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Sammandrag 

I dagens samhälle finns det många faktorer som påverkar organisationer och dess synsätt vilket 

kan vara problematiskt då dessa inte alltid är förenliga med varandra. I kreativa organisationer 

kan detta representeras av ett ekonomiskt och ett kreativt synsätt som ses som uttryck av 

institutionella logiker, korporationslogiken respektive professionslogiken. Studien ämnar därmed 

undersöka hur dessa två institutionella logiker som teoretiskt sett krockar kan urskiljas och 

samspela inom en kreativ organisation. Detta studeras genom en kvalitativ fallstudie av 

arkitektföretaget White med ett urval anställda som respondenter där de två institutionella 

logikernas påverkan på det dagliga arbetet undersöks. Studien visar att det går att urskilja element 

från båda institutionella logikerna vilket gör White till en hybridorganisation. Resultatet är 

blandat, vissa faktorer inom respektive logik kan samexistera och ses komplettera varandra. 

Däremot återfinns den teoretiska krocken i andra faktorer och konflikter uppstår där 

korporationslogiken förtrycker och hämmar professionslogiken. Studien bidrar främst till en ökad 

förståelse kring hur två institutionella logiker kan samspela i en kreativ organisation.   
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1 Inledning 

1.1 Problematisering 

Under de senaste åren har flertalet industrier i Sverige präglats av en pågående 

samhällsförändring, nämligen ekonomisering (Barkman, 2013). Ekonomisering innebär ett ökat 

fokus på ekonomisk vinning och har påverkat organisationer på flera sätt bland annat genom att 

faktorer såsom ekonomisk tillväxt, produktivitet och effektivitet prioriterats och har fått en större 

roll (Köping et al, 2008). En konsekvens av detta är en mer strikt ekonomistyrning vilket leder till 

ökad kontroll inom organisationen för att kunna säkerställa att dessa faktorer faktiskt införlivas 

och efterföljs (Ax et al, 2011). Ekonomisering har med andra ord lett till ett mer ekonomiskt 

synsätt inom organisationer där kontroll är ett nödvändigt verktyg. Beroende på industri kan ökad 

kontroll få olika konsekvenser, framförallt i industrier som traditionellt sett inte präglats av ett 

ekonomiskt tänk. En sådan industri är den kreativa industrin där kreativitet är en 

grundförutsättning för kärnverksamheten och ett huvudinslag till färdig produkt (Potts & 

Cunningham, 2008). Denna industri har tidigare präglats av konstnärliga och kreativa synsätt 

vilket inte alltid går ihop med ett ekonomiskt synsätt (Kornberger et al., 2011) Vad blir då 

konsekvenserna av ökad kontroll inom kreativa industrier?  

 

En kreativ industri där denna utveckling har skett är inom arkitektbranschen där kreativitet är en 

grundförutsättning för skapandet av arkitektur (Kornberger et al., 2011). Kreativitet definieras 

som förmågan att skapa något nytt och behöver en öppen, riskbenägen miljö för att kunna spira, 

faktorer som ekonomistyrning och ökad kontroll tenderar att motverka. Detta då exempelvis 

kreativa processer tar tid vilket inte platsar inom ramarna för effektivitet såväl som att ekonomisk 

kontroll verkar för att minimera riskerna i organisationers miljö. (Busco et al, 2012) 

Ekonomisering bidrar därmed till att det finns två synsätt inom en kreativ organisation, det 

kreativa synsättet som förespråkar en öppen kreativ miljö och det ekonomiska synsättet där 

kontroll eftersträvas. Är det då kontroll i form av produktivitet och effektivitet som ska vara i 

fokus eller är det kreativiteten som är det viktiga inom organisationer?  

 

För att reda ut ovanstående konflikt tillämpas teorin om institutionella logiker på en kreativ 

industri, i detta fall arkitektbranschen, där både det kreativa och ekonomiska synsättet existerar. 

En institutionell logik kan ses förklara och styra interna förhållanden inom en organisation och 

kan liknas vid informella regelverk. Beroende på vilken institutionell logik som råder bestämmer 

den vad som är lämpligt eller olämpligt beteende, vilka värderingar som skall följas samt 

definierar vad som är i fokus för en organisation. (Thornton et al, 2012) Traditionellt sett kan 
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bara en institutionell logik råda åt gången och det uppstår krockar när institutionella logiker möts 

(Thornton, 2004). Det finns sju övergripande institutionella logiker som alla skiljer sig åt, vissa 

mer än andra (Thornton & Ocasio, 1999). Två institutionella logiker som tenderar att gå emot 

varandra är professionslogiken och korporationslogiken. Detta då korporationslogikens främsta 

fokus är ekonomisk tillväxt och tydliga kontrollmekanismer vilket går emot professionslogikens 

värderingar där yrkesidentitet och kvalitet på slutprodukten är viktigt. (Thornton, 2002) Detta 

kan liknas med konflikten som uppstår i en kreativ organisation när det kreativa synsättet möter 

det ekonomiska. Ökad kontroll som det ekonomiska synsättet medför kan därför ses som ett 

uttryck av korporationslogiken medan det kreativa synsättet som värdesätter kreativitet och 

skapande representeras av professionslogiken. Vad blir då resultatet av ökad kontroll inom en 

kreativ organisation där kreativitet är kärnan i verksamheten?  Vi ställer oss alltså frågan hur 

existensen av dessa två institutionella logiker som enligt teorin går emot varandra, närmare 

bestämt korporationslogiken och professionslogiken, påverkar en kreativ organisation? 

1.2 Tidigare Studier 

Perspektivet institutionella logiker härstammar från institutionell teori. Institutionell teori 

beskriver hur institutioner fungerar samt förhåller sig till samhället och miljön de verkar inom. En 

institution kan definieras som en bestående sammansättning av regler, normer och policys som 

skapar ett ramverk och mönster för beteende och definierar vad som är accepterat inom detta 

ramverk. (Thornton & Ocasio, 2008) Institutioner kan beskrivas som grundläggande block av 

livet som bland annat påverkar hur individer organiserar sig samt uppfattar sin omvärld. 

Institutionella logiker uppmärksammades i och med Alford & Friedlands artikel från 1985 och 

har sedan dess utvecklats vidare (Thornton et al, 2012). Forskning om institutionella logiker är 

utbredd i flera kontexter bland annat inom sjukvård och akademisk publicering. Studierna har 

främst behandlat hur institutionella logiker skiljer sig åt och vilka konsekvenser det får för 

anställda och organisationen när den institutionella logiken förändras eller skiftar. Ett känt 

exempel är när publiceringsbranschen genomgick ett skifte från en professionell logik till en 

marknadslogik vilket fick stora konsekvenser, bland annat genom att redaktörernas makt 

minskade och övergick till chefer med en mer ekonomisk bakgrund snarare än branscherfarenhet. 

(Thornton, 2002) Arkitektbranschen har också varit studieobjekt för institutionella logiker och 

förändringar som observerats är att branschen gått från något som kan liknas vid en professionell 

logik till att präglas av mer företagsmässiga faktorer (Kornberger et al, 2011). 

 

Forskningen har tidigare varit fokuserad på att en institutionell logik har varit dominant inom 

varje institution och övriga institutionella logikers influenser har förtryckts vilket resulterat i 



	   8	  

konflikter. Viss nutida forskning visar att det finns exempel där institutionella logiker har existerat 

tillsammans utan att någon av dem har blivit förtryckt. (O`Neil & Ucbasaran, 2011) Det har dock 

skett i liten utsträckning och det finns därmed ett glapp i forskningen gällande hur institutionella 

logiker kan råda samtidigt. Istället för att se förändringen inom arkitektbranschen som ett 

eventuellt skifte av institutionell logik kan det vara intressant att belysa det ur ett annat 

perspektiv, att två institutionella logiker kan samexistera inom en organisation. Det finns mycket 

forskning om institutionella logiker men inte i stor grad inom Skandinavien eller Sverige vilket 

lämnar ytterligare ett teoretiskt glapp för denna studie.  

1.3 Frågeställningar 

• På vilket sätt påverkar olika institutionella logiker – det vill säga uppsättningar av 

värderingar, beteenden och perspektiv - det dagliga arbetet inom en kreativ organisation?  

 

• - och; på vilket sätt kan dessa institutionella logiker ses samspela och samexistera? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att granska olika synsätt i form institutionella logiker inom en kreativ 

organisation genom att undersöka hur kontroll och kreativitet kan samspela i ett arkitektföretag. 

Studien ämnar dels undersöka hur dessa synsätt kommer till uttryck i det dagliga arbetet samt hur 

dessa samspelar med varandra. Det finns flertalet faktorer som kan påverka en organisation och 

dess synsätt vilket kan orsaka inneboende spänningar. Detta då olika synsätt inte alltid behöver 

vara förenliga med varandra och konflikter kring beteende, värderingar och perspektiv kan uppstå 

inom organisationen. Studien har som avsikt att bidra till en ökad förståelse för kreativa 

organisationer samt skapa en inblick i vad som styr organisationer som kan utgöra underlag för 

vidare forskning inom området.  

1.5 Avgränsningar 

Då denna studie tar avstamp i mötet mellan kontroll och kreativitet kommer enbart 

professionslogiken och korporationslogiken att behandlas för att illustrera problematiken kring 

olika synsätt i en organisation. Övriga institutionella logiker kommer därmed inte att djupgående 

presenteras eller diskuteras då dessa ligger utanför syftets ramar.   

 



2 Vad som står skrivet 

Urval till nedanstående teoretiska ramverk har genomförts med syftet i fokus och enbart relevant 

teori presenteras. Inledningsvis introduceras institutionell teori kort för att öka förståelsen för 

ämnet. Därefter följer en beskrivning av institutionella logiker och hur de påverkar en 

organisation. Sedan presenteras en modell använd i tidigare studier inom institutionella logiker 

som grundar sig på nio faktorer som tillsammans definierar innehållet i en institutionell logik. 

Dessa nio presenteras i form av individuella kategorier och utifrån dessa beskrivs i följande 

avsnitt korporationslogiken samt professionslogiken som är fokus i detta arbete. Slutligen 

definieras och förklaras vad en hybridorganisation är.  

2.1 Institutionell teori & institutionella logiker 

Institutionell teori beskriver hur institutioner såsom organisationer fungerar samt förhåller sig till 

samhället och miljön de verkar inom. Denna miljö definieras som en organisations institutionella 

miljö där externa intressenter på olika nivåer i samhället ställer krav på organisationen. (Meyer & 

Rowan, 1977) För att en organisation ska anses legitim gäller det att anpassa sig efter dessa krav 

utifrån. En organisation anses därmed vara legitim när dess aktiviteter och handlingar är i linje 

med det rådande sociala systemets värderingar, normer och definitioner (Suchman, 1995).  

Institutionella logiker är ett perspektiv inom institutionell teori som definierar vad som är innehåll 

och mening i en institution. De tar avstamp i samspelet mellan samhället, organisationer och 

individer och vad som händer på en nivå påverkar de andra. (Thornton & Ocasio, 2008) 

Institutionella logiker skapar rationellt, meningsfullt beteende och både individer och 

organisationer är med och skapar och förändrar dem (Thornton, 2004). De kan därför liknas vid 

informella regelverk som styr värderingar och beteenden för dess medlemmar. Definitionen som 

används i denna studie är Thorntons och Ocasios (1999) som grundar sig på tidigare definitioner 

av Alford & Friedland (1991) och Jackall (1988). Definitionen lyder: 

 

“An institutional logic (can be described) as the socially constructed, historical patterns of 

cultural symbols and material practices, including assumptions, values, and beliefs, by which 

individuals and organizations provide meaning to their daily activity, organize time and 

space, and reproduce their lives and experiences.” (Thornton & Ocasio, 1999) 

 

Den rådande institutionella logiken bestämmer fokus inom en organisation genom att den 

definierar vilka aktiviteter som är viktigast, vilka som ger mest legitimitet samt bestämmer 

relevansen bland problem och lösningar (Thornton & Ocasio, 2008; March & Olsen, 1979). Med 
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andra ord skapar dem premisser för agerande och beslutsfattande. En institutionell logik tenderar 

att uttrycka sig starkast och vara dominerande inom en organisation. Detta innebär att andra 

eventuella institutionella logiker som finns representerade förtrycks och deras influenser hamnar i 

skymundan. (O`Neil & Ucbasaran, 2011) Det kan skapa förvirring och konflikter inom 

organisationen och enligt teorin beskrivs det som att de institutionella logikerna krockar med 

varandra (Thornton, 2004). 

