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SAMMANFATTNING 

Dagens samhälle är ett informations- och kunskapssamhälle där kunskap och kompetens 
är nyckeln till företags framgång. En förändring har skett i näringslivet då de tillverkande 
företagen har blivit allt färre och de kunskapsbaserade företagen har ökat. För att kunna 
överleva i det nya samhället måste ledning och anställda i ett kunskapsbaserat företag 
ständigt utveckla sina kunskaper, sitt humankapital. Humankapitalet är den mest 
värdefulla tillgången i ett kunskapsbaserat företag då företaget är beroende av de anställdas 
kompetens och kreativitet. Därför är det viktigt att dessa företag tar tillvara på och 
förädlar sitt humankapital. Det är även viktigt att företag styr sitt humankapital på ett 
sådant sätt att det förädlas. Ett sätt att utforma företags styrning för att förädla dess 
humankapital är genom att använda Simons Levers of Control. Syftet med denna är att 
beskriva hur Simons styrmodeller kan hjälpa ett företag att strategiskt styra, och 
därigenom förädla, sitt humankapital. Den empiriska undersökningen genomfördes på 
Vinter Reklambyrå där fyra personliga intervjuer gjordes.  
 
De slutsatser vi ha kunnat dra är att modellen inte fungerar fullt ut då det finns en obalans 
mellan de fyra olika styrmodellerna. Den diagnostiska styrmodellen är den modell som 
behöver prioriteras högst för att hela modellen ska återfå balansen. En annan slutsats vi 
kommit fram till är att Simons Levers of Control är ett bra styrmedel för förädling av 
företags humankapital eftersom den uppmärksammar och ger signaler på vad som bör 
förbättras.  



   

   
 

ABSTRACT 

The society of today is a society of information and knowledge where knowledge and 
competence are the organization’s key to success. There has been a great change in the 
business world where the manufacturing companies have become less and the 
knowledgebased companies have increased. The managers and the employees in a 
company of knowledge has to constantly develop there knowledge, their human capital, 
to survive in this new society. The human capital is the most valuable asset in a 
knowledgebased company, where the organization depends on its employee’s 
competence and creativity. For that reason it is important that these companies take care 
of and refine its human capital. It is also important that companies manage its human 
capital in order to refine it. One way to organize companies management to refine their 
human capital is by using Simons Levers of Control and therefore this is the purpose of 
this essay is to describe how Simons Control Systems can help a company to strategic 
manage and by that means refine their human capital. The empirical research was made 
by four personal interviews at Vinter Reklambyrå (Advertising agency).  
 
The conclusions that can be drawn from the findings of our research is that the model 
does not fully work since there is an unbalance between the four different Control 
Systems. The Diagnostic Control System is the one which needs the highest priority to 
bring the model back in to balance. We also found that Simons Levers of Control is a 
very good control system to refine a company’s human capital since it notice and makes 
signals on ought to be improved. 
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1 INLEDNING 

etta kapitel syftar till att ge läsaren en uppfattning om uppsatsens innehåll och 
målsättning med studien. Inledningsvis ges en kort beskrivning av bakgrunden till 
problemområdet, vilken sedan mynnar ut i problemformulering och syfte. Avslutningsvis 

visas en disposition för den fortsatta uppsatsen. 
 
1.1  Bakgrund 

Vårt samhälle har, enligt Bergstrand och Wallin (1995), huvudsakligen varit ett 
industrisamhälle under större delen av 1900-talet. Ekstedt (1988) menar att 
samhällsutvecklingen har gått igenom olika faser, till exempel kom industrisamhället efter 
informationssamhället, vilket vi lever i nu. Informationssamhället har medfört att företag 
skapar välfärd genom att kapital och arbetskraft går sida vid sida, samtidigt som 
omgivningen idag är konkurrenspräglad och föränderlig, fortsätter han. Då vi lever i ett 
informations- och kunskapssamhälle är kunskap och kompetens nyckeln till framgång, 
poängterar Sveiby och Risling (1987).  
 
Huang (1998) skriver att näringslivet har förändrats från att de tillverkande företagen har 
blivit allt färre till att kunskapsbaserade företag har ökat. Vidare menar han att företagens 
produktion nuförtiden grundar sig allt mer på sakkunskap och teknisk förmåga och allt 
mindre på manuellt arbete. Detta utvecklar Bergstrand och Wallin (1995) då de hävdar 
att det har skett en samhällsförändring då företagen övergått från produkter till tjänster. 
Denna förändring innebär med andra ord att vårt samhälle befinner sig mitt i ett 
paradigmskifte. På grund av detta bör ledning och anställda i företag ständigt utveckla 
sina kunskaper för att överleva i det nya samhället, ständigt utveckla sitt humankapital, 
skriver Edvinsson och Malone (1998). 
 
1.2  Problemdiskussion 

Då samhället ständigt förändras och utvecklas är det rimligt att anta att kraven på 
organisationer blir allt större och att företag måste inneha den kompetens som krävs för 
att kunna bemöta kundernas önskemål. Bergstrand och Wallin (1995) menar att 
medarbetarnas kunskaper ökar samtidigt som det blir svårare att kontrollera de anställda. 
Ekonomistyrning kan hjälpa ledningen att kontrollera och styra sin personal för att nå de 
uppsatta målen inom organisationen.  
 
Enligt Anthony och Govindarajan (2003) finns det många definitioner av 
ekonomistyrning och dessa har med tiden förändrats. Författarna beskriver 
ekonomistyrning som en process vilken syftar till att chefer i en organisation ska inspirera 
sina medarbetare att implementera organisationens strategier. Vidare skriver de att de 
ekonomiska styrningsmetoderna har modifierats genom åren och följer samhällets trend 
på förändring. Då ekonomistyrningsverktygen måste anpassas till aktuella förhållanden 
utvecklas därmed ständigt nya modeller. Bruzelius och Skärvad (2000) skriver att styrning 
innebär att ledningen ska försöka påverka individerna i organisationen att sträva efter att 
göra det som är bäst för organisationen. Ekonomistyrningens övergripande syfte är att 
hjälpa till i arbetet med att uppnå strategiska mål, avslutar de. 
 
Enligt Hansson och Andersson (1999) ställer dagens arbete högre krav på kompetens än 
vad som historiskt varit fallet, detta kan som vi tidigare nämnt bero på att antalet 
kunskapsbaserade företag har ökat. Kunskapsbaserade företag skiljer sig från andra 
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tjänsteföretag genom att produktionen är kreativ, individberoende och komplext 
problemlösande, skriver Sveiby och Risling (1987). Kunskapsbaserade företag säljer sin 
specifika kunskap och är därmed beroende av de anställdas kompetens och kreativitet, 
menar Edvinsson och Malone (1997). Vidare skriver de att humankapital är den mest 
värdefulla tillgången i ett kunskapsbaserat företag och exempel på sådana företag är 
reklam- och revisionsbyråer, konsultföretag samt advokatfirmor. 
 
I ett kunskapsbaserat företag är det intellektuella kapitalet en betydande del och detta 
kapital delas, enligt Gille och Rudebeck (1997), in i två kapitalposter: strukturkapital 
respektive humankapital där strukturkapitalet ägs av företaget till skillnad från 
medarbetarna i en organisation, det vill säga företagets humankapital. Vi kommer i denna 
uppsats att inrikta oss främst på humankapitalet, då det torde vara den största tillgången i 
ett kunskapsbaserat företag. Humankapitalet, medarbetarna och dess kompetens, är 
grunden för ett sådant företags verksamhet, fortsätter Gille och Rudebeck (1997). 
Humankapital är den del som försvinner från arbetsplatsen då personalen går hem, 
tillägger Edvinsson och Sullivan (1996). Det är viktigt att företag tar tillvara på och 
förädlar sitt humankapital då detta, enligt Hansson och Andersson (1999), är all 
kompetens i verksamheten som bidrar till värdeskapandet. Vi anser därför att det viktigt 
att ett företag styr sina anställda på ett tillfredställande sätt att de utvecklas och väljer att 
stanna kvar inom företaget. 
 
I den traditionella redovisningen har de finansiella måtten, de hårda värdena, dominerat 
men idag finns det nya verktyg vid styrning av företag. De icke-finansiella verktygen har, 
enligt Hansson och Andersson (1999), under de senaste årtiondena utvecklats i en allt 
snabbare takt eftersom de värderas mer och mer. De finansiella måtten är oftast historiska 
mått som visar vad som har hänt, skriver de vidare. Strategisk ekonomistyrning har vuxit 
fram ur den traditionella ekonomistyrning, skriver Anthony och Govindarajan (2003). 
Bengtsson och Skärvad (1988) menar att den strategiska ekonomistyrningen främst har att 
göra med i vilken riktning företaget ska växa och utvecklas. En modell inom den 
strategiska ekonomistyrningen är Simons Lever of Control.  
 
