vikten av att alltid hjälpa varandra vid problem med det egna arbetet 

för att på ett effektivt sätt skapa kvalitativa lösningar. Respondenter har 

exemplifierat situationer när enskilda individer inte kunnat lösa problem utan 

att medarbetare gemensamt har tvingats använda sin kompetens för att uppnå 

en lösning. 

Som Merchant och Van der Stede (2012) menar, är det viktigt att ha en 

sammansvetsad grupp och bland våra respondenter förklaras att detta är en 

anledning till att inte växa genom exempelvis upprättande av andra kontor då 

risken finns att den uppbyggda gemenskapen går förlorad. Istället väljer de att 

hålla fast vid den redan skapade kulturen på den lokala orten.  

5.4. Belöningssystem 

Belöningssystem är förekommande i vår undersökning där bonusar 

förekommer men framför allt dominerar den ickemonetära arten. Många 

respondenter är övertygade att lönen inte är den främsta motivationen utan 

väljer andra typer av belöningar. Främsta motivationen bland medarbetarna är 

istället att det skall vara roligt att arbeta hos de tillfrågade företagen. Detta 

poängteras i vissa av fallen och är ett viktigt argument för att kunna behålla 

personal med hög kompetens inom företaget. Ett erbjudande om högre lön av 

en konkurrent får därmed inte samma genomslagskraft då personalen trivs 

med sin arbetssituation.   

Företagen i vår undersökning betonar vikten av att använda belöningar som en 

form av motivation och då är delägarskap vanligt förekommande. Alvesson 

och Kärreman (2004) menar att bonus, status och höga löner är incitament för 
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styrning av medarbetare. Delägarskap är en form av status och bonus, där 

bonus realiseras i form av framtida utdelningar. Företagen har ofta en klar bild 

över vilka medarbetare som passar in i företaget. De erbjuder därför 

delägarskap för att skapa det intresse som krävs för att en person vill bli 

medarbetare i det egna företaget. Delägarskap har även en uppmuntrande 

funktion vilket bidrar till fortsatt motivation och engagemang i företaget. 

I företagen är även konferenser och gemensamma aktiviteter ett sätt att belöna 

medarbetarna. Samtliga av de studerade företagen har möten åtminstone en 

gång i månaden där det finns tillfälle att dela ut beröm och feedback. Enligt 

Olve och Samuelsson (2008) är det viktigt att belöningar sker i direkt 

anslutning till utförandet och detta är något som det funderas över i ett av 

företagen. Istället för att behöva vänta ett helt år på att få en utdelning skall 

belöning istället erbjudas i samband med prestation. Svårigheten med att 

besluta om hur belöningen skall fördelas är något respondenterna lägger 

mycket tanke på men som de har svårt att finna något sätt som håller alla 

nöjda. Någon form av belöning på individnivå, förutom möjligtvis inofficiella 

gester, är för våra respondenter helt uteslutet. Belöningar skall istället 

tillgodose hela gruppen om företaget går bra. Detta är något som ofta 

poängteras av våra respondenter som inte vill skilja på hur stor intäkt varje 

enskild individ genererar, utan istället skall de belönas för det arbete som de 

bidrar med. 

5.5. Företagsledarens styrsätt 

Styrningen av företagen beror mycket på målen som Ax et al. (2009) beskriver. 

Målen är dock inte det enda som avgör anledningen till hur styrningen 

fungerar. Istället verkar det som att personliga erfarenheter avgör vilken typ av 

styrning som passar och då det visar sig fungera och vara lönsamt också sätter 

målen.  Hos respondent D förklaras att det i ett tidigare skede upptäckts att 

det fungerar att göra alla anställda till delägare. Detta visar att de inte vill 

utvecklas till ett större bolag då de kan känna sig nöjda med hur de har det i 

deras positioner som företagsledare. Det blir då samma personalstyrka som 

arbetar år efter år. Respondent A förklarar, genom tidigare erfarenhet kring 

bostadsrättsföreningar, vikten av protokollföring. Dessa protokoll kan i längre 

utsträckning göra att de får en stabil grund att bygga från och därigenom kan 

utvecklas till ett större företag i framtiden.  