2.2 Olika typer av logiker 

Idealtyper är ett verktyg som har använts i tidigare forskning för att analysera och förstå 

institutionella logiker som dessa presenteras i modellen nedan. Det finns sju typer av logiker: 

familjen, samhället, religionen, staten, marknaden, professionen och korporationen. En 

institutionell logik kan beskrivas och definieras utifrån de nio kategorierna som ingår i modellen 

nedan. (Thornton et al, 2012) Utifrån dessa kategorier framgår det även hur innehållet i de olika 

logikerna skiljer sig åt (Thornton & Ocasio, 2008). Tabellens kategorier har översatts och även 

tolkats (se Bilaga 1) Härefter kommer endast korporationslogiken och professionslogiken 

presenteras då övriga institutionella logiker inte är relevanta för denna studie.  

 

 

Källa: Thornton et al., 2012 

Figur	  1:	  Idealtyper	  av	  institutionella	  logiker 
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I tabellen ovan framkommer det att beroende på vilken typ av institutionell logik som präglar 

organisationen finns det olika uppfattningar om vad som är styrande. Därmed blir det stora 

skillnader i organisationer och individer beroende på vilken logik som råder. (Thornton et al., 

2012). Nyckelbegrepp i en organisation såsom effektivitet, rationalitet, deltagande och värderingar 

är inte neutrala utan formade efter rådande logiker (Thornton & Ocasio, 2008).  Effektivitet 

under professionslogiken behöver inte betyda detsamma som effektivitet under 

korporationslogiken. När skifte av institutionell logik sker förändras därmed innebörden av 

identitet, mening, beteende och värderingar etc. inom organisationen (Thornton & Ocasio, 2008). 

För att exemplifiera kan arbetsuppgifter få ett nytt syfte i och med skifte av logik beroende på 

vad som utmärker rådande logik. Ett välkänt exempel är journalistbranschen i Italien där 

arbetsuppgifter utfördes i allmänhetens intresse och efter skifte av institutionell logik blev det 

primära syftet istället ekonomisk vinning. (Raviola & Internationella handelshögskolan, 2010) 

2.3 Korporationslogiken 

Inom korporationslogiken är utgångspunkten hierarki. Organisationer präglade av denna logik 

har en tydlig uppdelning där ledningen bestämmer över innehåll och struktur på det dagliga 

arbetet. Organisationsstrukturen är formell och arbetet styrs av kontrollmekanismer och 

arbetsuppgifter är rutinbaserade. De informella kontrollmekanismerna präglas av 

organisationskultur. Inom korporationslogiken tilldelas status efter position inom hierarkin och 

identiteten för de anställda ligger i deras titel. Identiteten ligger i att man är “vd” eller “vice vd” 

och en person behandlas därefter av övriga anställda. Normen är att vara anställd av en firma 

snarare än att vara egenföretagare. Legitimiteten för en organisation härstammar från dess 

position på marknaden. En grundläggande strategi för organisationer är därmed att expandera sin 

verksamhet för att få största möjliga marknadsandel. (Thornton et al., 2012)  

 

Hierarkin är som nämnt styrande och ledningen besitter högsta auktoritet. Detta präglar även det 

ekonomiska systemet då störst mängd kapital allokeras till chefer och ledning. (Thornton et al., 

2012) Ledningen behöver nödvändigtvis inte ha någon utbildning om just organisationens 

kärnverksamhet, såsom anställda med specifik yrkesutbildning, istället är ledarkunskaper det 

primära. Ansvaret vilar hos ledningen för att utvärdera arbetet hos de anställda samt är de 

ansvariga för att säkra kvalitén och sätta priserna på de tjänster och produkter organisationen 

erbjuder. (Goodrick & Reay, 2011)   
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2.3.1 Kontroll som uttryck av korporationslogiken 

Som ovan nämnt är det viktigt inom korporationslogiken att ha tydliga kontrollmekanismer vilket 

enligt definitionen innebär en skärpt ekonomisk styrning. Nationalencyklopedin definierar 

ekonomistyrning som “.... avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 

vissa mål”. Det övergripande syftet med ekonomistyrning är att se till att strategier implementeras 

och uppfylls på önskat sätt samt att olika enheter inom organisationen strävar mot utsatta mål. 

Det är därmed ett sätt för ledningen att infoga kontroll inom organisationen. Några av delarna 

inom ekonomistyrning är att planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten efter 

tidigare satta mål, sammanställa och kommunicera ekonomisk information samt löpande 

analysera processer och aktiviteter. Sammanfattningsvis kan ekonomistyrningens syfte liknas vid 

att minimera avvikelser från satta mål. (Ax et al., 2011) 

2.4 Professionslogiken 

Inom professionslogiken formas beteenden, värderingar, praxis etc. efter vilket yrke en person 

har och tillhörande yrkeskunskap (Thornton, 2002) Individer identifierar sig med kvaliteten på 

sitt arbete med fokus på att konstant öka sitt personliga rykte som kvalificerad yrkesman. Är man 

arkitekt vilar hela ens professionella identitet i det faktum att man är arkitekt. Utgångspunkten är 

det personliga nätverket och uppförandekoder med innebörden att man själv kontrollerar 

distributionen av ens personliga expertis. Ingen annan kan dominera över en, utan arkitekten 

själv makten över hur och när ens kunskap ska spridas. Legitimiteten grundar sig i den 

individuella yrkeskunskapen. då ju mer expertis en yrkesman har, desto mer uppmärksamhet fås i 

branschen.  Även auktoritet härstammar från den professionella associationen vilket kan liknas 

till yrkeskunskap. Det är med andra ord den individuella kunskapen som ger auktoritet och inte 

exempelvis vilken titel eller firma en person arbetar på. Organisationer inom professionella 

logiken tenderar att ha en informell struktur utan formella kontrollmekanismer och det som 

präglar styrningen är de välrenommerade yrkesmännen och deras agerande. Yrkeskunskapen är 

det som ger prestige, det är i det som statusen vilar och grundstrategin är att stärka det 

individuella professionella anseendet. Det ekonomiska systemet är även det individbaserat, 

kapitalet delas ut till alla. (Thornton et al, 2012)  

 

Mångårig forskning har sammanfattat tre karaktäriserande aspekter som utmärker den 

professionella logiken. Första aspekten är den kunskap som ger utövarna referensramar för att 

bedöma vad som är bra respektive dåligt inom yrkeskategorin och den andra är att utövarna 
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hellre verkar för allmänhetens bästa än för privata intressen. Tredje aspekten är att det tenderar 

att råda en motsättning mot kommersialisering då det kan leda till beslut och agerande som går 

emot professionslogikens normer vilket kan skapa etiska konflikter. (Raviola & Internationella 

handelshögskolan, 2010) Om en organisation enbart var kontrollerad av den professionella 

logiken skulle yrkeskunskapen vara det styrande. Yrkesmän skulle själva kontrollera innehållet 

och organisera arbetet samt utöva sin verksamhet ensamma eller med andra inom samma 

bransch. (Goodrick & Reay, 2011) Normerna som präglar logiken är att tillhöra medlemskapet av 

yrkesgruppen och det personliga kontaktnätverket är viktigt och beskrivs som utgångspunkten 

för kunskapsdistribution. (Thornton et al., 2012)   

2.4.1 Kreativitet som uttryck av professionslogiken 

Inom professionslogiken identifierar sig en medlem med sin yrkesutbildning. En undersökning 

gjord mellan 1995 - 1995 bland 35 000 arkitektstudenter visade att 44 % valde just att bli 

arkitekter med den främsta anledningen för att få använda sin kreativa förmåga (Thornton et al, 

2005) och kan anses prägla yrket såväl som yrkesutbildningen. Kreativitet definieras som 

förmågan att skapa något nytt och kan vara en ny lösning på ett problem, en metod eller redskap, 

alternativt ett nytt konstnärligt objekt eller form. (Busco et al, 2012) Det finns olika typer av 

kreativitet. Inneboende kreativitet beskrivs som en del av individers personlighet och sedan finns 

det även bevis inom forskning om kreativitet att miljön individer rör sig i kan påverka individers 

kreativitetsnivå. Ju mer stimulerande miljö, desto högre kreativitet. (Amabile, 1997)   

2.5 Hybridorganisation 

En institution med flera rådande logiker kan kallas för en hybridorganisation och definieras som 

en organisation som inkorporerar element från olika logiker. Hybridorganisationer tenderar att 

uppstå inom sektorer där flera institutionella logiker är representerade såsom i en kreativ 

organisation. (O`Neil & Ucbasaran, 2011) Ytterligare en förklaring till uppkomsten av dessa är att 

samhället och den institutionella miljön blir allt mer komplex och skapar fler samt nya 

dimensioner organisationer måste förhålla sig till för att anses legitima. Tidigare kunde 

organisationer bestå av enbart yrkesmän och den professionella logiken men idag tenderar detta 

att inte räcka till. Detta då det ställs högre krav från den institutionella miljön på en organisation 

att exempelvis vara ekonomiskt medveten såväl som miljömedveten. (Bromley & Powell, 2012)  

I och med att flera institutionella logiker kan råda på samma gång kan det finnas flera informella 

regelverk inom en och samma organisation vilket kan skapa förvirring bland anställda inom 

organisationen angående hur de ska agera samt vilka värderingar och normer som är gällande. Ett 

centralt kännetecken för hybridorganisationer är att de institutionella logiker som råder inte alltid 
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är kompatibla med varandra. Ju större skillnad mellan de institutionella logikerna desto högre är 

risken för att dilemman uppstår och det blir en utmaning för hybridorganisationen att hitta en 

medelväg. (O`Neil & Ucbasaran, 2011) 

2.6 Teoretisk sammanfattning 

Från det här ramverket bör det hållas i minnet att institutionella logiker definierar värderingar och 

beteenden samt skapar informella regelverk inom en organisation och beroende på vilken 

institutionell logik som råder varierar innebörden av dessa aspekter. Det kan finnas fler 

institutionella logiker inom en organisation men en tenderar att vara dominant och förtrycka 

influenser från övriga institutionella logiker. Historiskt sett uppstår krockar och konflikter mellan 

olika institutionella logikerna som råder samtidigt. Korporationslogiken motsvarar ett 

företagsmässigt synsätt där hierarki och kontrollmekanismer är i fokus. Där det är viktigt med 

titlar och prestigen är kopplad till en ledande position på marknaden. Inom professionslogiken är 

yrkestyp och yrkeskunskap det som definierar en individ och dess beteende. Prestige och 

auktoritet vilar i den professionella expertisen och man verkar främst för allmänhetens bästa. 

 

 



3 Metod 

I detta avsnitt behandlas metoden som ligger till grund för studien. Till att börja med presenteras 

vilken typ av studie som genomförts följt av en presentation och motivering av studieobjektet. 

Därefter motiveras vilket tillvägagångssätt och intervjuform som använts följt av en genomgång 

av valet gällande respondenter och sedan hur datainsamlingen skett. Slutligen följer avsnittet 

operationalisering där det presenteras hur teorin har översatts och konkretiseras för resterande 

delar av studien. Genomgående diskuteras hur valen av metod kan påverka resultatet.  

3.1 Val av studie 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två olika synsätt, institutionella logiker, förekommer 

inom en organisation på en daglig basis samt hur dessa samspelar. Studien har främst ett 

deduktivt tillvägagångssätt då teoretiska begrepp appliceras på empiriska förekomster. Alla studier 

tenderar att innehålla deduktiva element såväl som induktiva men eftersom teorin utgör grunden 

är denna undersökning till största del deduktiv. En nackdel med ett deduktivt tillvägagångssätt 

kan vara ett bortfall av resultat då fokus vilar på teoretiska begrepp, det vill säga empiriska 

resultat utanför teorin riskerar bortses ifrån. (Saunders et al., 2009) För att minimera detta bortfall 

har semistrukturerade intervjuer använts. Studien är explorativ med ambitionen att öka 

förståelsen kring studiens problematik. För att få en djupare insikt har en fallstudie genomförts, 

detta då det krävs djupgående kunskap för att kunna besvara syftet vilket en fallstudie kan genera. 