Simons (1995) beskriver fyra olika typer av verktyg; värderings-, gränsskapande-, 
interaktiva- samt diagnostiska styrmodellen, för strategisk ekonomistyrning. Dessa 
verktyg ingår i Simons styrmodell Levers of Control. En väl fungerande strategisk 
ekonomistyrning ger, enligt Simons, företag möjlighet att undvika hot, tillvarata 
uppdykande möjligheter, erhålla information om kritiska prestationsmått och förmedla 
företagets grundläggande värderingar till de anställda.  
 
Det kan vara svårt att mäta och kontrollera de icke-finansiella måtten, humankapitalet, i 
ett företag. Det kan därför, enligt oss, vara lämpligt att använda Simons Levers of Control 
då denna fångar in både de finansiella och icke-finansiella värdena i ett företag. Med 
tanke på att vi har valt att inrikta oss på ett kunskapsbaserat tjänsteföretag är denna modell 
en bra grund att utgå ifrån vid ett sådant företags styrning. Detta på grund av att 
humankapital utgör den största delen av tillgångarna i ett kunskapsbaserat företag och 
genom att använda Simons modell är det rimligt att anta att värdet inom organisationen 
kommer att öka. Då vi funnit att det är väldigt lite skrivet om reklambranschen i det 
valda ämnet anser vi det intressant att fokusera på detta område i vår forskning. 
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1.3  Syfte 

Vårt övergripande syfte är att beskriva hur Simons styrmodeller kan hjälpa företag att 
strategiskt styra sitt humankapital. 
 

 Specifikt vill vi beskriva hur ett företag inom reklambranschen kan göra detta för att 
förädla sitt humankapital. 

 
1.4  Uppsatsens fortsatta disposition 

 
Figur 1.1 nedan visar tillvägagångssättet för uppsatsens färdigställande. 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 
METOD 

Kapitel 3 
TEORI 

Kapitel 4 
EMPIRI 

Kapitel 5 
ANALYS & 
SLUTSATSE

Den valda metoden för uppsatsen behandlas. Kapitlet ska tydligt 
visa läsaren tillvägagångssättet för uppsatsens genomförande. 

I detta kapitel behandlas den teori som ska ligga till grund för 
uppsatsens fortsatta forskning. Teorin utmynnar i en analys-
modell 

I kapitlet presenteras det studerade företaget och det underlag 
som samlats in vid intervjuerna redovisas. 

I analyskapitlet kommer empirin och teorierna bindas samman 
och analyseras. I den pågående analysen redovisas även slutsatser. 
Därefter tydliggörs detta i en omarbetad analysmodell. Slutligen 
förs en avslutande diskussion samt presenteras förslag till fortsatt 
forskning. 
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2 METOD 

öljande kapitel redogör för val av ämne, forskningsansats, undersökningsansats och 
datainsamlingsmetod. Dessutom beskrivs i det sista avsnittet olika metodproblem som 
uppstått och hur dessa bearbetats i syfte att öka validiteten. Slutligen diskuteras 

tillvägagångssättet för analys och slutsatser. 
 
2.1 Val av ämne 

Val av ämne grundar sig på de kurser vi läst under höstterminen 2004 där Simons Levers 
of Control var en av de övergripande styrmodeller vi gick igenom. Vi ansåg att det var 
en bra modell att grunda denna uppsats på. Då humankapital har blivit en allt viktigare 
tillgång i dagens organisationer fann vi det intressant att även det skulle ingå i denna 
uppsats. Vi inriktade oss på reklambranschen då det redan finns mycket skrivet om IT-
branschen och revisionsbyråer. 
 
2.2 Forskningsansats 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur Simons styrmodeller kan hjälpa företag att 
strategiskt styra sitt humankapital. Vi ville även beskriva hur ett företag inom 
reklambranschen kan göra detta för att förädla sitt humankapital. Vi ville förklara 
helheten med hjälp av delarnas egenskaper. För att förklara denna helhet ansåg vi att en 
dialog var mest lämplig. Detta stämmer in på aktörssynsättet som, enligt Holme och 
Solvang (1997), förklarar helheten utifrån delarnas egenskaper och fokus ligger på den 
enskilda aktören. Vidare skriver författarna att synsättet utgår från att forskare och aktörer 
påverkar varandra ömsesidigt genom dialoger.  
 
Våra värderingar samt medvetna och omedvetna uppfattningar påverkade de fakta vi 
studerade. Detta i sin tur medförde att bilden av verkligheten inte var objektiv utan 
berodde på vem som tolkade den. Arbnor och Bjerke (1994) beskriver aktörssynsättet 
just på detta sätt då de menar att undersökaren går in med en rad av förutfattade 
uppfattningar, vilket medför att bilden av verkligheten inte kan vara objektiv.  
 
Då vi i vår forskning valt att använda oss av ett aktörssynsätt stämmer det väl överens 
med en kvalitativ ansats. Detta eftersom syftet kvalitativ forskning, enligt Holme och 
Solvang (1997), är att försöka förstå och analyser helheter, det vill säga skaffa djupare 
kunskaper och förståelse inom ett specifikt område. De poängterar dock att en kvalitativ 
ansats inte går ut på att pröva om informationen har generell giltighet, vilket vi heller 
inte eftersträvade då vi valde att gå in djupt i endast ett företag. Då vi ville få den största 
möjliga kunskap för hur humankapital kan styras med hjälp av Simons Levers of Control 
passade ett kvalitativt angreppssätt bäst och fördelarna med detta, enligt Merriam (1994), 
är att verkliga händelser och processer kan utredas samt att upplägget är flexibelt och kan 
ändras under arbetets gång.  
 
Utifrån vår referensram har vi testat hur teorierna kan tillämpas på ett kunskapsbaserat 
företag. Redan befintliga teorier har varit utgångspunkten vid tolkning av verkligheten, 
vilket gör att vi huvudsakligen har använt oss av deduktiv ansats. Enligt Arbnor och 
Bjerke (1994) är deduktion en metod som innebär att slutsatser om verkligheten dras 
utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Vidare skriver de att en allmän teori vid 
logisk analys av en specifik händelse i framtiden används vid deduktion. 
 

F 



   METOD   

   
- 5 - 

2.3 Undersökningsansats 

Merriam (1994) framhåller att en undersökningsansats beskriver i vilken omfattning och 
ur vilken aspekt ämnet belyses. Val av ansats innefattas av vilket omfång en uppsats ska få. 
Här kan forskarna till exempel göra undersökningen på bredden, djupet eller över tiden, 
fortsätter författaren. En undersökningsansats som Merriam tar upp är fallstudie. Den 
innebär att ett fåtal objekt undersöks i en mängd avseenden vilka emellertid studeras mer 
detaljerat och i fler dimensioner. Vidare skriver författaren att fallstudien används för att 
utföra en systematisk studie av en företeelse samt att den har betoning på aktörsrollen. Då 
vi ville få ett djup samt möjlighet till detaljrikedom och mångsidighet var fallstudien ett 
relativt självklart val för vår forskning. Denscombe (2000) utvecklar detta med att 
bakomliggande motiv lätt kan synliggöras i denna typ av ansats. I denna studie valdes en 
fallstudie för att uppnå en djupare förståelse för och beskrivning av styrning av 
humankapital. Enligt Merriam (1994) är fallstudier lämpliga vid undersökningar som 
behandlar frågorna hur och varför. Det innebär att ansatsen är beskrivande och 
förklarande.  
 
2.4 Datainsamlingsmetod 

För att erhålla en teoretisk referensram till det valda ämnet, har vi läst litteratur inom 
gällande områden, denna litteratur fick vi fram genom sökning vid Luleå 
universitetsbibliotek. Vi använde oss av databaserna LIBRIS, LUCIA, Artikelsök och 
sökte även artiklar i Ebsco, Econlite och Emerald. Sökorden vi använde var främst 
intellektuellt kapital, strategisk styrning, ekonomistyrning, Simons Levers of Control, 
humankapital, styrning, strategi, kunskapsbaserat företag, kunskap, kompetens samt dess 
engelska motsvarigheter. Vi har använt oss av sökorden var för sig samt i kombinationer 
med varandra. Samtliga sökord och kombinationer gav oss åtskilliga träffar och vi valde 
ut de som vi fann mest relevanta för vårt syfte. Vi har även använt litteratur erhållna av 
vår handledare samt ur andras verks referenslistor. 
 
Då vår undersökning utgick från ett aktörssynsätt var det viktigt för oss att skapa 
relationer till våra aktörer, därför valde vi att göra personliga intervjuer. Personliga 
intervjuer är en vanlig metod för att samla in kvalitativ information, menar Merriam 
(1994). Genom att vi använde oss av personliga intervjuer hade vi möjlighet att ställa 
följdfrågor samt förklara begrepp och otydligheter i de frågor vi ställde. Vi hade även 
möjlighet att se aktörernas agerande och reaktioner i samband med intervjun. På detta 
sätt fick vi en bättre kommunikation med aktörerna samt att intervjuerna blev mer 
flexibla och situationsanpassade. 
 