I uppsatsens syfte ingick att försöka bringa klarhet och utforska 

företagsledarens sätt att styra små kunskapsintensiva företag. Hur företagets 
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styrning ser ut är också utformat efter företagsledarnas personliga erfarenheter 

och personligheter. I fall där företagsledarna kommer från stora företag med 

egna erfarenheter av styrning tar de med sig de positiva intrycken därifrån och 

använder sig av dessa i sin nya miljö. I några fall har även företagen blivit 

påverkade av yttre faktorer, i form av en mentor. Mentorn i ett av fallen 

presenterade ett styrverktyg utformat efter företagsledarnas önskemål. I de 

äldre företagen har också det ekonomiska tänket växt fram med tiden. De 

yngre företagen har ännu inte upplevt en nedgång i ekonomin vilket inte 

tvingat fram något direkt ekonomiskt tänk. Det stora intresset är istället själva 

konsultandet vilket gör att ekonomifrågorna inte blir en prioriterad del utan 

lejs ut till en utomstående aktör som levererar ekonomiska rapporter. Då 

företagen blivit mer etablerade växer dock förståelsen för de ekonomiska 

aspekterna. De får bättre insikt i vilka nyckeltal de skall efterfråga från deras 

ekonomer och tar hjälp av dem för att kunna planera för framtiden.  



41 

 

6. Slutsats 

I följande avsnitt binds undersökningen samman genom att forskningsfrågan och syftet 

besvaras. Avsnittet lämnar även utrymme för egna reflektioner och slutsatser. Slutligen 

presenteras förslag till fortsatt forskning. 

Syftet med uppsatsen är att försöka bringa klarhet och utforska 

företagsledarens sätt att styra små kunskapsintensiva företag. 

 Präglas styrningen i små kunskapsföretag av ansvarsfull frihet eller 

genom byråkratiskt struktur?  

Friheten som bland annat beskrivs i teorin kring självstyrning, där personalen 

motiverar sig själv, var visserligen dominerande men det var också noga 

strukturerat vem som skulle göra vad och genomtänkt hur det skulle gå till. 

Noggranna rutiner beskrivs genom uppföljning och kontroll på exempelvis 

tidsrapportering. Arbetet dokumenteras i någon form av debiteringsunderlag 

för att lätt kunna följa upp antalet timmar som utförts. Inte bara mot kund där 

det naturligtvis är viktigt med uppföljning av projekt, utan också inom 

företaget där det sker regelbundna möten medarbetare emellan för att hålla 

varandra uppdaterade mot det gemensamma målet. Mötena är standardiserade 

i respektive företag då det ses som ett krav att någon form av uppföljning och 

kontroll av företagets finansiella status bör ske med jämna mellanrum. Ett 

företag har valt att protokollföra alla möten och ha en högre grad struktur som 

genomsyrar verksamheten i relation till de andra. Hos respondenten förklaras 

detta med en tanke om möjlig expansion och tillväxt där en god formell 

struktur är viktig från start. 

Samtliga respondenter beskriver och poängterar vikten av ett positivt synsätt 

på arbetet. Stor vikt läggs vid att medarbetare skall trivas och känna att det är 

kul att gå till arbetsplatsen där den största motivationen inte är lönen utan 

mervärdet ligger snarare i sammanhållningen som skapats i gruppen. Den 

enskilde individen trivs i sin yrkesroll som IT-konsult. Det gemensamma 

intresset för IT är något som ytterligare knyter dem samman. Detta driver 

automatiskt den nödvändiga utvecklingen i form av kunskap. Det är viktigt att 

alla individer ständigt håller sig uppdaterade om ny teknik som utvecklas inom 

IT-branschen. 

Medarbetarna arbetar nära inpå varandra med sina respektive arbetsuppgifter 

för att snabbt få stöd och hjälp av varandra vid behov. I övrigt betonas också 

känsla av samhörighet där personalen trivs ihop. När de sitter så samlat och 
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hela tiden interagerar med varandra är det viktigt att inget skapar irritation i 

gruppen. Alla företag strävar därför efter en öppen dialog medarbetare emellan 

för att undvika enkla dispyter. I de unga företagen resoneras det kring detta 

men de har sällan förekommit några oenigheter. Bland de äldre företagen finns 

vissa ämnen som har varit mer känsliga men har inte heller lett till några större 

diskussioner, troligen på grund av den gemensamma synen på företagande.  