En fallstudie kan även vara fördelaktigt att använda sig av när man vill undersöka redan 

existerande teori (Saunders et al., 2009) vilket passar en deduktiv studie som denna.  

3.2 Val av studieobjekt 

Studieobjektet är organisationen White Arkitekter AB (hädanefter White). Två ledord för White 

är nyfikenhet och kreativitet (White A, 2014) vilket tillsammans med inriktningen på 

kärnverksamheten (skapandet av arkitektur) gör att organisationen kvalificeras som en kreativ 

organisation. White är ett av Sveriges största arkitektföretag (Sveriges Arkitekter, 2011) och har 

rimligtvis dagliga inslag av både kontroll och kreativitet. Därmed kan det antas att White influeras 

av faktorer från både korporationslogiken och professionslogiken samt kan spegla eventuella 

krockar de emellan. Ägandestrukturen på White skapar ytterligare en intressant dimension då 

organisationen enbart ägs av sina anställd. Detta är även intressant ur forskningssynpunkt då 

tidigare forskning har fokuserat på objekt med en mer klassisk ägarstruktur.  
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3.3 Tillvägagångssätt 

En kvalitativ studie har genomförts då denna metod tros uppfylla syftet på bästa sätt. Denna typ 

av metod är lämplig när djupgående information om studieobjektet krävs, vilket i detta fall 

behövs för att kunna uppfylla syftet. Kvantitativ data tenderar att redovisas i siffervärde medan 

kvalitativ data mer undersöker egenskaper och tankegångar hos respondenter, därmed ger en 

kvantitativ studie ger inte lika detaljerade svar vilket gör den mindre passande för denna studie. 

(Saunders et al., 2009) I och med att syftet är att förstå institutionella logiker och dess uttryck i 

praktiken och om dessa kan samverka passar en kvalitativ ansats bättre då det är svårt att mäta 

personliga reflektioner i siffror. (Larsen, 2009)   

 

Datainsamlingen bygger på semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer är förberedda 

men med öppna frågor vilket är lämpligt då det är omöjligt att kunna förutse respondenternas 

svar samt att de ger möjlighet till att utveckla svar och generera nya infallsvinklar genom 

följdfrågor. Alternativet hade varit att genomföra helt ostrukturerade intervjuer vilket kan vara 

fördelaktigt då respondenterna får chansen att tala fritt om ämnet utan att bli styrd av 

intervjufrågor. (Saunders et al., 2009) Detta hade dock kunnat bli problematiskt för denna 

deduktiva studie eftersom det finns en risk att data insamlad från intervjuerna i slutändan inte blir 

relevant för syfte och aktuell teori (Larsen, 2009). Med andra ord tros semistrukturerade 

intervjuer kunna ge bäst resultat. En övergripande nackdel med kvalitativ metod samt 

semistrukturerade intervjuer är att vi som författare måste tolka svaren vilket kan leda till 

missvisande resultat (Saunders et al., 2009). Detta har försökt motverkas genom att ställa 

följdfrågor om det förekommit någon oklarhet i respondenternas svar samt genom att 

transkribera alla intervjuer vilket gör det möjligt att gå igenom intervjuerna i efterhand och 

säkerställa vad respektive respondent sagt i vilket sammanhang.  

 

Den externa validiteten grundar sig i hur generaliserbar studien är och i en kvalitativ ansats med 

relativt små urval som inte är framtagna slumpmässigt är det svårt att få en statistisk 

generalisering av resultatet (Johannessen, 2003). I detta fall, då det enbart finns ett studieobjekt 

med en relativt unik ägarstruktur, är generaliserbarheten låg. Däremot kan resultatet bli 

överförbart vilket är ambitionen med studien. Detta har tagits hänsyn till vid utformningen av 

studien så att den kan replikeras och föras över i andra, liknande sammanhang. Ett exempel på 

detta är att intervjufrågorna ska kunna appliceras på olika kreativa organisationer och inte bara ett 

arkitektföretag.  
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3.4 Val av respondenter 

Ett godtyckligt urval av respondenter har genomförts. För att kunna besvara syftet på bästa sätt 

har arkitekter inom White med olika befattningar, ansvarsområden samt från två olika kontor 

intervjuats. Detta för att få en så utförlig bild av studieobjektet som möjligt. Av anonymitetsskäl 

kontaktades varje respondent individuellt så att de i största möjliga mån inte vet vilka övriga 

deltagare är. Att kontakta respondenterna separat innebär även att respondenterna är skyddade 

gentemot organisationen. Detta kan vara fördelaktigt då man till viss del kan undvika ett vanligt 

förekommande problem i att respondenter svarar såsom de tror organisationen vill (Saunders et 

al., 2009). Urvalskraven när respondenterna kontaktades var att de hade en arkitektutbildning och 

därefter valdes arkitekter med olika befattningar och uppdrag. I och med att White ägs av sina 

anställda valdes även att intervjua vissa anställda som är aktieägare och/eller partners för att se 

om detta har någon påverkan på de institutionella logikerna i det dagliga arbetet. Sammanlagt har 

tolv intervjuer genomförts. I tabellen nedan är en översikt av respondenterna och övriga detaljer 

gällande intervjuerna.  

 

Tabell 1: Sammanställning av respondenter 

 
Källa: Egen bearbetning 

 

Som framgår i tabellen var två respondenter medverkande arkitekter, fyra handläggande arkitekter 

samt fem ansvariga arkitekter. Vidare intervjuades en uppdragsledare som idag inte är 

yrkesverksam som arkitekt men som har en lång erfarenhet av yrket och har därmed besvarat 

frågorna både utefter sin roll idag och tidigare erfarenhet. Flertalet av respondenterna har även en 

chefsroll av olika slag inom organisationen, såsom kontorschef, gruppchef, marknadschef etc. I 

denna studie är det inte relevant att särskilja dessa chefsroller från varandra därmed har de med 

en chefsroll enbart fått benämningen chef. Detta även för att bibehålla respondenternas 

anonymitet. Det är däremot av vikt för resultatet att särskilja respondenter med en chefsroll från 

de som enbart är arkitekter för att se om det finns någon skillnad i beteende och värderingar. 
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Samma sak gällande aktieinnehav och partnerskap. Därmed får respondenterna förkortningar 

efter deras arkitektoniska titel och sedan ett tillägg om de har vidare ansvar och/eller ägandeskap. 

Ansvarig arkitekt benämns A, handläggande arkitekt H och medverkande M. Vid chefsroll blir 

tillägget C och vid någon form av ägandeskap Ä.   

3.5 Insamling av data 

Inför intervjuerna samlades information om White in genom en dokumentstudie där 

organisationens hemsida, årsredovisningar samt kvalitets - och hållbarhetsdokument granskades. 

Intervjuerna genomfördes på Whites respektive kontor bortsett från tre stycken som skedde per 

telefon. Risken med telefonintervjuer är att gå miste om kroppsspråk samt att det blir en mer 

kortfattad dialog (Saunders et al., 2009). Dessa intervjuer upplevdes mer kortfattade än övriga 

dock anses de vara fullständiga då alla intervjufrågor besvarades. För att uppnå trovärdighet i 

studien är alla respondenter som nämnt anonyma, detta även för att undvika begränsningar i svar. 

Intervjuareffekten, att respondenter anpassar sina svar på ett sätt de tror fördelaktigt för studien, 

är dock alltid närvarande vid intervjuer. (Larsen, 2009) Genom att ha öppna frågor och inte styra 

respondenternas svar har detta försökt regleras. Intervjuunderlag sändes ut till respondenterna på 

begäran innan respektive intervjutillfälle dock begränsades tiden de hade tillgång till materialet till 

en dag innan för att undvika eventuell diskussion vilket hade kunnat påverka deras svar och i 

slutändan resultatet. För att undvika feltolkningar av materialet samt att påverkas av personliga 

åsikter om respondenterna har intervjuerna som tidigare nämnts spelats in och allt innehåll har 

transkriberats. 

3.6 Operationalisering 

Till grund för datainsamlingen såväl som studiens analys och slutdiskussion ligger modellen 

ursprungligen presenterad i “The Institutional Logics Perspective: A new approach to Culture, 

Structure and Process” (se avsnitt 2.3). Denna modell består av nio kategorier som har 

omarbetats för att passa denna studie samt så har de teoretiska begreppen översatts (se bilaga 1) 

till mer välkända begrepp för att öka förståelsen bland respondenterna. Viktigt att belysa är att två 

av kategorierna här har fått en bredare innebörd för att täcka in fler aspekter som tros kunna vara 

relevanta för studien. Ursprungskategorin “Norms” innefattar i den här studien även värderingar 

inom den valda organisationen på samma sätt som “Informal Control Mechanisms” syftar till 

kontrollmekanismer i sin helhet. Dessa nio kategorier har sedan delats in i tre övergripande 

teman; Organisationsstruktur, Drivkrafter och Värderingar utefter respektive kategoris innebörd 

(se bilaga 1 för vidare information om indelning) Denna indelning är gjord för att skapa en 
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tydligare struktur samt öka förståelsen bland respondenterna genom att sätta kategorierna i ett 

organisatoriskt sammanhang.  

 

Intervjuunderlaget är utformat efter ovan nämnda teman. Uteslutande valdes att inte nämna 

institutionella logiker under intervjuerna för att detta kan vara ett okänt teoretiskt begrepp. 

Frågorna har istället baserats på kontroll och kreativitet då dessa uppfattas vara begrepp 

respondenterna känner till. Innebörden av dessa två begrepp kan i denna studie skilja sig från 

gemene mans uppfattning därför har dessa under intervjuerna definierats och exemplifierats för 

respondenterna. Intervjufrågorna har även anpassats så att respondenter med liknande befattning 

besvarat samma frågor. Partnerfrågorna har till exempel enbart ställts till de anställda som är 

aktieägare och/eller partner. Resultatet av operationaliseringen kan ses i tabellen nedan.    

Figur	  2:	  Operationaliseringsmodell	  

Källa:	  Egen	  bearbetning	  



4 Fallstudie 

Inledningsvis presenteras bakgrund om White för att öka förståelsen för organisationen. 

Resultaten som sedan följer är kategoriserade utefter de teman och kategorier som tidigare 

beskrevs i avsnitt 3.6.  Först presenteras svaren gällande Organisationsstruktur sedan Drivkrafter 

efterföljt av Värderingar. Svaren är grupperade efter likheter och presenteras i mängd. Vissa 

avvikande svar redovisas även 

4.1 Vilka är White? 

White Arkitekter AB (White) startades 1951 i Göteborg och är ett av Sveriges största 

arkitektföretag samt störst i Skandinavien i hållbarhetsfrågor (Svenska Arkitekter, 2011; White B 

2014). “Utmana, utforska och beröra” är Whites värderingsord som ska genomsyra arbetet och 

ambitionen är att vara ledande inom det hållbara samhället. White är verksam inom fyra 

specialistområden: arkitektur, landskapsarkitektur, stadsbyggnad samt miljö - och hållbarhet. 

Kärnverksamheten präglas av kreativitet och är en grundläggande förutsättning för alla 

ovanstående områden. Sammanlagt finns det 14 kontor i Sverige och internationellt med 751 

anställda. Organisationen ägs av sina anställda och det är enbart anställda som har rätt att köpa 

aktier i företaget, i och med detta får dessa arkitekter även en ägarroll. Av aktieägarna utgör sedan 

cirka 100 en partnergrupp som har majoriteten av aktieinnehavet och makt att påverka det 

dagliga arbetet såväl som organisationen i stort. För att bli vald partner måste en anställd vara 

någon som övriga i gruppen tror på och kan vara med att utveckla White långsiktigt. 