2.4.1 Urval 

Vår handledare kom med idén att kontakta det valda företaget och han tog även den 
första inledande kontakten då han hade access till VD: n. Han gjorde detta för att 
säkerställa att företaget hade tid att medverka. Därefter tog vi kontakt med VD: n och 
bokade in första träffen där vi gick igenom vårt syfte med uppsatsen, vad vi ville få ut av 
intervjuerna samt vad deras medverkan skulle medföra. Till en början var VD: n en aning 
tveksam då hon var orolig att affärshemligheter och känslig information skulle komma ut. 
I detta skede bestämde vi att vi skulle genomföra och sammanställa intervjuerna innan 
hon tog ställning till eventuell anonymitet. Efter genomförd analys ansåg hon inte det 
nödvändigt då inga känsliga uppgifter kom fram. VD: n fick välja ut tre personer som 
hon ansåg lämpliga för oss att intervjua. Därefter kontaktade vi de utvalda personerna och 
bokade in intervjuerna. 
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Utifrån det syfte vi hade med undersökningen och de teorier vi använt oss av utformade 
vi en intervjuguide (bilaga 1) med färdigformulerade frågor. Intervjuguidens utformning 
följde Simons fyra styrmodeller, detta för att vi lättare skulle kunna sammanställa de svar 
vi fick samt underlätta vår analys. Frågorna var framställda för vår skull, inte för aktörens 
och de fungerade som en påminnande information över vad som skulle samlas in och 
varför. Vi använde oss av både fasta och öppna svarsalternativ och därmed fick aktören 
chans att diskutera fritt kring ett brett ämne och vi hade möjlighet att utveckla frågorna. 
Vi utformade två olika intervjuguider, en för ledningen och en för de anställda, för att 
fånga upp de två olika perspektiven. I syfte att se om frågorna var relevanta gick vi 
igenom intervjuguiden med vår handledare och gjorde därefter vissa justeringar.  
 
2.5  Metodproblem 

Vid alla typer av undersökningar uppstår metodproblem som kan leda till att resultatet 
ger en felaktig bild av verkligheten. Dessa problem kan delas upp i validitet och 
reliabilitet. Med validitet i undersökningen menas att forskaren verkligen undersöker det 
denne avser att undersöka och med reliabilitet avses att undersökningen ska ge 
tillförlitliga och stabila utslag, skriver Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999). I vårt fall 
hade inte reliabiliteten någon egentlig betydelse då vi utgick från aktörssynsättet och det 
inte är meningen att undersökningen ska kunna genomföras fler gånger med samma 
resultat. 
 
2.5.1 Validitet 

I syfte att öka validiteten upprättade vi en intervjuguide, vilket gjorde att vi undvek att 
missa viktig information. Intervjuguiden skickades ut till aktörerna några dagar före 
inbokad intervju för att de skulle ha tid att förbereda sig, sätta sig in i frågorna och 
därmed ge oss så relevanta svar som möjligt för studien. Intervjuguiden kunde då hjälpa 
dem att få förståelse för det vi ville undersöka. Att skicka ut intervjuguiden i förväg kan 
även ses som negativt då aktörerna kan förbereda svar som de tror att vi vill ha och 
därmed inte ge ärliga och raka svar. Detta tror vi dock inte har någon större betydelse i 
vårt fall då vi ansåg att det var viktigt att aktörerna skulle få förståelse och inblick i det vi 
ville undersöka innan intervjun genomfördes. Genom att skicka ut intervjuguiden till 
aktörerna i förväg torde det stärka validiteten ytterligare.  
 
För att inte missa någon väsentlig information var vi båda närvarande vid samtliga 
intervjuer. En av oss ledde intervjun medan den andra antecknade. Vi använde oss även 
av bandspelare vid intervjuerna för att inte missa något viktigt. Då vi gjorde personliga 
intervjuer kunde vi utläsa minspel och gester samt reaktioner hos aktören, vilket torde 
öka validiteten. Vid första kontakten med aktörerna och även vid intervjuerna märkte vi 
att samtliga aktörer var positivt inställda till att medverka i undersökningen. Vi märkte 
även att de hade funderat kring våra frågeställningar och försökte ge oss så relevanta svar 
som möjligt, detta torde stärka validiteten ytterligare. 
 
Att VD: n fick välja ut personer till våra intervjuer kan ses både ses som positivt och 
negativt. Det positiva är att de utvalda kan känna sig engagerade och intresserade samt 
besitta kunskap och information om området. Det negativa å andra sidan är att 
objektiviteten kan minska då de dels kan svara vad de tror att vi vill höra och dels vad de 
tror är mest lämpligt för företaget. Vår uppfattning är dock att det positiva överväger och 
därmed borde öka validiteten.   
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Problem som kan uppstå vid intervjuer kan vara att aktörerna känner sig tvingade att ge 
svar på något denne egentligen inte har någon åsikt om. Ett annat problem kan vara att 
aktören gissar något han eller hon glömt bort. Ibland svarar också aktören medvetet fel 
för att svaren skall bli de önskvärda. För att försöka motverka dessa problem ställde vi 
följdfrågor. Vi sammanställde intervjuerna direkt efter intervjutillfället och sände tillbaka 
dem till aktörerna för granskning för att undvika misstolkningar och missförstånd, vilket 
torde öka validiteten. Även det faktum att vi, efter varje intervju försäkrade oss om att vi 
kunde återkomma om det dök upp några funderingar eller problem, borde medföra en 
stärkt validitet.  
 
2.6 Analysmetod 

Det insamlade empiriska materialet strukturerades och sammanställdes, för respektive 
aktör, utifrån Simons Levers of Control. Analysen av det empiriska materialet utfördes 
genom att belysa likheter och skillnader mellan aktörerna. Med utgångspunkt i teorin har 
vi försökt beskriva hur en reklambyrå kan använda Simons styrmodeller för att förädla sitt 
humankapital. Slutligen användes det analyserade materialet tillsammans med 
analysmodellen (se figur 3.3) för att dra slutsatser om strategisk styrning av humankapital 
samt för att uppfylla uppsatsens syfte. Den ursprungliga analysmodellen omarbetades efter 
genomförd analys för att visa på vad vi kom fram till med hjälp av teorin och det 
empiriska materialet.  
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3 TEORI 

etta avsnitt innehåller de verktyg som används för att analysera det aktuella 
problemområdet. Kapitlet börjar med att beröra ekonomistyrning samt strategisk 
ekonomistyrning. Därefter behandlas humankapital, som inkluderar kompetens och 

kunskap, samt Simons styrmodeller, vilka är det centrala i uppsatsen, beskrivs. Slutligen knyts 
teorierna ihop i en analysmodell. 
 
3.1 Ekonomistyrning 

Det finns många olika definitioner på ekonomistyrning och varje författare har sin egen 
definition av begreppet. Anthony och Govindarajan (2003) definierar ekonomistyrning 
som en process som syftar till att chefer i en organisation ska inspirera sina medarbetare 
att implementera organisationens strategier. Bruzelius och Skärvad (2000) skriver att 
styrning innebär att ledningen ska försöka påverka individerna i organisationen att sträva 
efter att göra det som är bäst för organisationen. Vidare menar de att ekonomistyrningens 
övergripande syfte är att hjälpa till i arbetet med att uppnå strategiska mål. Således 
omfattar ekonomistyrning de åtgärder ledningen kan utföra för att försöka styra sin 
organisation och dess medlemmar.  
 
Ett sätt som styrning kan utformas på i ett företag är utifrån två olika perspektiv, ”control 
over” och ”control with”, som Boland (1979) tar upp. När ledningen ensam styr 
verksamheten, genom att ange inriktning och strategier, tillämpas ”control over”. Vidare 
innebär detta att de anställda är passiva mottagare av informationen från ledningen, där 
det är ledningen som informerar och styr de anställda. Detta kan även liknas vid vertikal 
kommunikation, förklarar Boland. Den andra formen, ”control with”, innebär, enligt 
Boland, att ledningen styr verksamheten i samråd med medarbetarna och tillsammans 
kommer överens om de strategiska val som ska utföras. Här är både ledningen och de 
anställda aktiva sökare av information och kommunikationen kan ses som horisontell. 
Vidare förklarar Boland att detta kräver att de anställda tar egna initiativ och inte endast 
följer med passivt. Däremot behöver inte informationen komma direkt från ledningen 
utan den kan kommuniceras horisontellt genom företaget. Sammanfattningsvis menar 
Boland att dessa två perspektiv är centrala i ekonomistyrningen och att ledningen bör 
beakta dem vid utformning av styrningen.  
 
Då företag i olika branscher arbetar på olika sätt skulle det kunna innebära att det krävs 
olika mixar vid användandet av styrmodeller. Ett kunskapsbaserat arbete, som mestadels 
utgår från de anställda och deras kompetens, kan behöva mer inslag av inspiration och 
aspekter som stimulerar lärandet, alltså mer ”mjuk styrning” med informella inslag. Det 
är rimligt att anta att anställda inom kunskapsbaserade företag ofta arbetar självständigt 
med många inslag av självstyre. Det är även troligt att de inte vill bli lämnade helt utan 
styrning utan föredrar ändå ett rikt och intensivt ledarskap som bidrar till att 
värdeskapandet ökar. 
 