Bland de viktigaste besluten företagen ställs inför är att finna rätt personal med 

rätt kompetens. Det är viktigt att personalen inte bara är kunnig inom 

respektive område utan även kan vara en del av den kundorienterade 

verksamheten i form av social kompetens. I det mindre företaget måste vissa 

moment överlappa medarbetarnas områden för att inte bli så personberoende. 

För att hitta rätt typ av personal vågar de små företagen sällan anställa 

personer som de saknar social koppling till och som för dem, sedan tidigare är 

helt okända. De letar istället bland före detta arbetskollegor eller 

rekommendationer från personer de litar på. För att kunna behålla de 

nyanställda och motivera dem långsiktigt är den vanligaste lösningen att 

företagen låter nyckelpersoner bland medarbetarna bli delägare.  

Verktyg som de själva har tagit fram har sällan någon grund i en 

företagsekonomisk utbildning utan bygger enbart på deras sunda förnuft och 

erfarenhet. Respondenterna beskriver själva brister i deras uppföljning gällande 

de ekonomiska frågorna. De är osäkra på vad de behöver fokusera på och hur 

de skall tolka och utnyttja informationen. Detta gäller framför allt de 

nystartade företagen där företaget är ungt och de inte har erfarenheten av hur 

företagandet hänger ihop med ekonomi och företaget bara ser till likviditeten 

som styrning. De äldre och mer etablerade företagen har däremot lärt sig att 

förstå vikten av soliditet och en stabil ekonomi. Den löpande ekonomiska 

redovisningen är i samtliga fall skött av en extern part vilket begränsar den 

ekonomiska informationen. 

Gemensamt för undersökningen är att företagsledarna applicerar en lös form 

av styrning där individen har stor frihet att själv påverka sin arbetssituation. 

Ekonomistyrsystemet har en undanskymd roll i företagen då kravet av kontroll 

och uppföljning begränsas då storleken på företagen är ringa. Genomgående 

hos företagen är att individen måste kunna hantera processens alla delar från 

marknadsföring och sälj, till produktion, vilket ställer höga krav på 

rekryteringen av nya medarbetare. Kunskapsuppdatering hos varje enskild 

individ är viktig för att företaget fortsatt skall kunna konkurera på en 

föränderlig marknad. Fåtalet standardiserade rutiner är nödvändiga för 
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företagets löpande kontroll och uppföljning, men för medarbetarna själva är 

ekonomistyrsystemet av mindre intresse då fokus, på grund av deras brinnande 

intresse för yrkesområdet, ligger på det egna arbetsprojektet. Intresset är så 

stort att det avspeglas även på företagsledarnas sätt att styra verksamheten.  

6.1. Förslag till fortsatt forskning  

Förslag till fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att istället för att 

fråga företagsledare, koncentrera sig på medarbetarnas syn på styrning. Vidare 

vore det intressant att veta var gränsen går för antalet anställda där en högre 

grad av byråkratisk styrning blir ett måste för att hålla koll på företagets alla 

delar. Hur påverkar det företagens anställda när de blir drabbade av en hårdare 

och mer byråkratisk styrning? 
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8. Bilaga 

Intervjuunderlag  

 

 Bakgrund  
- Berätta om dig själv  

- Berätta om din roll i företaget  

- Berätta om företaget och affärsidén  

- Hur har företaget utvecklats historiskt?  
 
Ledning  
- Hur planerar ni verksamheten?  

- Arbetar ni i grupp eller enskilt?  

- Hur motiverar ni era medarbetare att prestera?  

- Vad är era medarbetares viktigaste uppgifter?  

- Hur kommunicerar ni med era medarbetare?  

- Vilka egenskaper söker ni hos era medarbetare?  

- Hur går rekryteringsprocessen till?  

- Hur introduceras nyanställda?  
 
Uppföljning/kontroll  
- Hur mäter ni resultat?  

- Hur följer ni upp och kommunicerar resultatet till era medarbetare?  

- Hur säkerställer ni att medarbetarna gör vad de ska?  

- Hur uppmärksammas medarbetare när de levererar/presterar bra?  

- Vilka åtgärder vidtas när enskilda medarbetare inte levererar/presterar 
bra?  
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