 

White har en policy om att alla chefer inom organisationen ska ha en relevant yrkesutbildning 

som exempelvis arkitekt, det finns inget krav på ledarskapsutbildning eller dylikt för att få en 

chefsroll. Detta för att det anses behöva finnas en grundförståelse om kärnverksamheten för att 

kunna leda de anställda och organisationen i rätt riktning. Majoriteten av cheferna arbetar 

fortfarande aktivt med arkitektur vilket innebär en tudelad roll mellan just kontroll och 

kreativitet. Övergripande är organisationsstrukturen linjebaserad där vd har yttersta 

beslutsfattande. Gemensamt finns det centrala stödfunktioner som sätter övergripande riktlinjer 

samt sköter viss ekonomi och administration. Kontoren arbetar sedan självständigt under ledning 

av kontorschefen som har budget- och personalansvar samt ansvar för vilka uppdrag som 

accepteras. Inom kontoren finns det sedan flera gruppchefer som främst ansvarar för 

personalfrågor och i viss utsträckning administration. Det dagliga arbetet inom White är 

projektbaserat med en ansvarig arkitekt som har yttersta ansvar för projektet och bestämmer 
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tillsammans med kund budget samt arbetsfördelning inom projektet. Denna innehar därmed 

också två roller, en ren arkitektroll samt en ledarroll. Beroende på projektets omfattning varierar 

sedan sammansättningen av projektgruppen där även andra yrkesgrupper såsom 

byggnadsingenjörer kan ingå. Bland arkitekterna råder en uppdelning efter tre nivåer. Som 

arkitekt kan man vara medverkande vilket är den lägsta nivån och därefter kommer handläggande 

och sedan ansvarig arkitekt.  

4.2 Organisationsstruktur 

Nedan presenteras resultat som kan beskriva organisationsstrukturen, indelat i kategorierna 

utgångspunkt, kontrollmekanismer, auktoritet och ekonomiskt system.  

4.2.1 Utgångspunkt 

Organisationsstrukturen ses av respondenterna som två separata hierarkiska system, ett där vd, 

kontorschefer och gruppchefer styr och ett annat i projekten mellan medverkande, handläggande 

och ansvarig arkitekt. Den generella uppfattningen är att den övergripande hierarkin inom White 

är svag dock påverkas den av organisationens storlek. Flera av respondenterna från 

Stockholmskontoret har uttryckt att arkitektkontor traditionellt sett inte är så pass stora och ju 

större kontor desto tydligare hierarki behövs. Inom projekten finns det alltid en tydlig uppdelning 

efter titel som blir mer påtaglig vid omfattande projekt, däremot anses det vara för 

nödvändighetens skull så att alla vet sina roller. “Det finns medverkande, handläggande och 

ansvarig arkitekt och dessa har tydliga roller. Det är viktigt så att man vet vem som har det sista 

ordet, vem som ansvarar för vad.” (A1) 

 

Till stor del är det kontorschefer och vd som bestämmer vilka projekt som tas an men ansvariga 

arkitekter har möjligheten att signa projekt upp till fem miljoner. Oavsett storleken på projekt är 

det alltid ansvarig arkitekt som har det yttersta ansvaret i att driva projektet med hjälp av 

handläggande och medverkande arkitekter. Trots den hierarkiska strukturen som anses råda inom 

projekten finns det en flexibilitet, att rollerna kan variera. En ansvarig arkitekt kan exempelvis ta 

rollen som handläggande arkitekt i ett projekt. AC2 menar att det beror lite på vad man känner 

att man kan bidra med. Om man som enskild arkitekt känner att man inte kan bidra eller inte vill 

delta i ett projekt finns även möjligheten att tacka nej till projekt (HÄ). Alla respondenter är 

överens om att denna möjlighet finns även om det inte händer så ofta.  

4.2.2 Kontrollmekanismer 

Inom White finns det regler gällande både arbetstid och arbetssätt. Det finns ett system för 

flextid med flexibla start- och sluttider men det uppfattas ändå existera informella krav på att 
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anställda ska befinna sig på kontoret vissa tider (H1). Respondenterna menar att de till stor del är 

fria att utföra sina arbetsuppgifter när de vill, det är främst projekten som styr med deadlines och 

kontinuerlig avstämning mot projektgruppen. “Man har givetvis deadlines och uppföljning att 

anpassa sig efter men på daglig basis handlar det med vad man har lust, ork och motivation till att 

ta tag i.” (M) Utöver avstämning i projekten finns det även en viss kontrollerad avstämning på 

daglig basis för alla anställda i form av ett tidsrapporteringssystem. I systemet redovisas arbetet på 

timbasis och används som underlag både internt och externt där det utgör faktureringsunderlag 

gentemot kund. Ett problem som återkommande uppmärksammas av respondenterna är att varje 

arbetstimme skall kunna redovisas och debiteras mot kund. Både MÄ och M uttrycker att kravet 

på att vara 100 % debiterbar genererar stress och press. M utvecklar och säger att man gärna ser 

en förbättring av systemet med tydligare ramar för hur mycket tid som skall läggas på varje 

moment, då skulle stressen minska.  

 

En annan påverkan på det dagliga arbetet kan komma från kunder som kan ha olika krav, bland 

annat kan vissa kunder kan ställa hårda krav på regelbunden avstämning vilket uppfattas som 

störande av respondenterna. “Det går åt jättemycket tid enbart till att skapa material för att visa 

kunden istället för att kunna fokusera på att komma vidare med projektet.” (H1). Detta gäller 

även kunders krav på kvalitetssäkring. “Det närmar sig det komiska ibland, på fyra ritningarna för 

en liten ekonomibyggnad gjorde vi 24 sidor kvalitetsarbete.”(AC1) H2 menar att det framförallt 

är ansvarig arkitekt och dennes arbete som påverkas av kunders krav i och med att de måste ha 

löpande kontakt med dem. Det finns verktyg i form av resursplanering och 

kvalitetssäkringssystem som fungerar som hjälpmedel i arbetet. AC1 säger att just 

kvalitetssystemet och kvalitetssäkring är en byråkratisk process som är relativt ny för arkitekter. 

Respondenterna menar att det finns interna system för hur detta ska fyllas i men att dessa är 

väldigt omfattande. “Det är en balansgång där det gäller att hitta ett kvalitetssystem som gör det 

det ska, som är fungerande och tillförlitligt men som lämnar utrymme kvar. Där har White en bit 

kvar.” (HC). Att vissa processer tar mycket tid från kärnverksamheten upplevs störande då 

respondenterna får mindre tid över för att utföra arkitektbiten. “Det krävs tid och breda ramar 

för att kunna vara kreativ, det måste finnas utrymme till att gå utanför boxen.” (AC2) “Är det för 

mycket kontroll hämmas processen.” (H1)  

 

På White finns det två typer av utvärdering. En formell som sker var sjätte månad med närmsta 

chef där arkitekt (oavsett grad) utvärderas av gruppchef som utvärderas av kontorschef och 

kontorschefen av vd. Det finns ett underlag för denna typ av utvärdering bestående av hur man 

fungerat i projekt, följt satta riktlinjer samt ens arbetsinsats. U, HÄ och M menar att det även 
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finns en del punkter som uppfattas vara av ekonomisk karaktär såsom hur väl budget efterföljs 

samt hur snabbt och effektivt man arbetar. Underlaget för utvärdering förändras över tid då det 

speglar den aktuella affärsplanen. AÄ menar att det för tillfället är faktorer rörande företagsamhet 

i fokus i utvärderingen. Flertalet respondenter uttrycker att denna utvärdering är bristfällig då de 

som utvärderar inte har tillräcklig insikt i hur de anställda presterar inom projekten. U har till 

exempel under en längre period inte fått någon utvärdering då närmaste chefen inte förstått 

innebörden av dennes roll och därmed inte varit kompetent nog att utvärdera arbetet. Den andra 

typen av utvärderingen som råder internt är inom projekten och den sker löpande utan formella 

mallar. Allmänt anses denna utvärdering ske för sporadiskt. M och HC förtydligar att i och med 

att arkitektur kan vara väldigt personligt är det svårt att veta om det man skapat är bra eller 

tillräckligt. HÄ säger att det är även viktigt för den individuella utvecklingen, om inte arbetet 

bekräftas kan man inte utvecklas som arkitekt.  

4.2.3 Auktoritet 

Respondenterna upplever att det inte finns någon prestige kopplad till titlarna eller att man skulle 

behandlas annorlunda baserat på sin titel. Prestigen ligger istället i det man gör, i det byggda 

slutresultatet (ACÄ).  Titelhierarkin existerar främst för rollfördelningens skull, det indikerar vad 

man är kompetent till samt visar vem som har ansvar för vad (AC1; A1). Vissa respondenter 

framhäver att med titeln kommer ansvar och ansvar kommer med frihet (H1; H2). AC1 uttrycker 

det “Även om någon vill påstå motsatsen så får praktikanten hemskt gärna komma med åsikter 

men det är vi (ansvarig arkitekt, egen anm.) som bestämmer.” 

 

Som arkitekt inom White baseras rollen på erfarenhet inom branschen. Först börjar man som 

medverkande arkitekt och därefter kan man bli handläggande arkitekt för att slutligen blir 

ansvarig arkitekt. Alla blir dock inte ansvarig arkitekt, andra faktorer än branscherfarenhet spelar 

in. En ansvarig arkitekt måste besitta ledaregenskaper, kunskap om budgethantering samt 

förmågan att kunna kommunicera med kunder och omvärlden på ett förståeligt sätt. I 

organisationen råder en policy om att alla chefer ska ha en relevant yrkesutbildning, man kan inte 

vara gruppchef utan att vara arkitekt. Det uppfattas medföra en kunskap och förståelse för 

kärnverksamheten som under åren har visat sig ge bäst resultat (ACÄ) 

4.2.4 Ekonomiskt system 

White är medarbetarägda vilket många respondenter framhäver en stolthet över. Alla anställda 

erbjuds att köpa aktier när de börjar och sedan finns det olika steg där man erbjuds köpa visst 

antal aktier (ACÄ). Av aktieägarna utgör ca 100 anställda en partnergrupp som hanterar 

ägarfrågor och har stor makt att påverka organisationen. (AÄ; ACÄ) Samtliga respondenter 
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upplever att det tydlig genomsyrar organisationen att White har denna ägarstruktur. U tror att det 

gör att jakten på lönsamhet inte är lika påtaglig. AÄ, ACÄ och HÄ som alla är aktieägare/partner 

uttrycker att ingen i organisationen är intresserad av att tjäna pengar. Mycket av vinsten som 

skulle kunnat delas ut i årlig bonus återinvesteras istället i företaget. Detta syns i att företaget har 

en resurskraftig budget för tävlingar samt avsätter pengar för studieresor. Detta för att motivera, 

inspirera samt utveckla kunskaperna hos de anställda (H2).  

4.3 Drivkrafter 

Nedan följer resultat som identifierar drivkrafterna inom organisationen indelat efter kategorierna 

identitet, status och legitimitet.  

4.3.1 Identitet 

Respondenterna beskriver sig själva som arkitekter och att deras största intresse är att skapa. Man 

vill kunna skapa det bästa möjliga för att det i slutändan ska bli en färdig byggnad som gör 

skillnad till det bättre (HC). “Det är viktigt för mig att kunden (beställaren, egen anm.) blir nöjd 

men även slutkunden som faktiskt ska använda det.” (H1) Detta tankesätt verkar delas av alla 

respondenter. För att kunna vara en bra arkitekt är kreativitet en grundläggande förutsättning då 

man måste ha känsla för form och kunna generera mycket idéer. (AÄ; H2) Det måste även finnas 

utrymme för att vara kreativ på arbetsplatsen då det är svårt att ruta in inspiration (MÄ). Alla 

respondenter är överens om att kreativitet är ett viktigt inslag i sitt dagliga arbete, om än på olika 

sätt. “En arkitekt måste förstå uppgiften, förstå svagheter, begränsningar, budget och sedan kan 

man utifrån det vara kreativ och skapa i ett projekt.” (HÄ) Det råder en uppfattning bland 

respondenterna att det är högt i tak för kreativitet inom White, det framhävs att kan variera 

mellan projekt men att det generellt är tillåtet att försöka och tänka stort. (AC1) 

4.3.2 Status 

Det är alltid många projekt som pågår samtidigt inom White. Bland huvuddelen av 

respondenterna framkommer det att de projekt alla vill delta i är de som tillåter en större frihet, 

där det finns mer utrymme för själva arkitekturen. (AC1) “ När kunden saknar intresse för att 

göra projektet så bra som möjligt och är mer fokuserad på ekonomiska aspekter blir det inte lika 

givande att arbeta med” (HC). Alla projekt styrs av en budget och en gränslös budget behöver 

inte heller vara det bästa (M) men alla respondenter är rörande överens att projekt där man 

fokuserar på kvalitet är att föredra. Sedan gäller det att hitta sin drivfaktor inom varje projekt och 

göra det bästa man kan enligt förutsättningar (HÄ). “När det blir för mycket det har vi inte råd 

med, det ska vi inte ha då tappar man ganska mycket känslan för det.” (H1) 
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En av de vanligaste anledningarna till att anställda vill byta projekt är att de tappar motivation och 

lust vilket upplevs göra det svårt att komma vidare (HC). Arkitekter, oavsett grad, har som 

tidigare nämnt möjlighet att tacka nej till projekt. När någon tackar nej beror det oftast på att 

man inte tror på projektet. Det händer inte särskilt ofta men typen av projekt som man eventuellt 

tackar nej till tenderar att vara projekt där det finns etiska dilemman såsom exempelvis i 

krigsdrabbade eller korrupta länder. (HÄ)Ytterst ansvarig för ett projekt är ansvarig arkitekt och 

det är deras namn som står på slutresultatet (AÄ). En kund får ofta en relation med en arkitekt 

och inte nödvändigtvis med White som organisation (U).  