Sammanfattningsvis kan begreppet ekonomistyrning ses som medvetna handlingar av 
ledningen i syfte att nå företagets övergripande mål. I denna uppsats kommer vi att 
använda oss av Anthony och Govindarajans (2003) definition av ekonomistyrning och 
den innebär att ekonomistyrning är en process som syftar till att chefer i en organisation 
ska inspirera sina medarbetare att implementera organisationens strategier. Denna 
definition stämmer bra in på Simons (1995) Levers of Control, då ett av huvudsyftena 
med denna modell är att effektivt implementera företagets strategi. Vi anser vidare att 

D 
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denna definition stämmer bra överens med uppsatsens syfte då det i grunden går ut på att 
få med sig sina anställda i rätt riktning, vilket borde vara viktigt i ett kunskapsbaserat 
företag. 
 
3.2 Intellektuellt kapital 

En vanligt förekommande definition på ett företags intellektuella kapital är, enligt 
Hansson och Andersson (1999), skillnaden mellan ett företags bokförda substansvärde och 
marknadsvärdet. Stewart (1997) ser intellektuellt kapital som den kunskap som finns i en 
organisation och som kan användas för att skapa konkurrensfördelar.  
 
Ett företags intellektuella kapital kan liknas med rötterna i ett träd, där hela trädet är 
organisationen, skriver Edvinsson och Malone (1997). Trädets stam, grenar och blad 
utgör organisationsscheman, kvartalsrapporter, företagsbroschyrer och andra dokument. 
Det är viktigt, enligt författarna, att inte enbart tro att det som syns ovan marken utgör 
organisationen utan även vara medveten om att hälften av trädets massa finns under 
jordytan i rotsystemet. Smaken på trädets frukter och färger på bladen är ett bevis på hur 
friskt trädet är för tillfället medan förståelsen för vad som äger rum i rotsystemet är ett 
mycket mer effektivt sätt att lära sig hur trädet kommer att se ut de kommande åren. 
Vidare skriver de att den röta eller de parasiter som för tillfället är under markytan 
mycket väl kan ta död på ett träd som i dagsläget ser ut att vara friskt. De poängterar 
dock att starka rötter kan vara det enda som gör att ett träd kan överleva mot oväntad 
torka eller frost. Sammanfattningsvis menar Edvinsson och Malone att det är viktigt att 
ha kunskap om trädets rötter, företagets intellektuella kapital, då det är en av 
byggstenarna till företagets värdeskapande. Detta får medhåll av Gille och Rudebeck 
(1997) då de skriver att det är de kompetenta medarbetarna som avgör företagets 
framgång eller misslyckande.  
 
Gille och Rudebeck (1997) skriver att det intellektuella kapitalet i grunden består av två 
kapitalposter, humankapital samt strukturkapital (se figur 3.1). Enligt Edvinsson och 
Malone (1997) har kundkapitalet tidigare varit en del av strukturkapitalet men bryts nu 
ut som en separat kategori jämförbar med struktur- och humankapital. I denna uppsats 
beskriver vi intellektuellt kapital med hjälp av Hansson och Anderssons (1999) definition. 
Det innebär att vi definierar intellektuellt kapital som skillnaden mellan ett företags 
bokförda substansvärde och marknadsvärdet. Detta torde bli betydande i ett 
kunskapsbaserat företag, som har små anläggningstillgångar, då denna skillnad borde bli 
större. Strukturkapitalet ägs av företaget, skriver Gille och Rudebeck (1997) och kan 
exempelvis vara patent, databaser och datasystem. Vidare menar de att strukturkapitalet är 
det som sitter i väggarna hos ett företag. Vi kommer inte att behandla kundkapital eller 
strukturkapital utan i stället inrikta oss på humankapitalet då denna utgör den största 
delen av tillgångarna i reklambyråer.   
 
 



  TEORI   

   
- 10 - 

 
Figur 3.1 Modell över intellektuellt kapital (fritt tolkad efter Edvinsson och Malone 1997) 
 
3.2.1 Humankapital 

Humankapitalet är, enligt Sveiby och Risling (1987), kärnan i kunskapsbaserade företag 
och det är humankapitalet som är avgörande för företagets framgång. Humankapitalet 
definieras, enligt Hansson och Andersson (1999), som summan av all kompetens i 
verksamheten som bidrar till förädlingen och anses som grunden i ett företags 
verksamhet. Edvinsson och Malone (1997) beskriver begreppet som all individuell 
förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet hos företagets personal och ledning. De 
fortsätter med att humankapitalet handlar om mänsklig kompetens och kapacitet hos 
medarbetarna i ett företag. Humankapitalet kan även ses som arbetskraftens samlade 
förmåga för att lösa kundernas problem, skriver Edvinsson och Sullivan (1996). Vidare 
skriver de att medarbetarna är en resurs då de generar ett värde för företaget och det 
skulle vara väldigt svårt för företaget att förmedla detta värde utan dem.  
 
De anställda äger humankapitalet och det är de själva som bestämmer när, hur och var de 
ska bidra med resursen, menar Brooking (1997). Detta eftersom humankapitalet inte kan 
ägas av företaget och, som Edvinsson och Sullivan (1996) säger, är humankapitalet den 
del som försvinner från arbetsplatsen då personalen går hem för dagen. Gille och 
Rudebeck (1997) delar in humankapitalet i rutin- och förnyelsekapital. 
 
Rutinkapitalet är, enligt Gille och Rudebeck (1997), den del av humankapitalet som 
omfattar den yrkesskicklighet som finns i företaget. Vidare skriver de att rutinkapitalet 
kan vara komplex men bygger ändå i grunden på rutin. Förnyelsekapital är den del som 
innefattar förmågan hos medarbetarna att generera helt nya saker, fortsätter författarna. 
Förnyelsen är beroende av de anställdas förmåga att gå över gränsen för sin nuvarande 
kompetens och arbeta i okända områden. För att uppnå innovation hos de anställda krävs 
ofta ett omfattande rutinkapital, skriver Gille och Rudebeck.  
 
Ett kunskapsbaserat företags värde utgörs av information samt av intellektuella och 
immateriella tillgångar och värdet kännetecknas av en ”osynlig” balansräkning i och med 
att den största tillgången är humankapitalet, anser Stewart (1998). Sveiby och Risling 
(1987) utvecklar detta med att ett sådant företag även kan ha finansiella tillgångar, 
penningkapital, men att dessa tillgångar sällan är viktiga för lönsamheten. Vidare skriver 
de att det är den individuella kunskapen och kompetensen hos de anställda i företaget 
som avgör vilken avkastning penningkapitalet får. Det som är avgörande för 
kunskapsbaserade företags framgång är därmed, enligt författarna, humankapitalet, vilket 
även är kärnan i företaget.  
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Humankapitalets viktigaste funktion i ett sådant företag är innovation, menar Blomgren 
och Kuikka (1998). Detta då ett av de utmärkande dragen för kunskapsbaserade företag, 
enligt Sveiby och Risling (1987), är kreativitet. Blomgren och Kuikka (1998) beskriver 
att genom att använda de anställdas erfarenhet, kompetens och kreativitet samt genom att 
företaget får tillgång till de kunskaper som behövs för dess innovationer utvecklas och 
förädlas humankapitalet. Företagets förmögenhet skapas av den kompetens och 
begåvning som humankapitalet besitter, tillägger Stewart (1999).  
 
Kunskap och kompetens är viktiga delar i kunskapsbaserade företag och det är även de 
viktigaste delarna i humankapitalet, menar Blomé (2000). Författaren skiljer dessa 
begrepp åt med att beskriva kunskap som vetskap om något och kompetens som att 
genomföra något. Vidare skriver han att ett kunskapsbaserat företag är beroende av de 
anställdas kunskap och deras förmåga att omsätta kunskapen i praktisk handling. De 
anställdas kunskap förvandlas vid mötet med kunden till nytta för kunden samt intäkter 
för företaget, därför är synen på kunskap en väsentlig fråga för ledningen i ett 
kunskapsbaserat företag, framhåller Blomé (2004). Sveiby (1995) beskriver begreppet 
kunskap som förmågan att kunna förstå sammanhang och innebörder samt att kunna 
handla med gott omdöme. Författaren tillägger att kunskap även kan vara att ha vetskap 
om att saker förhåller sig på ett visst sätt eller att ha vetskap om hur något ska göras samt 
att ha förmågan att genomföra det.  
 
Åkerberg (1993) skildrar begreppet kompetens som individens eller organisationens 
förmåga att utföra en uppgift på ett speciellt sätt. Den främsta fördelen med kompetens 
på individnivå är att denna kompetens kan användas på ett flexibelt sätt samt att den kan 
skapa synergieffekter i ett företag, fortsätter hon. Sveiby (1995) framhåller att de anställda 
utvecklar kompetens och erfarenhet genom att diskutera, agera och samverka med andra 
anställda, där den anställde själv måste strukturera sin väg och bygga upp sin individuella 
kompetens. 
 
Humankapital är en viktig del i denna uppsats och vi har valt att använda oss av Hansson 
och Anderssons (1999) definition av detta begrepp då den stämmer väl överens med vårt 
syfte. Denna definition lyder: humankapital är summan av all kompetens i verksamheten 
som bidrar till värdeskapandet och anses som grunden i ett företags verksamhet. För att 
förklara kunskap och kompetens, som är viktiga delar i både humankapitalet och 
kunskapsbaserade företag, definierar vi kunskap enligt Sveiby (1995), kunskap är 
förmågan att kunna förstå sammanhang och innebörder samt att kunna handla med gott 
omdöme. Gällande begreppet kompetens utgår vi ifrån Åkerbergs (1993) beskrivning 
som innebär att kompetens är individens eller organisationens förmåga att utföra en 
uppgift på ett speciellt sätt. 
  
3.3 Styrning av humankapital 

Företagets personal och deras kunskaper, yrkeserfarenheter och utbildning har blivit en 
allt viktigare del av styrningen i organisationer, skriver Ståhle och Hong (2002). Vidare 
diskuterar de att källan till styrning av beslutsfattande och beteende mot framgång är 
intelligensen, flexibiliteten och innovationsrikedomen hos personalen eller 
organisationen. Edvinsson och Malone (1997) skriver att humankapital måste styra 
beteende mer än att enbart beskriva kvantitativa mått. Det är viktigt att fånga upp 
dynamiken och kunskapsflödet hos ett kunskapsbaserat företag i en föränderlig och 
konkurrenspräglad omgivning, fortsätter de. Ett exempel på detta, som författarna tar 
upp, kan vara att företaget kompetensutvecklar ledningen och de anställda. Vidare menar 
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Edvinsson och Malone att humankapitalet även måste omfatta organisationens kreativitet 
och innovationsförmåga. Det är viktigt att företaget styr sitt humankapital för att nya 
idéer ska kunna genereras, förverkligas och bli framgångsrika, avslutar de.  
 
Humankapitalet är den mest centrala delen i den nya ekonomins organisation och därför 
är det viktigt att förvalta och ta till vara på det, skriver Bergstrand och Wallin (1995). Det 
är dyrt att anställa och utbilda sin personal, menar Brooking (1997), därför är det extra 
viktigt ha som målsättning att behålla sin personal. Vidare skriver hon att styrning av 
humankapital är extra känsligt då humankapitalet inte kan ägas av företaget. Det är 
riskfyllt att företag inte kan äga sin personal, menar Leliaert, Candries och Tilmans 
(2003), då humankapitalet består av kapital som företaget förlorar om personalen slutar 
eller omplaceras.  
 
Att känna, förstå och påverka de egenskaper, kunskaper och expertområden som 
individuell personal besitter är viktigt, anser Brooking (1997). Detta för att förstå varför 
och vad respektive anställd kan tillföra organisationen och därigenom förhöja värdet 
inom organisationen. Humankapitalet och kunskapen förs vidare genom att individer tar 
efter varandra då kunskapen inte exakt kan kopieras, fortsätter Brooking. Detta på grund 
av att alla utvecklar sin egen kunskap genom träning, övning, misstag, egna reflektioner 
och repetitioner, hävdar Sveiby och Berret-Koeler (1997). Företagets styrning bör ske på 
ett sådant sätt att humankapitalet förädlas och kan behållas inom organisationen. 
 
Åkerberg (1993) menar att de anställda innehar den kompetens som företaget är 
beroende av men de kan ha incitament att sträva efter att erhålla personliga fördelar 
istället för att se till vad som är bäst för företaget som helhet. Detta kan leda till att 
möjligheterna att påverka företagets kompetens förflyttas från ledningen till de anställda. 
Vidare skriver hon att för att undvika detta eventuella problem är det viktigt att företaget 
skapar motiverade och lojala anställda. Vetskap om ovanstående kan i sin tur vara ett sätt 
för företag att behålla sitt humankapital.  
 
3.3.1 Behålla humankapital 

Brooking (1997) betonar att det är mycket svårare att skydda sitt humankapital än någon 
annan tillgång men hon poängterar dock att det är viktigt att göra detta då det ger 
företaget det största värdet. Ett sätt att skydda humankapitalet är att se till att personalen 
trivs. Endast ett fåtal personer byter företag när de får chansen att lära sig mer, därför bör 
företag styra personalens beteende genom att erbjuda utbildning, anser Stewart (1997). 
Att personalen känner tillhörighet och kontinuitet till företaget anser han är en viktig 
faktor för att kunna behålla personalen. Ett företag kan styra för att behålla sitt 
humankapital genom att investera i det för att få en mer kompetent personal, fortsätter 
Stewart. 
 
En annan metod, som Brooking (1997) framhäver, är involvering av de anställda i 
beslutsfattande och planering. Genom detta upplever personalen att de är involverade i 
hela processen. Att personalen ser möjlighet till karriärsutveckling kan vara ett sätt att 
motivera personalen till att stanna kvar i företaget längre, avslutar hon.  
 
3.4 Simons styrmodell 

En modell för strategisk ekonomistyrning, är Robert Simons (1995), Levers of Control. 
Denna modell innefattar fyra styrmodeller; värderings-, gränsskapande-, diagnostiska samt 
interaktiva styrmodellen (se figur 3.2). Det är viktigt att hitta en balans mellan 
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hushållandet av resurser och värdeskapande. Hushållande av resurser handlar om den inre 
effektiviteten, att göra saker rätt, medan värdeskapande handlar om den yttre 
effektiviteten, att göra rätt saker. Enligt Simons motsvaras hushållandet med resurser av 
de gränsskapande- och diagnostiska styrmodellerna medan värdeskapandet motsvaras av 
värderings- och interaktiva styrmodeller.  
 
Styrmodellerna fungerar som hävstänger för att skapa balans och deras gemensamma kraft 
ligger i spänningen som genereras av varje modell. Vidare skriver författaren att en 
lösning för balansering av dessa spänningar inte enbart ligger i designen av dessa modeller 
utan framförallt i förståelsen av hur effektiva ledare använder dessa mekanismer. Vi har 
valt att utgå ifrån Simons styrmodell då vi är intresserade av att titta på olika aspekter 
inom denna modell och hur dessa kan användas för att styra ett företags humankapital.  
 

 
 
Figur 3.2 Simons styrmodell för strategisk styrning (fritt tolkad efter Simons, 1995) 
 
I modellens kärna finns företagets strategi, hur företaget konkurrerar och är positionerat 
gentemot sina konkurrenter, menar Simons (1995). De fyra styrmodellerna skapar 
motsatta krafter, positiva och återhållande, för att effektivt implementera denna strategi. 
Simons förklarar att de värdeskapande- och interaktiva styrmodellerna skapar de positiva 
och inspirerande krafterna, ”gasa” medan de gränsskapande- och diagnostiska 
styrmodellerna skapar de hindrande krafterna och säkerställer uppfyllelsen av reglerna, 
även kallat ”bromsa”. För att effektivt kunna styra företagets strategi använder sig ledarna 
av de motstridiga krafterna. Det är viktigt, enligt Simons, att ledarnas val mellan de olika 
styrmodellerna blir rätt då dessa reflekterar ledarnas personliga val, avslöjar attityder till 
anställda, påverkar möjligheten att nå målen samt influerar företagets långsiktiga förmåga 
att anpassa sig och vara framgångsrik. Levers of Control behandlar både mjuka och hårda 
värden i företaget och de fyra styrmodellerna verkar parallellt men för olika ändamål, 
avslutar författaren. 
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3.4.1 Värderingsstyrmodellen 

 
Simons (1995) skriver att värderings-
styrmodeller innefattar företags normer 
och värderingar och företag har i 
många år använt värderingsstyr-
modeller för att förmedla företagets 
normer och värderingar till de 
anställda. Syftet med dessa modeller är 

att inspirera och vägleda företag i sitt sökande efter nya möjligheter samt för att uppnå 
företagets mål, menar Simons. Med andra ord ska värderingsstyrmodellen ge kraft, styrka 
och mod, vilket ska inspirera till nytänkande och kreativitet.  
 
På grund av dagens mer komplexa organisationer har det blivit allt svårare för de anställda 
att veta vad företaget står för och det är därför viktigt att alla anställda är införstådda i 
företagets normer och värderingar för att nå företagets mål, fortsätter Simons (1995). 
Vidare skriver han att utan ett väl fungerande värderingssystem är det svårt för de 
anställda att förstå företagets normer och värderingar. Värderingsstyrmodeller ska 
förtydliga för de anställda hur företaget skapar värde, vilken prestation som företaget 
strävar efter samt hur individer ska hantera interna och externa relationer, menar Simons. 
 