 

Sammanfattat definierar respondenterna en bra arkitekt som lyhörd, öppen för nya intryck, bra 

på problemlösning, kunna sätta idéer till verklighet samt förstå vad kunden efterfrågar. 

 

”En bra arkitekt ska ha en känsla för form och design. Kunna sätta idéer till verklighet, 

generera nya idéer men man måste också känna till branschen i övrigt. Vara samarbetsvillig 

och ha en bra kommunikation. Det är vapnet.” (AÄ) 

 

Vissa respondenter anser även att en bra arkitekt bör besitta ledaregenskaper då man måste 

kunna förstå sin och andras roll i en grupp samt leda en grupp och individ framåt. “Man måste 

både vara kreativ och ha lite ordning och reda (...) man måste också kunna vara lite allt i allo när 

det behövs.” (AC2) 

4.3.3 Legitimitet 

Generellt råder uppfattningen bland respondenterna att White till stor del enbart tar sig an 

projekt som passar organisationens profil och som speglar dess värdegrund där bland annat 

hållbarhet är en viktig faktor (ACÄ). Det finns en marknadsplan som indikerar på vilka 

marknader organisationen skall synas med en tydlig fördelning mellan till exempel vård-, skola- 

och bostadsmarknaden (HC). Vid offentliga upphandlingar kan beställaren ha olika 

urvalskriterium till exempel lägsta pris eller mest fördelaktiga. När upphandlingen sker efter lägsta 

pris avstår White från att delta. “Vi kräver lite mer från våra beställare, för oss är det viktigt att de 

tar sitt ansvar i samhället bland annat när det kommer till hållbarhet.” (AÄ) White som 

organisation vinner ofta projektanbud när det kommer till mest fördelaktiga trots att förslaget 

kanske från början varit ett av de dyraste. (AÄ) Trots det är inte alla respondenter övertygade om 

att detta alltid är fallet. Det råder en viss tveksamhet kring till vilken utsträckning White verkligen 

tackar nej till uppdrag (MÄ). H2 menar att White i för liten utsträckning tackar nej till uppdrag 

som inte når upp till organisationens ambitioner. HC säger under intervjun att det hela handlar 
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om överlevnad, organisationen vill såklart inte behöva säga upp anställda därmed måste det 

finnas en bas med jobb. 

4.4 Värderingar 

Nedan presenteras resultat som kan hänvisas till organisationens värderingar baserat på 

kategorierna normer och strategi.   

4.4.1 Normer & Strategi 

Ledorden för White förändras över tid men är i dagens läge “att utforska, utmana och beröra” 

vilket alla respondenter verkar vara medvetna om. White prioriterar människor (HÄ) och har en 

önskan om att ligga i framkant när det gäller skapande, design och formgivning (H2). Detta 

uppfattas vara tack vare organisationens ägarstruktur, det uppfattas ge utrymme för att arbeta på 

det sättet (H1). Whites värderingar anses präglas av att man arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor 

och att man är en stark aktör i Sveriges statsutveckling, något som gör organisationen populär i 

internationella sammanhang (AÄ). Trots tydliga ledord finns det en skepticism bland vissa 

respondenter hur väl dessa verkligen genomsyrar hela organisationen. “Det finns säkert högre 

upp i organisationen men det går inte riktigt hela vägen ner i leden då man inte har tagit så många 

steg åt det hållet.” (H2). På Whites hemsida framgår det att det är ett högt tak för kreativitet och 

vid denna fråga har respondenterna svarat olika. Alla är överens om att det råder en kreativ miljö 

inom White och som HC säger är det löpande diskussioner samt stora möten där det diskuteras 

vad som kan förbättras ur kreativitetssynpunkt. 

 

“Som ansvarig vill jag ju uppmuntra den kreativa delen i vårt yrke att föra upp det på 

dagordningen. Att bjuda in till en generell diskussion om arkitektur eller stadsbyggnad. Sen 

också att det ska vara det som White är känt för, att alla är engagerade statsbyggare.”(ACÄ)  

 

Ytterligare faktor som beskrivs vara viktig för kreativitet är bland annat en öppen, trygg miljö för 

att komma med idéer. (H1; HC; M; AC2). Vidare beskrivs lagarbete och bekräftelse vara faktorer 

som främjar kreativiteten. “Då kreativitet och skapande är individuellt är det skönt att få 

bekräftelse av chefer respektive medarbetare att det man gör är bra.” (H1). Övriga faktorer som 

har lyfts fram under intervjuerna är en harmoni inom gruppen (U), en bra stämning på 

arbetsplatsen (AC1) samt en svagare hierarkisk struktur (H1). Respondenternas förhoppningar 

och ambitioner om framtiden varierar från person till person. Flera av respondenterna uttrycker 

en önskan om att arkitektens roll i samhället skall utvecklas och att denne ska få ett större ansvar 

i frågor som rör statsutvecklingen i Sverige. Att man får bidra med sina kunskaper till att göra 

samhället till en bättre plats för alla. (HÄ; H1; AC2; AÄ)  
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5 Analys 

I följande avsnitt analyseras empiriska resultat utefter teorin om institutionella logiker med de nio 

kategorierna tidigare presenterade under avsnitt 2.2 som utgångspunkt. För att kunna få en 

detaljerad bild av de institutionella logikerna kommer först respektive kategori att analyseras 

individuellt och sedan kommer resultatet att analyseras ur ett helhetsperspektiv för att utröna hur 

korporations- respektive professionslogiken samexisterar. 

5.1 Organisationsstruktur 

Här nedan presenteras analysen gällande kategorierna Utgångspunkt, Kontrollmekanismer, 

Auktoritet och Ekonomiskt system. Det vill säga kategorierna som säger vem bestämmer över 

makten inom en organisation, vad som styr organisationen, var auktoriteten härstammar ifrån 

och hur de ekonomiska resurserna fördelas.  

5.1.1 Utgångspunkt 

I denna kategori kan båda institutionella logikerna urskiljas. För korporationslogiken är 

utgångspunkten hierarki och kunskapen vilar i det hierarkiska systemet där ledning och chefer har 

högsta beslutsfattande (Thornton et al, 2012). White har två olika system gällande 

organisationsstruktur men det är enbart systemet inom projekten där hierarkin är påtaglig. I 

projekten bestämmer ansvarig arkitekt och styr över vad som ska göras och vem som ska göra 

vad på en daglig basis. Alla inblandade arkitekter är välkomna att ha en åsikt dock har ansvarig 

arkitekt sista ordet. I detta avseende är korporationslogiken den starkaste influensen på Whites 

organisationsstruktur. Om perspektivet däremot vidgas bortom det dagliga arbetet ser situationen 

annorlunda ut. Professionslogiken definierar utgångspunkten för kunskapen som det personliga 

nätverket (Thornton et al, 2012), en arkitekt kan själv ses bestämma över sin yrkeskunskap. På 

White får ansvariga arkitekter signa projekt upp till fem miljoner utan chefers tillstånd och alla 

arkitekter får tacka nej och själva bestämma vilka projekt de deltar i. Detta påvisar en 

decentraliserad maktstruktur där inte bara chefer kan ta beslut utan anställda har makten att 

bestämma med vad och vem de vill arbeta med. Detta kan liknas med att de har makten över sin 

kunskap, precis som utgångspunkten i professionslogiken.  

Här kan element från båda institutionella logiker anses råda vilket kan likna White till en 

hybridorganisation (O`Neil & Ucbasaran, 2011). När två institutionella logiker råder samtidigt 

tenderar det att uppstå en krock mellan dem (Thornton, 2004). Då alla arkitekter har makten över 

vilka projekt de deltar i (professionslogiken) och sedan accepterar den hierarkiska strukturen 

inom projekten (korporationslogiken) verkar det inte finnas några konflikter i att både 

institutionella logikerna råder i Utgångspunkten. En anledning till att det inte uppstår konflikter 
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kan vara för att de olika institutionella logikerna råder på olika nivåer, att professionslogiken råder 

på en övergripande nivå medan korporationslogiken kommer till uttryck på en daglig basis. Att 

detta samspel fungerar kan bero på att White är en stor organisation med många arkitekter och 

att även om en arkitekt tackar nej till ett projekt finns det många andra som kan tänkas delta.  

5.1.2 Kontrollmekanismer 

Professionslogikens kontrollmekanismer baseras på agerandet från välrenommerade yrkesmän 

som sätter ramarna för beteende (Thornton et al, 2012). Detta är ingenting som återfinns inom 

White däremot kan kontrollmekanismerna ses influeras av korporationslogiken som säger att det 

är ledningen som bestämmer över arbetet och att arbetsuppgifter ska vara rutinbaserade 

(Thornton et al, 2012). Ett sätt att införliva detta kan vara genom ekonomistyrning och 

arbetsregler som handlar om att minimera avvikelser från mål(Ax et al., 2011). Inom White finns 

det både rutinbaserade och icke-rutinbaserade arbetsuppgifter vilket genom de sistnämnda 

motsätter sig korporationslogiken. De rutinbaserade arbetsuppgifterna är däremot i linje med 

korporationslogiken och utgörs av tidsrapporteringssystem, kvalitetssäkringssystem etc. 

Respondenter belyser att detta är relativt nya system för arkitekter och de beskrivs som väldigt 

tidskrävande moment som tar tid från kärnverksamheten. Framförallt tidsrapporteringssystemet 

är ett moment som skapar stress och press vilket lett till att respondenterna upplever att deras 

kreativitet hämmas. Vidare lyfts det fram att organisationens omvärld blir allt mer ekonomiskt 

medveten samt att allting kontinuerligt effektiviseras vilket ökar pressen på arkitekter. Detta kan 

beskrivas som en förändring i organisationens institutionella miljö (Meyer & Rowan, 1977). Syftet 

bakom ekonomistyrning är som nämnt är att minimera avvikelser från mål (Ax et al., 2011) och 

dessa rapporteringssystem implementerades troligtvis för att kunna minimera avvikelser och 

effektivisera arbetsprocesserna. 

 

Här kan en tydlig krock urskiljas mellan de institutionella logikerna där kontrollen 

korporationslogiken medför kan ses hämma professionslogiken övergripande värderingar. 

Kontroll kan ses prioriteras högre än den kreativa kärnverksamheten vilket leder till förvirring 

bland anställda vart deras uppmärksamhet ska riktas. Detta i enlighet med teorin där två 

institutionella logiker inte kan råda samtidigt utan att den ena dominerar, i detta fall 

korporationslogiken. Det som dock kan diskuteras är huruvida det är kontrollmekanismerna i sig 

som gör att det krockar eller om det är själva utformningen av dem. Majoriteten av 

respondenterna verkar vara av åsikten att de förstår grundtanken med rapporteringssystemen 

men att problematiken vilar i tiden det tar att utföra dem. Av detta kan slutsatsen dras att det i 

dagens läge uppstår en krock för att kontrollmekanismerna hämmar kreativiteten och 
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kärnverksamheten. Det går enbart att spekulera kring men om systemen omarbetades och 

effektiviserades skulle krocken eventuellt inte vara lika påtaglig då kärnverksamheten inte skulle 

störas av kontrollverktygen som upplevs behövas. I grund och botten verkar respondenterna 

dock vilja ha mer utrymme för kreativiteten vilket kan ses som en indikation på att en mer 

professionell prägel av kontrollmekanismerna efterfrågas.  