3.4.2 Gränsskapande styrmodellen 

 
De gränsskapande styrmodellerna 
beskriver det accepterade området för 
aktiviteterna inom företaget då 
styrmodellerna begränsar handlings-
utrymmet för de anställda, menar 
Simons (1995). Dessa styrmodeller 
sätter gränser för vad som är tillåtet att 

göra i syfte att undvika risker, fortsätter han. De gränsskapande styrmodellerna visar på 
vilken spelplan företaget ska agera och vilka regler som gäller inom denna spelplan, 
förklarar författaren.  
 
De anställda i ett företag, som får ny information och utsätts för nya situationer, söker 
ofta, enligt Simons, efter nya sätt att övervinna problem samt sätt för att skapa värde för 
företaget. Om ledningen, i dessa situationer, talar om för de anställda vad de ska göra 
begränsas och hindras deras initiativförmåga och kreativitet. Simons menar att ledningen 
istället ska säga var de anställda ska söka möjligheter och delegera ut ansvar inom denna 
spelplan för att på så sätt kunna maximera flexibiliteten och kreativiteten.  
  
3.4.3 Diagnostiska styrmodellen 

 
Simons (1995) skriver att de 
diagnostiska styrmodellerna är ut-
formade i syfte att försäkra sig om att 
företagets mål uppnås. Diagnostiska 
styrmodeller samordnar och övervakar 
implementeringen av avsedda strate-
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gier och kommunicerar ut planer och mål. Vidare skriver han att det som kännetecknar 
dessa modeller är deras förmåga att mäta utfallet av verksamheten. Exempel på sådana 
modeller kan vara antal avslutade uppdrag, kundnöjdhet, tillfredställd personal, 
resultatbudgetar samt marknadsandelar. Simons drar paralleller mellan de diagnostiska 
styrsystemen och en termostat i ett hus. En termostats huvudfunktion är att hålla en 
standardtemperatur och detta gör den med hjälp av att antingen stänga av eller slå på 
värmen i huset. En termostat är beroende av värmen och agerar efter denna på samma 
sätt fungerar de diagnostiska styrsystemen som exempelvis följer resultatbudgetar och 
agerar efter dem.  
 
Simons (1995) menar att diagnostiska styrmodeller försöker mäta utfallet av de variabler 
som är viktiga för att företaget ska uppnå sina mål. Dessa variabler kallas, enligt honom, 
för kritiska framgångsfaktorer. För att företaget framgångsrikt ska kunna implementera de 
diagnostiska styrsystemen är dessa kritiska framgångsfaktorer nödvändiga att analysera och 
förstå, avslutar författaren. 
 
3.4.4 Interaktiva styrmodellen 

 
De interaktiva styrmodellerna 
fokuserar mot strategiska osäkerheter, 
skriver Simons (1995). Genom att 
företag uppmärksammar och arbetar 
mot strategiska osäkerheter kan de 
undvika att bli överraskade av 
exempelvis konjunktursvängningar, 

nya teknologier och nya kundbehov. Vidare menar författaren att styrmodellerna 
stimulerar sökande och lärande, tillåter utveckling av nya strategier för att organisationen 
ska klara hot samt tillvarata möjligheter.  
 
För att interaktiva styrmodeller ska fungera tillfredställande krävs en kontinuerlig och 
öppen dialog mellan ledning och de anställda om framtida strategiska frågor, skriver 
Simons (1995). Denna dialog skapar ett informationsnätverk inom företaget som skannar 
och rapporterar kritiska förändringar. Det är därför viktigt, enligt Simons, att de anställda 
delger information och kunskap till varandra. Han menar att det krävs både intern och 
extern kommunikation i företag. Även Hugerth (1994) framhåller detta och menar att 
syftet men den interna kommunikationen är att skapa motivation och engagemang hos 
de anställda. Den externa kommunikationen ser författaren som ett verktyg för att 
undersöka omgivningens förändringar.  
 
Ewing och Samuelson (1998) skriver att företag måste sträva efter en balans mellan 
dynamik, att anpassa verksamheten efter den föränderliga omgivningen och stabilitet, att 
hålla fast vid den befintliga strategin. Nyckeln till balansen är, enligt författarna, att 
ledningen måste bevaka omvärlden och utvärdera om framtida händelser ligger i linje 
med den nuvarande strategin eller om dessa händelser motiverar en förändring av 
strategin. Exempel på interaktiva styrmodeller, som kan hjälpa företag att bevaka 
omvärlden och utvärdera framtida händelser, är marknadsundersökningar och 
konkurrensanalyser, tillägger Simons (1995).  
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3.4.5 Strategi 

 
Kärnan i Simons styrmodell, strategi, 
innefattar hur företaget konkurrerar 
och är positionerat gentemot sina 
konkurrenter, menar Simons (1995). 
För att effektivt implementera denna 
strategi bör de fyra styrmodellerna vara 
i balans, förklarar han.  

 
Roos, von Krogh och Roos (2004) definierar strategi som en rad planerade åtgärder som 
är fastställda i förväg och vidtas för att uppnå ett bestämt mål. Strategi är knutet till en 
överordnad samordning av företagets viktigaste mål, riktlinjer och aktiviteter. Vidare 
skriver de att en väl utvecklad strategi fungerar som ett rättsnöre och ett hjälpmedel för 
exempelvis fördelning av resurser, identifiering av behov och ändringar i organisationen. 
Det är på denna nivå som underlaget skapas för det som är tänkt att genomföras, 
fortsätter författarna. Simons (1995) skriver att alla strategier är abstrakta och endast finns 
i tankarna då de varken går att skåda eller att vidröra. Vi kommer att använda oss av 
Roos et als (2004) definition av strategi, vilken innebär en rad planerade åtgärder som är 
fastställda i förväg och vidtas för att uppnå ett bestämt mål. 
 
3.5 Analysmodell 

Analysmodellen (se figur 3.3) är en sammanfattning av teorikapitlet och denna kommer 
vi att utgå ifrån vid analys och slutsatser. Uppsatsens syfte ligger som utgångspunkt för 
analysmodellen, där strategisk styrning av humankapital är den övergripande 
frågeställningen. Denna del innefattar ekonomistyrning i stort, humankapital samt 
styrning av humankapital, vilket utmynnar i en ruta. Denna ruta omfattar hur ett 
kunskapsbaserat företag kan styra sitt humankapital för att förädla det. När vi arbetat oss 
igenom detta kommer vi fram till kärnfrågan, att beskriva hur Simons styrmodeller kan 
hjälpa företag att strategisk styra sitt humankapital för att förädla sitt humankapital vilket 
innebär ett ökat värde på detsamma.  
 
Utifrån vårt teorikapitel har vi pekat ut styrfaktorer ett kunskapsbaserat företag bör tänka 
på för att kunna förädla sitt humankapital. Humankapitalet besitter olika individuella 
kunskaper och kompetenser och genom att uppmuntra till delaktighet kan värdet förhöjas 
inom företaget, då de anställda känner att de är en del av företaget. Ett företag bör styra 
för att främja samverkan vilket i sin tur gör att humankapitalet kan förädlas. Detta för att 
kunskap och erfarenhet förs vidare genom att medarbetarna samverkar med varandra.  
 
Om ett företag investerar i sin personal genom personalutbildning utvecklas kompetensen 
hos humankapitalet, vilket i sin tur innebär att humankapitalet kan förädlas. För att ett 
företag ska kunna använda sitt humankapital på bästa sätt måste de kunna ta till vara den 
kompetens och kunskap humankapitalet besitter. Simons (1995) menar att kreativiteten 
hämmas då ledningen säger vad de anställda ska göra. I ett kunskapsbaserat företag är 
innovativa medarbetare en viktig pelare och genom att ha för strikta regler kan 
innovationen då hämmas. Därför bör företag sträva efter att ha en självständig personal då 
ökad innovation och kreativitet på sikt medför förädling av humankapitalet. 
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Figur 3.3 Analysmodell 
  
Förädlat humankapital, som analysmodellen utmynnar i, innefattar humankapitalets, det 
vill säga personalens kompetens, erfarenheter, egenskaper samt kunskaper. Med 
begreppet förädlat humankapital menar vi ett ökat värde på företagets humankapital och 
detta har alltid en positiv innebörd. 
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4 EMPIRI 

 
årt empiriska underlag grundar sig på fyra personliga intervjuer med personer som har 
olika befattningar inom det utvalda företaget. Först presenteras det valda företaget och 
därefter presenteras varje aktör var för sig med en kortare beskrivning av personen, dess 
befattning, utbildning samt tidigare erfarenhet.  

 
4.1 Vinter Reklambyrå 

Vinter Reklambyrå är beläget i Luleå och är ett företag inom marknadskommunikation. 
Företaget skapar hela koncept för marknadsbearbetning, strategiska plattformar och/eller 
kommunikationslösningar De är en av Sveriges största reklambyråer med sina 17 anställda 
och har varit verksamma i fem år.  
 