 

Ytterligare kontrollmekanism som finns är utvärdering och denna sker på två sätt. En 

regelbunden sådan som genomförs av den anställdes närmaste chef i den övergripande hierarkin 

samt en löpande inom projekten utav ansvarig arkitekt. Enligt den korporativa logiken är det 

ledningen som avgör vad som är kvalitet och av vikt inom en organisation samt ansvarar att 

utefter dessa kriterier utvärdera de anställda (Goodrick & Reay, 2011). I professionslogiken är det 

yrkesmännen själva som bär det ansvaret (Thornton et al., 2012). Inom White blir det komplext 

att urskilja en specifik institutionell logik då det är chefer som ansvarar för utvärderingen 

samtidigt som dessa även är yrkesmän. Med andra ord kan båda institutionella logikerna ses råda. 

I och med att båda de institutionella logikerna råder kan det skapa förvirring inom 

utvärderingsprocesserna då nyckelbegrepp har olika innebörd inom respektive institutionell logik 

(Thornton & Ocasio, 2008). Detta kan vara en anledning till att vissa aspekter missas i 

utvärderingen och ett återkommande problem bland respondenterna var att det verkar finnas ett 

behov att få mer feedback i utvärderingarna om just det arkitektoniska arbetet. Detta kan även 

tolkas som en avsaknad gällande de professionella värderingarna där skapande är i fokus.  

5.1.3 Auktoritet 

Inom White har ledning, chefer och ansvariga arkitekter högsta auktoritet då de har makten vilket 

stämmer överens med korporationslogiken där auktoritet vilar inom det hierarkiska systemet 

(Thornton et al., 2012). Däremot kan även den professionella logiken ses råda där auktoriteten 

härstammar från professionell association och yrkeskunskap (Thornton et al., 2012) Detta genom 

att White har en tydlig policy där alla chefer måste vara utbildade arkitekter då det anses krävas en 

förståelse för kärnverksamheten för att vara en bra chef. Likaså faktumet att det inte går att 

utbilda sig till ansvarig arkitekt utan att det baseras på erfarenhet och yrkeskunskap visar på 

professionslogiken. Det uttrycks däremot av respondenterna att det inte alltid är den bästa 

kreatören som blir ansvarig arkitekt eller chef utan andra egenskaper spelar även in såsom 

ledaregenskaper och förmåga att kunna kommunicera med kunder och omvärlden etc. Detta 

poängterar behovet av ett korporativt tänk inom arkitekturen, det räcker inte att enbart vara en 

duktig kreatör i dagens läge. Dessa två institutionella logiker säger emot varandra och bör inte 

kunna återspeglas samtidigt vilket inte är fallet inom White. Trots att auktoriteten återfinns i det 
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hierarkiska systemet grundar sig detta på den professionella associationen då det är 

yrkeskunskapen som ligger till grund för rollen. Därmed kan slutsatsen dras att båda 

institutionella logikerna råder och samspelar utan att krocka med varandra. Detta troligen för att 

de olika faktorerna från respektive logik kompletterar varandra istället för att någon av dem 

förtrycks.  

5.1.4 Ekonomiskt system 

White är medarbetarägda där alla anställda erbjuds att köpa aktier och ägargruppen består av 

anställda med blandade titlar. Enligt korporationslogiken sker allokering av ekonomiska resurser 

främst till ledning och chefer (Thornton et al., 2012) vilket i Whites fall då blir ägargruppen. 

Detta speglar inte fördelningen inom White. Istället ses kapital återinvesteras i organisationen 

genom bland annat studieresor för dem anställa, en rymlig tävlingsbudget samt i att försöka göra 

White som arbetsplats och företag bättre. Detta ses vara i enlighet med professionslogiken där 

resursfördelningen sker på individnivå, till det personliga kapitalet (Thornton et al., 2012) I och 

med att organisationen prioriterar återinvestering framför utdelning till ägare satsar White på sina 

anställda och de uppfattas därmed vara viktigare än ekonomisk vinning. En anledning till varför 

det ekonomiska systemet ser ut som det gör kan vara för att White är medarbetarägda och inte 

styrs av externa intressenter med vinstkrav. Skulle Whites institutionella miljö ändras och bli mer 

inriktad på ekonomisk tillväxt är det möjligt att strukturen skulle ändras och bli mer 

vinstfokuserad där kapitalet tilldelades ägarna. Detta går enbart att spekulera kring men det är 

rimligt att anta tydligare inslag av korporationslogiken inom White om de haft en mer klassisk 

ägarstruktur. I dagens läge är det dock tydligt vart kapitalet går och därav råder det ingen konflikt 

de institutionella logikerna emellan. Det är tydligt att den professionella logiken har bestämt 

fokus och agerande i frågan och inget av den korporativa logiken går att återfinna inom den 

ekonomiska strukturen på White.  

5.2 Drivkrafter 

Här nedan presenteras analysen gällande kategorierna Identitet, Status och Legitimitet som 

definierar vad man identifierar sig med, vad vilar legitimiteten i samt vad är det som ger status. 

Dessa utgör tillsammans drivkrafterna inom organisationen. 

5.2.1 Identitet 

Korporationslogiken förespråkar att identiteten ligger i de byråkratiska rollerna (Thornton et al, 

2012) och inom White skulle detta ses genom att de anställda identifierar sig med rollen 

gruppchef eller ansvarig arkitekt. Under intervjuerna framkommer det dock att identiteten vilar i 

det arkitektoniska. De anställda identifierar sig med yrket arkitekt och tillhörande 
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yrkeskunskap.  Flertalet anställda har tudelade roller i och med att de är arkitekter samtidigt som 

de är gruppchef, partner, aktieägare etc. Trots detta verkar ändå identiteten grunda sig i 

arkitektrollen då respondenterna framhäver arkitekturen som det mest viktiga och som 

drivfaktorn i det dagliga arbetet. Baserat på detta kan slutsatsen dras att arkitekterna inte 

identifierar sig med sina byråkratiska roller och att korporationslogiken inte är representerad. Den 

professionella logikens identitet är däremot grundad på yrkeskunskap och resultatet av detta 

(Thornton, 2002) vilket är i samstämmighet med situationen inom White. Att vara gruppchef är 

enbart en roll men inget respondenterna identifierar sig vidare med, man är fortfarande en 

arkitekt men med ett utökat ansvarsområde. Mycket av identiteten verkar även baseras på 

kvaliteten på skapandet och att slutresultatet blir bra vilket är ett bevis på att yrkeskunskapen 

värderas högst. En förutsättning för yrket är kreativitet och det måste finnas utrymme för det för 

att kunna göra ett bra jobb. På White anses det finnas utrymme för kreativitet som är ett viktigt 

dagligt inslag vilket talar för professionslogiken. En institutionell logik formar beteende och 

agerande inom en organisation (Thornton, 2004) och gällande identitet är det tydligt att det är 

den professionella logikens värderingar som genomsyrar.  

5.2.2  Status 

I den professionella logiken speglar status den professionella rollen, ju bättre yrkesman desto 

högre status medan korporationslogiken värdesätter hierarki där de byråkratiska rollerna ses som 

statusgivande (Thornton et al, 2012). Under intervjuerna framgick att kvaliteten på arkitekturen är 

det viktigaste inom White. Projekt som styrs av ekonomisk vinning är inte lika intressanta utan 

det som är drivande är att få skapa ett bra slutresultat som inte bara kunden är nöjd med utan 

som även bidrar till ett bättre samhälle. Av detta kan slutsatsen dras att arkitekterna själva 

upplever att status är sammankopplat med just slutresultat och att titel och hierarki i grund och 

botten inte spelar någon roll för deras initiala arbete. Det vilar därmed inte någon prestige i det 

hierarkiska systemet utan prestigen återses i slutprodukten. Arkitekterna på White kan därför i 

detta anseende ses influeras av den professionella logiken där status härstammar från den 

professionella kunskapen som genom tillämpning skall bidra till ett bättre samhälle samt att det är 

ryktet som yrkesman som spelar någon roll (Thornton et al., 2012).   

 

När arkitekter på White beskriver vad som definierar en bra arkitekt handlar det om personliga 

egenskaper. En bra arkitekt är lyhörd, kreativ och öppen för nya möjligheter. Detta kan även ses 

reflektera professionslogiken då en bra arkitekt definieras efter just personliga egenskaper och 

inte efter byråkratisk roll eller anställning som korporationslogiken förespråkar. Ingen av 

respondenterna har svarat att en bra arkitekt är en ansvarig arkitekt eller att de bästa arkitekterna 
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är de i partnergruppen och det finns ingen intern konkurrens mellan titlarna vilket också 

motsätter sig korporationslogiken. En anledning till det kan vara för att alla inom organisationen 

har en relevant yrkesutbildning och därav förstår och värdesätter kärnverksamheten. Man arbetar 

mot samma mål som inte reflekterar privata intressen utan sätter allmänhetens bästa främst vilket 

gör skapandet, yrket och kunskapen till centrala faktorer. Vidare kan en orsak vara att White ägs 

av sina medarbetare vilket kan tänkas ge mer utrymme för arkitekturen. Hade ägarstrukturen sett 

annorlunda ut med till exempel tydligare vinstkrav är det rimligt att anta att mer fokus skulle vila i 

det hierarkiska systemet och att den interna konkurrensen titlarna emellan skulle vara mer 

påtaglig. Slutsatsen är därmed att det uteslutande går att urskilja professionella värderingar i Status 

vilket gör att det i denna aspekt inte går att påvisa varken ett samspel eller en krock mellan de två 

undersökta institutionella logikerna. 

5.2.3 Legitimitet 

Legitimitet som kategori visar i vad organisationen förankrar sin legitimitet. Enligt Suchman 

(1995) erhåller en organisation legitimitet när dess handlingar är i linje med det rådande sociala 

systemets värderingar, normer och definitioner. Den professionella logiken menar att legitimitet 

härstammar från den professionella kunskapen en yrkesman besitter medan den inom 

korporationslogiken grundar sig i organisationens marknadsposition (Thornton et al, 2012).  I 

denna kategori är det svårt att avgöra vilken av de institutionella logikerna som råder då båda kan 

ses vara representerade. White uppfattas som en aktör som främst tar sig an projekt i linje med 

organisationens profil och värdegrund som handlar om nyskapande, viljan att göra livet bättre 

samt att bidra till ett hållbart samhälle. Majoriteten av respondenterna menar att det inte är vilka 

projekt som helst som tas an, oavsett möjlighet till ekonomisk vinning, vilket pekar på att den 

professionella logiken till stor del präglar källan till legitimitet. Övergripande karaktäriseras 

professionslogiken av att allmänhetens nytta kommer framför privata intressen (Raviola & 

Internationella handelshögskolan, 2010) och det framkommer tydligt gällande legitimiteten då 

man som enskild arkitekt vill bidra med sin kunskap för att göra världen till en bättre plats, 

oavsett marknadsposition.  

 

Viktigt att belysa är att White är ett av Sveriges största arkitektföretag vilket är lika med en 

ledande marknadsposition. Under intervjuerna framkom det upprepande gånger att White är 

störst vilket kan tolkas som att det även vilar legitimitet i detta. Respondenterna menar även att 

det i grund och botten handlar om att överleva och vissa uppdrag måste accepteras, vilket gör att 

legitimiteten även kan ses härstamma från marknadspositionen. Det är därmed svårt att urskilja 
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vilken institutionell logik som präglar ursprungskällan till legitimitet inom White, likaså att avgöra 

ifall någon är dominerande över den andra.  

5.3 Värderingar 

Här nedan presenteras analysen gällande kategorierna Normer och Strategi som bildar temat 

Värderingar. Dessa definierar vilka organisationens normer och värderingar är, vad som är i fokus 

och hur organisationen ska nå dit?  

5.3.1 Normer & Strategi 

Inom korporationslogiken kan normerna ses vara företagsmässigt inriktade där man ska vara en 

del av ett stort företag. Det värderas att ha en stark marknadsposition vilket ger strategin ett 

fokus på att expandera verksamheten (Thornton et al, 2012). Inom White återfinns inte detta i 

mer än att man är anställd på ett företag då majoriteten av respondenterna uttrycker att vinst och 

att växa sig ekonomiskt stark inte är någon allmän drivfaktor. Det ska dock sägas att det inte 

verkar råda någon motsättning mot att expandera och ta en större marknadsandel men detta 

verkar inte vara den primära motivationen. Skapandet verkar snarare vara den primära 

motivationen, att få bidra till ett bättre samhälle vilket kan ses som en tydlig prägel av 

professionslogiken vars karaktäriserande drag är att just verka för ett bättre samhälle (Raviola & 

Internationella handelshögskolan, 2010). 

 

Just nu är målen för White att “utmana, utforska och beröra” vilka alla kan härledas till det 

kreativa skapandet. Trots att det råder viss delad mening kring hur tydligt dessa ord genomsyrar 

organisationen finns det belägg för att White värdesätter kreativitet. Detta genom att de 

exempelvis arbetar aktivt med att skapa en miljö som främjar kreativiteten vilket även stämmer 

överens med teorin som säger att en mer stimulerande miljö leder till högre kreativitet (Amabile, 

1997). Anledningen till att mycket fokus riktas till att främja kreativiteten kan vara för att det är 

en grundförutsättning för skapandet där högre kreativitet i slutändan kan bidra till ett bättre 

arkitektoniskt resultat. Whites mål och fokuspunkter handlar därmed mer om det professionella 

skapandet än om att växa sig ekonomiskt stark och professionslogikens värderingar ses dominera 

över korporationslogikens. En annan värdering är att verka för ett hållbart samhälle och uppdrag 

som inte är i linje med kraven på hållbarhet alternativt som saknar viljan att göra samhället bättre 

accepteras generellt inte. Detta kan ses som att ekonomisk vinning inte prioriteras. Inom 

professionen finns det tendenser att motsätta sig till kommersialisering (Raviola & Internationella 

handelshögskolan, 2010) vilket kan härledas till att White inte gör vad som helst för pengar eller 

en stark marknadsposition. Sammanfattningsvis kan det i detta fall beskrivas som att 
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organisationens värderingar vinner över det ekonomiska perspektivet, med andra ord råder 

professionslogiken då korporationslogiken inte ses ha någon tydlig influens.  

 

Det kan dock diskuteras huruvida agerandet skulle vara likadant om det började gå sämre för 

White eller om det ekonomiska klimatet förändrades. Som ett av de största arkitektföretaget i 

Sverige har de redan en ledande marknadsposition vilket gör att det inte är något de måste sträva 

efter. Hur det hade sett ut om White inte varit marknadsledande går inte att dra någon slutsats 

om dock finns det idag en uppfattning bland respondenterna att det är troligare att White skulle 

kompromissa med värderingarna än att avskeda anställda. Därmed är det rimligt att tro att ifall 

Whites marknadsposition försämrades skulle fler uppdrag som inte är i linje med värderingarna 

tas an. Likaså ifall det ekonomiska klimatet förändrades till det sämre är det sannolikt att White 

skulle ta sig an uppdrag av mer tvivelaktig karaktär då det är ett företag och företag måste gå med 

vinst för att kunna överleva. Hur värderingarna eller strategin skulle förändras om White började 

tappa marknadsandelar är svårt att ge ett definitivt svar på men det skulle onekligen bli intressant 

om det uppstod en situation när det verkligen ställs på sin spets om det är värderingar eller 

pengar och marknadsposition som i slutändan vinner. 

5.4 Vad säger då det här? 

En institutionell logik definierar mening och innehåll i en organisation samt formar beteende och 

agerande (Thornton, 2004). I White är det tydligt att organisationen som förutspått präglas av 

influenser från både korporationslogiken och professionslogiken vilket gör White till en 

hybridorganisation. Korporations - och professionslogiken ska teoretiskt sett krocka med 

varandra vilket stämmer överens med teori om hybridorganisationer där det sägs att ju mer olika 

institutionella logiker desto svårare är det att hitta en medelväg (O´Neil & Ucbasaran, 2011). 

Detta speglar situationen inom White på så sett att både korporationslogiken och 

professionslogiken finns representerade, däremot verkar det inte skapa lika stora konflikter som 

teorin säger. Detta kan bero på att de institutionella logikerna till största del präglar olika 

kategorier inom White vilket gör att de varken samspelar eller krockar då enbart en institutionell 

logik kan anses råda i taget i respektive kategori. Professionslogiken återfinns inom flest 

kategorier (status, identitet, ekonomiskt system och normer/strategi) och anses därmed ha 

starkast påverkan på beteenden, värderingar och perspektiv inom White. De professionella 

värderingar som verkar genomsyra organisationen i stort är vikten av yrkeskunskap, att få sprida 

och förbättra kvaliteten på denna samt viljan att göra samhället bättre genom arkitektur. En 

anledning till att den professionella logiken har starkast prägel kan vara för att arkitektyrket 

traditionellt sett karaktäriseras av sådana egenskaper och kan säkerligen vara ett skäl till att en 
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person blev arkitekt från början. I dessa kategorier där professionslogiken tydligt råder ses det 

inte som att den förtrycker korporationslogiken utan att det snarare inte finns något spår av den 

senare.  

 

Det finns två kategorier där det är svårt att urskilja vilken av de två institutionella logikerna som 

har tydligast prägel och dessa är auktoritet och utgångspunkt. Detta säger emot teorin då två 

institutionella logiker inte kan råda samtidigt utan att krockar uppstår eller att den ena blir 

dominant. Inom White uppstår det inga konflikter på grund av att både professions - och 

korporationslogiken råder i dessa kategorier och ingen kan anses dominant. Anledningen till att 

det inte uppstår några konflikter kan vara för att de institutionella logikerna visserligen kan ses 

råda samtidigt men på olika nivåer. Att professionslogiken utgör grunden då 

organisationsstrukturen bygger på sådana värderingar och att korporationslogiken sedan 

kompletterar. Det går att diskutera att detta är av nödvändighet då det hade varit svårt att styra 

White som organisation annars. Inom professionslogiken ska man ju gärna vara sin egen 

(Goodrick & Reay, 2011) och då detta inte är fallet kan det vara så att ett mer korporativt tänk 

behövs. I kategorin legitimitet smälter de båda institutionella logikernas uttryck samman vilket 

gör det svårt att avgöra vilken som har starkast prägel. Det går däremot inte att avgöra hur de 

samspelar eller krockar, huruvida den ena är dominant etc. utan det som kan sägas är att båda 

som nämnt kan urskiljas.  

 

Kontrollmekanismer är den enda kategorin där korporationslogiken har en tydlig dominerande 

prägel och det är även inom denna kategori de två institutionella logikerna krockar då 

kontrollmekanismerna hämmar kreativiteten. Varför korporationslogiken återfinns just inom 

kontrollmekanismer kan tyckas vara naturligt då kontroll är korporationslogikens starkaste 

uttryck. Det som ses är att mängden kontrollmekanismer ökat vilket visar på en förändring i 

prioriteringar kring vad som är viktigt. Därmed går det att dra slutsatsen att den korporativa 

logiken har fått en tydligare roll inom organisationen. Enligt institutionell teori kan denna 

utveckling förklaras av en förändring i organisationens institutionella miljö vilket även kan ses i 

Whites fall. Anledningen till att krocken uppstår så tydligt är att korporationslogiken inte bara 

förtrycker professionslogikens influenser utan att den även hämmar kreativiteten och därmed 

kärnverksamheten. 

 

Sammanfattningsvis kan dock professionslogiken anses råda i större utsträckning än 

korporationslogiken och har därmed en tydlig prägel på beteende och värderingar inom White. 

Däremot kan korporationslogiken ses dominera vissa delar av organisationen vilket resulterar i att 
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kreativiteten hämmas och får ett mindre utrymme. I och med att organisationens institutionella 

miljö är under konstant förändring är det svårt att se huruvida korporationslogiken kommer att få 

förändrad roll. Det kan bara framtiden avgöra.



6. Slutdiskussion och forskningsbidrag 

I inledningen till uppsatsen ställdes två frågor för att kunna besvara syftet. Dessa var följande: 

• På vilket sätt påverkar olika institutionella logiker – det vill säga uppsättningar av 

värderingar, beteenden och perspektiv – det dagliga arbetet inom en kreativ organisation?  

• - och på vilket sätt kan dessa institutionella logiker ses samspela och samexistera? 

Studien har genererat tillräckliga svar för att diskutera dessa frågor och dra slutsatser kring dem.  

6.1 Slutdiskussion 

Studiens utgångspunkt var att undersöka hur olika synsätt i form av institutionella logiker inom 

en organisation kommer till uttryck i det dagliga arbetet samt hur de samspelar. Det som tydligt 

framgår är att den undersökta organisationen präglas av en djupt rotad professionell logik som 

speglas i organisationens beteenden, värderingar och perspektiv. Den korporativa logiken går 

även att urskilja, dock i mindre utsträckning men den verkar få ett allt större utrymme. White kan 

därmed anses vara en hybridorganisation. Till skillnad från teorin uppstår det ingen tydlig krock 

mellan logikerna med innebörden att de inte uppstår några konflikter inom organisationen då de 

kan ses prägla olika delar av organisationen. I de fall där de båda finns representerade tenderar de 

att komplettera varandra. I dessa fall kan det ses som att kontrollen samspelar med kreativiteten.   

Idag är, som nämnt, majoriteten av beteendet, värderingar och agerande influerat av 

professionslogiken och det kommer troligtvis ta en lång tid att rucka på sådana grundläggande 

värderingar som utgör grunden till arkitektyrket. Däremot har det skett en förändring i den 

institutionella miljön som lett till att White har infört fler kontrollmekanismer vilket har orsakat 

en tydlig krock mellan de institutionella logikerna. Detta för att kontrollen hämmar kreativiteten 

och kärnverksamheten. Med nuvarande utveckling i samhället mot ett mer ekonomiskt tänk är 

det troligt att utvecklingen inom White inte kommer stanna av utan snarare fortsätta vilket 

innebär att den korporativa logiken får ett ökat utrymme. Om korporationslogiken fortsätter växa 

sig stark kommer sannolikt en tydligare krock mellan de institutionella logikerna uppstå. Redan 

idag hämmar kontrollen kreativiteten och det är viktigt att ha detta i åtanke om utvecklingen 

fortsätter och försöka införliva en liknande balans som kan ses inom kategorierna Auktoritet och 

Utgångspunkt där de institutionella logikerna kompletterar varandra. Det är trots allt skapandet 

och arkitekturen som ligger till grunden för hela yrket vilket inte får glömmas bort.  

 

Av detta kan följande slutsatser sammanfattas: 

• Professionslogiken är den mest framträdande institutionella logiken inom White. 
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• White kan klassas som en hybridorganisation då element från båda institutionella 

logikerna återfinns och i dessa fall samverkar och kompletterar varandra. 

• Det har införlivats ett starkare ekonomiskt tänk vilket har lett till fler kontrollmekanismer 

och i detta avseende krockar de institutionella logikerna där kontrollen kan ses hämma 

kreativiteten. Skulle denna utveckling fortsätta är det rimligt att tro att en tydligare krock 

kommer uppstå. 

6.3 Kritik mot slutsatser 

Institutionella logiker är abstrakta begrepp och det kan vara svårt att tydligt särskilja de olika 

delarna av korporations - och professionslogiken när deras innehåll översatts till praktiska 

förekomster. I studien har enbart två institutionella logiker undersökts, det finns även möjlighet 

att influenser av ytterligare institutionella logiker finns representerade inom en organisation vilket 

eventuellt hade kunnat påverka slutsatserna. Då organisationens institutionella miljö ständigt 

förändras kan detta även påverka slutsatserna som därmed inte förblir konstanta.  