Innan Vinter startade fanns det ingen stor och erkänd Norrländsk reklambyrå. Målet var 
att Vinter skulle sätta Luleå och Norrbotten på ”reklamkartan” och deras plan var att 
bygga upp företaget och kompetensen på de nordliga breddgraderna. En annan 
målsättning Vinter hade, vid inledningsskedet, var att de inom tre år skulle vara 
Norrlands största byrå samt erhållit ett par nomineringar i riksomfattande 
branschtävlingar. Dessa mål hade de uppnått redan efter två år och 2004 blev de rankade 
som nionde bästa byrå i hela Sverige. Vinter Reklambyrås organisationsschema kan ses i 

figur 4.1 nedan.  
Figur 4.1 Organisationsschema över Vinter Reklambyrå 
 
Bolaget har en styrelse och under styrelsen sitter VD:n som även är Art Director (AD) i 
en av arbetsgrupperna. VD:n har till sin hjälp en ledningsgrupp, vilka är ansvariga för det 
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operativa ledarskapet. Byrån är uppdelad i tre arbetsgrupper som består av projektledare, 
produktionsledare, AD, Copywriter samt formgivare. Projektledarna har det 
övergripande ansvaret för kund- och projektekonomin och de ingår även i 
ledningsgruppen. Produktionsledarna har hand om själva arbetet inom byrån samt 
fördelar ansvaret inom gruppen. AD och Copywriter är ansvariga för kommunikation, 
att budskapet via bild och text går fram samt har tillsammans med projektledarna kontakt 
med kunderna. Formgivarna är ansvariga för design och layout. Vinter Reklambyrå är 
dock en platt organisation där ledarskapet sker genom samarbete.  
 
4.2 Annika Fredriksson 

Intervjun med Annika Fredriksson ägde rum den 1 december 2004 klockan 09.00. 
Fredriksson är en av Vinter Reklambyrås grundare och delägare. Fredriksson sitter som 
verkställande direktör samtidigt som hon arbetar som AD i en av arbetsgrupperna. Hon 
är i grunden utbildad gymnasieekonom, utbildad grafisk formgivare och Art Director. 
Hon har tidigare rest mycket, arbetat inom en rad olika serviceyrken samt inom 
psykvården. Innan hon var med och startade Vinter har hon drivit två andra byråer. Hon 
har en bred arbetslivserfarenhet och det tror hon är en generell bakgrund hos många som 
arbetar med kommunikation och beteendevetenskap inom denna bransch. ”Brokiga 
bakgrunder, det är liksom, det är snarare en regel än ett undantag”, förtydligar Fredriksson. En 
viktig egenskap som personer inom denna bransch bör besitta är, enligt henne, att vara 
intresserad av att lyssna och förstå människors behov. Detta dels för att kunna hitta nya, 
kreativa lösningar och idéer för att skapa kommunikation samt för att externt kunna 
identifiera kundens problem. 
  
För Fredriksson är humankapitalet ”det personliga engagemanget, alltså drivkraften hos 
respektive person”. Hon tillägger att detta även innefattar delaktighet, socialkompetens hos 
personen samt individens egna värderingar. Företaget är tydliga med var de är på väg och 
ser denna väg som resa, menar Fredriksson. För att anställde ska kunna vara med på 
denna resa, måste denne ha den inre drivkraften som behövs, dela bolagets kultur och 
värderingar samt även visa prov på delaktighet. Detta anser Fredriksson är faktorer som 
gör att humankapitalet stannar kvar inom företaget. Hon säger ”för oss handlar det väldigt 
mycket om att hitta personer som delar bolagets mål, visioner och också värderingar, för att både 
trivas här och för att kunna hjälpa bolaget framåt”. Fredriksson poängterar att det inte är något 
fel med att lämna företaget då den anställdes och företagets vägar inte går åt samma håll. 
Sammanfattningsvis menar hon att ett viktigt sätt att behålla humankapitalet inom 
företaget är att matchningen mellan företagets och de anställdas värderingar stämmer väl 
överens. 
 
4.2.1 Värderingsstyrmodellen 

Fredriksson tror att de anställda värdesätter delaktighet störst, att de har stor påverkan 
över sitt arbete. Även det att de anställda får styra över sitt eget arbete tror hon är 
betydande för dem där stor delaktighet i projekten är en viktig faktor. Delvis styr de 
anställda över projekten själva och hon uttrycker att ”ingen säger något om någon kommer in 
kl 11:00 på dagen eller om man sitter på natten, bara man gör sitt jobb”. Det alternativ 
Fredriksson tror de anställda värderar därefter är pengar och tillägger att ”det är väl klart att 
alla vill ha mycket pengar” och poängterar att detta inte sker till vilket pris som helst. Detta 
förtydligar hon med ett exempel ”de anställda skulle aldrig sluta på Vinter för att börja arbeta i 
kassan på Max och sälja hamburgare, även om de tjänade 100 000 kr per månad. Alltså aldrig att 
de skulle göra de, de är inte sådana människor”. Det hon tror de anställda värderar minst är 
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friskvård, vilket hon även har statistik på. Hon säger att ”alla får gå och träna gratis, det är 
knappt någon som tränar”. 
  
Det Fredriksson, som VD, värdesätter hos de anställda är självständighet och delaktighet 
och menar att medarbetarna ska ha en inre drivkraft där de driver på sin egen utveckling. 
Denna utveckling ska vara synkad med företagets utveckling. Att personalen är kreativ 
och försöker att utveckla kundernas affärsområden kan ses som mått på delaktighet, anser 
hon. Ett annat mått på detta är att de anställda ”kommer med idéer och förslag på hur man ska 
förändra arbetsprocessen för att vi ska kunna jobba smidigare och enklare” säger Fredriksson.  
 
Vinter har en känslomässig vision och Fredriksson uttrycker denna: ”Vinter ska vara varje 
kunds och kreatörs dröm. Alltså det ska vara lika roligt att jobba på Vinter som att jobba med 
Vinter”. För att uppnå denna vision är det viktigt att de anställda agerar på ett visst sätt 
och detta speglas i hur vi värderar och vilken relation vi har till våra kunder och varandra 
inom arbetsgruppen, menar hon. Vinter värdesätter att de anställda ser till kundens och 
företagets bästa och inte till sig själva, vilket gör att prestigelösheten hos de anställda är 
viktig. Fredriksson menar att de anställda måste kunna ta kritik både internt och externt 
från kunderna för att kunna göra ett bättre arbete. ”Däremot innebär inte det att vi gör som 
kunderna säger, utan vi rekommenderar alltid det vi själva tror på. Inte det kunderna vill höra. Att 
vi är så pass stora och duktiga gör att vi vågar utmana kunderna och skapar i och med detta större 
trovärdighet” säger hon. Andra grundläggande värderingar som finns i företaget är 
exempelvis allas lika värde och jämställdhet, vilket Fredriksson ser som självklarheter. 
Dessutom finns skrivna miljö- och jämställdhetspolicy inom företaget, dessa ”sitter i pärm 
någonstans…”, förklarar hon.  
 
Vinter står, enligt Fredriksson, för kompetens inom marknadsstrategi- och 
kommunikation samt stark företagskultur. En viktig del av denna kultur är Fredriksson 
själv och hennes kollega och företagets delägare, utgår ifrån begreppet ”Live the brand”. 
Detta förtydligar hon med att ”vi lever precis som vi vill att den här kulturen ska vara” och 
detta sker genom att hon lever ut sina och företagets värderingar vilket genomsyrar allt 
företaget gör. ”Som vi lever och lär, så lever och lär alla anställa i bolaget. Vi är levande 
varumärken som springer omkring här och ser till att säkerställa den här kulturen på Vinter”, 
summerar Fredriksson. 
 
Att de anställdas värderingar stämmer överens med företagets är väldigt viktigt, tycker 
Fredriksson. Om värderingarna inte stämmer överens mår inte den anställde bra och trivs 
därmed inte på företaget. Det är då, enligt Fredriksson, upp till henne som VD och 
personalansvarig att ta upp det till diskussion. Hon anser även att den anställde måste ta 
sitt personliga ansvar och se till att denne mår bra och följer sin egen röst. Hon påpekar 
att ”det inte är fel att gå skilda vägar, det är jätte viktigt att göra det”. Ett in- och utflöde av 
personal ser hon inte som något dramatiskt eller obehagligt utan som gynnsamt och 
positivt för företaget.  
 
Fredriksson framhåller att det finns en öppen dialog inom företaget, vilket hon tycker är 
en självklarhet. Vinter har så lite hemligheter som möjligt inom företaget samt att det 
mesta är transparant. Däremot när det gäller de övergripande affärsstrategierna och 
affärsmålen är det ”no discussion… det tar vi inte ens upp till diskussion”. Hon trycker på att 
alla får vara delaktiga och säga sitt på vägen till att nå dessa mål.  
 