6.4 Studiens bidrag till forskning 

Studien bidrar med ökad förståelse kring hur två institutionella logiker kan urskiljas och samspela 

i en kreativ organisation. Resultaten från studien visar att professionslogiken och 

korporationslogiken kan råda samtidigt inom en organisation på olika nivåer och ses komplettera 

varandra. Detta bidrar med ökad förståelse för hur institutionella logiker samspelar i forskning 

om institutionella logiker då majoriteten av forskning snarare fokuserat på att en institutionell 

logik är dominerande. Praktiskt sätt bidrar studien med vidare insikt om hur en kreativ 

organisation kan styras för att minimera konflikter och på bästa sätt, med studiens förutsättningar 

till grund, ta tillvara på och kombinera olika faktorer inom det kreativa och ekonomiska synsättet. 

I förlängningen kan detta även bidra till en ökad förståelse för alla typer av organisationer då det 

inte bara är kreativa organisationer som kan komma att präglas av dessa synsätt. 

6.5 Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 

Då denna studie enbart innefattar ett studieobjekt och ett litet urval av alla anställda inom den 

undersökta organisationen blir den snävt inriktad. Därmed kan dessa slutsatser inte ses som 

generella för kreativa organisationer överlag utan snarare som en fingervisning som behöver 

undersökas vidare. Studien bör därmed utföras på flera arkitektföretag för att kunna generaliseras. 

Vidare har studieobjektet en relativt unik ägarstruktur och det hade därmed varit intressant att 

genomföra en komparativ studie med ett arkitektföretag med en mer klassisk ägarstruktur. Då 

denna studie enbart fokuserar arkitekter kan den upprepas och utföras på andra kreativa 

organisationer såsom PR-byråer och konstgallerier för att se ifall samma tendenser förekommer. 



	   39	  

7 Referenser 

	  
	  
Amabile, T.M., 1997. Motivating creativity in organizations: on doing what you love and loving 

what you do. Calif. Manage. Rev. 40. 

	  

Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H., 2011. Den nya ekonomistyrningen, 4., [omarb.] uppl. Malmö  : 

Liber, cop. 2009 (tr. 2011). ed. TPB, Johanneshov. 

 

Barkman, C., 2013. Så styr siffrorna över den svenska kulturen - DN.SE [WWW Document]. 

DN.se. URL http://www.dn.se/kultur-noje/sa-styr-siffrorna-over-den-svenska-

kulturen/ (Hämtad 21-05-14). 

 

Bromley, P., Powell, W.W., 2012. From Smoke and Mirrors to Walking the Talk: Decoupling in 

the Contemporary World. Acad. Manag. Ann. 6, 483–530. 

doi:10.1080/19416520.2012.684462 

 

Busco, C., Frigo, M.L., Giovannoni, E., Maraghini, M.P., 2012. When creativity meets control: A 

fashion industry case study. J. Corp. Account. Finance 23, 61–72. doi:10.1002/jcaf.21799 

 

Goodrick, E., Reay, T., 2011. Constellations of Institutional Logics: Changes in the Professional 

Work of Pharmacists. Work Occup. 38, 372–416. doi:10.1177/0730888411406824 

 

Jackall, R., 1988. Moral mazes  : the world of corporate managers. Oxford University Press, New 

York  ; Oxford. 

 

Johannessen, A., Tufte, P.A., 2003. Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, 1:1 ed. 

Abstrakt forlag och författarna 2002, Malmö. 

 

Köping, A.-S., Lantz, J., Stenström, E., 2008. Kulturens ekonomisering. 

 

Kornberger, M., Kreiner, K., Clegg, S., 2011. The value of style in architectural practice. Cult. 

Organ. 17, 139–153. doi:10.1080/14759551.2011.544893 

 



	   40	  

Larsen, A.K., 2009. Metod helt enkelt - En introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1st ed. 

Författaren och Gleerups Utbildning AB, Dalby. 

 

March, J.G., Olsen, J.P., 1979. Ambiguity and choice in organizations, 2. ed. ed. Univ.-forl., cop., 

Bergen. 

 

Meyer, J.W., Rowan, B., 1977. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and 

ceremony. Am. J. Sociol. 83, 340. 

 

O’Neil, I., Ucbasaran, D., 2011. Building Legitimacy in the Face of Competing Institutional 

Logics: Evidence from Sustainability-Driven Entrepreneurs. Front. Entrep. Res. 31, 4. 

  

White A (White Arkitekter AB). 2014. Om oss. http://white.se/om-oss/4-organisation (accessed 

(Hämtad 15.04.14) 

 

White B (White Arkitekter AB). 2014. Om oss. http://white.se/om-oss/38-fakta-och-siffror 

(Hämtad 15.04.14) 

 

Potts, J., Cunningham, S., 2008. Four models of the creative industries. Int. J. Cult. Policy 14, 

233–247. doi:10.1080/10286630802281780 

 

Raviola, E., Internationella handelshögskolan, 2010. Paper meets web: how the institution of 

news production works on paper and online, JIBS dissertation series. Jönköping 

International Business School, Jönköping University, Jönköping. 

 

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2009. Research methods for business students. Prentice 

Hall, New York. 

 

Scott, W.R., 2008. Lords of the Dance: Professional as Institutional Agents. Organ. Stud. 

01708406 29, 219–238. doi:10.1177/0170840607088151 

 

Sveriges Arkitekter - Notiser [WWW Document], n.d. URL 

http://www.arkitekt.se/s64019 (Hämtad 01-05-14). 

 



	   41	  

Thornton, P.H., 2002. The rise of the corporation in a craft industry: Conflict and conformity in 

institutional logics. Acad. Manage. J. 45, 81–101. 

 

Thornton, P.H., 2004. Markets from Culture: Institutional Logics and Organizational Decisions 

in Higher Education Publishing. Stanford University Press, Stanford, CA. 

 

Thornton, P.H., Jones, C., Kury, K., 2005. Institutional Logics and Institutional Change in 

Organizations: Transformation in Accounting, Architecture, and Publishing, in: Research 

in the Sociology of Organizations. Emerald (MCB UP ), Bingley, pp. 125–170. 

 

Thornton, P.H., Ocasio, W., 1999. Institutional Logics and the Historical Contingency of Power 

in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 

1958-1990. Am. J. Sociol. 105, 801–843. doi:10.1086/210361 

 

Thornton, P.H., Ocasio, W., 2008. Institutional Logics, in: The SAGE Handbook of 

Organizational Institutionalism. SAGE Publications Ltd, 1 Oliver’s Yard,  55 City 

Road,  London    EC1Y 1SP  United Kingdom, pp. 99–128. 

 

Thornton, P.H., Ocasio, W., Lounsbury, M., 2012. The Institutional Logics Perspective: A New 

Approach to Culture, Structure and Process. Oxford University Press. 

 

  



	   42	  

8 Bilagor 

Här nedan följer studiens aktuella bilagor. Dessa i form av underlag för omarbetning av aktuell 

modell samt intervjufrågor.  

8.1 Översättning av begrepp 

Modellen presenterad i teoretiskt ramverk har översatts till svenska samt har innebörden av dessa 

tolkats och presenteras nedan. Detta följt av temaindelning. 

 

Root metaphor = Utgångspunkt 

Detta kan beskrivas som utgångspunkten inom den institutionella logiken. För denna studie kan 

det tolkas som att utgångspunkten är gällande vem som har makten inom en organisation över 

kunskapen 

 

Informal control mechanisms = Kontrollmekanismer 

Definierar den informella kontrollen inom en organisation, vilka mekanismer som är 

framträdande och påverkar.  

 

Economic system: Ekonomiskt system 

Visar hur de ekonomiska resurserna fördelas inom en organisation. 

  

Basis of norms = Normer 

Beskriver vad som är normen inom de institutionella logikern. I analysmodellen syftar det enbart 

på att vara anställd alternativt inte men då vi undersöker en organisation har vi valt att vidga detta 

begrepp till normer i form av värderingar som råder i allmänhet inom institutionella logiker. 

 

Sources of identity = Identitet 

Kan ses förklara vad medlemmar inom den rådande institutionella logiken identifierar sig med 

och har som motivation. 

  

Basis of attention: Status 

Beskriver vad som ger status för medlemmar inom respektive institutionell logik.  

 

Basis of strategy: Strategi 

Beskriver vad som är den grundläggande strategin inom respektive institutionell logik. Vad är det 

som är i fokus och hur skall detta uppnås.  
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Sources of authority: Auktoritet 

Visar auktoriteten i en institutionell logik. Hur uppnår man auktoritet och vem är det som 

innehar auktoritet 

  

Sources of legitimacy: Legitimitet 

Beskriver vilket beteendet och värderingar som är i linje med den institutionella logiken och som 

därmed ger legitimitet. 

Temaindelningen är sedan gjord enligt följande; 

 

Utgångspunkt, auktoritet, ekonomiskt system och kontrollmekanismer anses vara kategorier som 

beskriver organisationens uppbyggnad. Vem bestämmer vad, hur ser roll- och ansvarsfördelning 

ut, hur fördelas de ekonomiska resurserna och hur styrs organisationen i helhet? Därav ligger de 

under det övergripande temat Organisat ionsstruktur.  

 

 Legitimitet, identitet och status tolkas ge en bild av vad som driver en organisation. Vad 

identifierar man sig med, i vad vilar legitimiteten samt vad är det som ger status? Dessa har fått 

samlingstemat Drivkraf ter .   

 

Normer och strategi är kategorier som förväntas ge en bild av vad organisationen står för. Vilka 

är organisationens normer och värderingar, vad är i fokus och hur skall man nå dit? Dessa har 

samlats under det övergripande temat Värderingar .    

 

8.2 Intervjuunderlag 

Här presenteras underlaget inför studiens intervjuer 

 

Organisationsstruktur 

v Vad har du för utbildning?  

v Hur länge har du jobbat på White?  

v Vad är din titel och dina arbetsuppgifter?  

v Uppfattar du att det är viktigt med titlar inom organisationen?  
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v Anser du att det finns en tydlig hierarkisk uppdelning inom organisationen?  

v Vem bestämmer vilka projekt som tas an?  

v Kan man tacka nej till att delta i ett projekt?  

v Vem utvärderar ditt arbete?  

v Hur och vem bestämmer det ekonomiska ramarna för projekt, alltså budgeten?   

v Känner du att du kan påverka hur du vill utföra ditt arbete?  
 

v Finns det arbetsregler att förhålla sig till? Vilka är dessa i sådana fall?  
 

v Arbetar du efter tydliga direktiv med specifika mål att uppfylla? Vem sätter dessa i sådana 
fall? 

 

Drivkrafter  

v Är kreativitet ett viktigt inslag i ditt arbete? 
 

v Finns det något som kan förhöja kreativiteten i din arbetsmiljö?  
 

v Kan du beskriva din arbetsmiljö? 
 
 

v Finns det något som kan hämma kreativiteten i din arbetsmiljö? 
 

v Arbetar ni enskilt eller mycket tillsammans i grupp?  
 

v Vad påverkar ifall samarbetet går bra eller dåligt mellan yrkesgrupperna enligt din 
erfarenhet? 
 

v På Whites hemsida står det ”White jobbar professionellt. Vi strävar naturligtvis efter 
lönsamhet, men inte till vilket pris som helst. Vi undviker uppdrag där viljan att göra livet 
bättre saknas. Eller som inte klarar kravet på hållbarhet”.  Anser du att det genomsyrar 
hur ni arbetar? 
 

v Vad ger status för dig? 
 

v Vad driver dig i ditt dagliga arbete? 
 

Värderingar 

v Vad är dina ambitioner/ förhoppningar om framtiden?  
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v Vad anser du Whites värderingar vara präglade av? 

v Vad definierar en bra arkitekt?  

v Upplever du att det skulle ha skett en förändring inom organisationen/branschen mot ett 
mer ekonomiskt perspektiv? 

v Tycker du att det finns en balans mellan kontroll och kreativitet inom White?   

v Hur kommer det sig att du bestämde dig för att bli partner?(Partnerskap) 

v Tror du att det finns det några konsekvenser med att du är både arkitekt och partner? 
(Partnerskap) 
 

 
	  

 

 