Humankapitalet är allt i Vinters resultat, anser Fredriksson. För att öka resultatet i 
företaget är det viktigt att vara tydliga med var företaget är på väg, bjuda in alla till 
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delaktighet, arbeta platt och främja kundkontakterna i arbetsgrupperna. Det är också 
viktigt att ha definierade arbetsprocesser där alla vet vem som är ansvarig för vad, ”det är 
superklart för alla”, menar hon. Hon anser att det finns två perspektiv på hur 
humankapitalet kan ökas, det ena är att det finns i företagskulturen att delaktighet är 
framgångsreceptet för att nå önskade resultat. Den andra bygger på att det ska finnas en 
drivkraft hos de anställda att vilja vara med, ”vi kan inte liksom gå bakom folk och knuffa, det 
funkar inte”. Det finns, enligt Fredriksson, en överlärning inom företaget där de anställda 
lär av varandra och ständigt sporras av att företagets bästa projekt hela tiden ligger i 
framtiden.  
 
4.2.2 Gränsskapande styrmodellen 

Enligt Fredriksson har företaget både externa och interna gränser för vad som inte är 
tillåtet. Vinter tar exempelvis inte uppdrag som har att göra med oetiska produkter eller 
som, enligt företagets värderingar, strider mot etik och moral. Exempel på detta är 
cigaretter och produkter eller tjänster som är riktade mot barn. Inom företaget uttrycker 
Fredriksson att ”det är som på dagis, det är inte tillåtet att vara en dålig kompis” och det 
innebär att de anställda inte får vara respektlösa, varken gentemot sina arbetskamrater 
eller mot kunder. Hon framhåller dock att Vinter hitintills inte har haft några sådana 
problem. Gränser inom arbetsgrupperna finns inte, enligt Fredriksson, utan trycker 
återigen på prestigelösheten. Hon ser att en framgångsfaktor inom byrån är den 
samarbetsform de använder, ”man lär sig att leva med den insikten att man är inte bäst själv, 
det är teamet som räknas” och tillägger att individerna måste vara beredd på att ge och ta. 
 
Företaget har två olika processer för hur olika uppdrag ska skötas, en för enklare jobb och 
en för mer komplicerade jobb. Den första kallas Snöslungan där beslutsvägarna är korta 
och Fredriksson beskriver denna som ”där går det fort, där sprutar vi ut grejer”. Skälet till 
detta arbetssätt menar hon är att kunderna inte är villiga att betala för avancerade 
lösningar på ett enkelt behov. I den andra processen, Snötoppen, innefattas såväl strategi- 
som konceptarbete, där företaget går djupare in i kundens problem ”där vi liksom ska upp 
på berget och se ut över marknaderna och vidderna”, visualiserar Fredriksson. I denna process 
sitter arbetsgruppen i såväl strategidiskussioner som möten för brainstorming för att 
komma fram till de bästa kommunikationslösningarna. 
 
Det är, enligt Fredriksson, projektledaren och produktionsledaren som har det 
övergripande ansvaret att sin arbetsgrupp utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt. Det är 
dock upp till de anställda att ta eget ansvar. 
  
4.2.3 Diagnostiska styrmodellen  

Vinter använder sig av olika nyckeltal som soliditet och omsättning men det viktigaste 
mäts utifrån de två genomsnittliga branschnyckeltalen, byråintäkt per anställd och 
förädlingsvärde per anställd. Byråintäkt per anställd innefattar de personer som står på 
lönelistan medan förädlingsvärde per anställd inkluderar alla externa konsulter eller 
underleverantörer som används för att slutföra projektet, berättar Fredriksson. Hon 
framhåller att dessa branschnyckeltal är ett direkt mått på lönsamhet och effektivitet samt 
att det är humankapitalet som mäts. Vinter mäter inte på individnivå då det är svårt att 
mäta de anställdas arbete i timmar. Det kan exempelvis ta tio timmar att komma med en 
ny idé som endast är värd 5000 kr medan det kan ta fem minuter att ta fram en idé värd 
100 000 kr, framhåller Fredriksson.  
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Fredriksson anser att företaget är dåliga på att delge totala ekonomiska rapporter till 
personalen. De anställda får i huvudsak veta hur företaget ligger till, om de går plus eller 
minus och hur mycket, säger hon. På projektnivå anser Fredriksson att projektledarna är 
relativt dåliga på att delge de ansvariga i arbetsgruppen vad de ekonomiska 
förutsättningarna är då de går in ett nytt projekt, ”där försöker vi att bli bättre”. Enligt 
henne har företaget inget bra system för att förmedla mätresultaten till de anställda, de 
försöker dock att lösa detta ”då en ökad medvetenhet skapar en större delaktighet och förståelse” 
i detta fall för ekonomin. Hon anser att ekonomin har låg prioritet men att det är den 
Vinter fokuserar på i år. De har som plan att skapa nya rutiner men de är ännu inte 
implementerade i företaget. 
 
4.2.4 Interaktiva styrmodellen 

Det främsta hotet som Fredriksson ser är att ”det inte finns spetskompetens i den här 
landsändan, utan vi är beroende av att kunna rekrytera hit personer”. Orsaken till detta är, 
enligt henne, att det inte finns några skolor i Norrbotten för att utbilda människor i 
kommunikation. För att Vinter ska kunna utvecklas och överleva måste de kunna 
rekrytera duktiga kommunikatörer. Ett annat hot är att mediebilden är mer splittrad idag 
än vad den varit och att konsumenterna i allmänhet är lite ”reklamtrötta”, menar hon. 
En lösning på detta, enligt henne, är att bredda kompetensen och kontinuerligt få in nytt 
blod som kommer med nya idéer och erfarenheter samt för dessa vidare till de övriga 
anställda.  
 
Ett interagerande mellan de anställda och kunderna är oerhört viktigt för Vinter, enligt 
Fredriksson och hon säger att ”så funkar det hos oss idag. Kunderna ringer direkt till den de vill 
prata med”. Kunderna behöver inte gå genom företagets alla led utan kan ta enklare vägar 
och som hon säger ”alla är synliga för kunderna”. Fredriksson anser det även viktigt att 
medarbetarna har kunskap och förståelse för varandras arbetsuppgifter och understryker 
att ”det har alla också”. Hon menar att det är viktigt då de anställda arbetar i team att de 
har respekt för varandra och vetskap om vem som har ansvar över vad. Samtliga inom 
företaget har varit delaktiga i utformandet av Vinters arbetsprocesser och Fredriksson 
säger att ”det är ingenting som någon ledningsgrupp har hittat på och sen gått ut och berättat hur 
det ska se ut”.  
 
Företagets formella möten består av projektledar-, styrelse- och ledningsgruppsmöten 
samt veckovisa arbetsgruppsmöten, enligt Fredriksson. Däremot uppstår det ständigt 
informella möten och dessa uppkommer utifrån företagets företagskultur, det fungerar av 
sig själv. Hon anser även att dessa informella möten bidrar till förädling av 
humankapitalet.  
 
4.3 Helena Eriksson 

Den 1 december 2004 klockan 10.30 träffade vi Helena Eriksson som är 
produktionsledare och Vinters ekonomiansvarige. Fördelningen mellan dessa 
ansvarsområden är 50/50. Hon har hand om all administration; beställer material, 
löpande bokföring, fakturering, löner dessutom gör hon bokslut, deklarationer samt 
bolagets årsredovisning. Eriksson är civilekonom med marknadsinriktning. Tidigare har 
hon arbetat som redovisningskonsult på ett litet företag och arbetade med rena 
redovisningstjänster och företagsutveckling. Eriksson har även arbetat på en större 
redovisningsbyrå där hon dels var ansvarig för redovisningsavdelningen och dels var 
outsoursad ekonomichef/ansvarig ute på sex olika företag, bland annat på Vinter 
Reklambyrå. Eriksson har inte någon formell utbildning som produktionsledare och 
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heller inga tidigare erfarenheter av det utan hon har lärt sig arbetet successivt och hennes 
uppfattning om yrket är att ”man är någon form av intern projektledare, man tar hand om 
projekten när de har landat på byrån”. Hon har arbetat på Vinter sedan oktober 2002.  
 
För Eriksson innebär begreppet humankapital; människor men framförallt är det 
”medarbetarnas samlade erfarenheter och kompetens”. Hon förklarar att hennes tidigare 
erfarenheter har varit inom konsultbranschen där humankapitalet har varit den viktigaste 
tillgången fast den inte har synts i årsredovisningen, ”det är så självklart för mig att det är det 
viktiga…går man hem så produceras ingenting”. 
 
4.3.1  Värderingsstyrmodellen 

Utifrån de alternativ som skapar mest värde valde Eriksson delaktighet som det viktigaste 
och att kunna styra över eget arbete, att kunna påverka ”de är de största 
motivationsfaktorerna för mig”. Därefter rangordnade hon pengar och säger att ”det är ett 
kvitto på att företaget tycker att jag gör ett bra jobb”. Eriksson menar dock att utan delaktighet 
har inte pengar någon större betydelse. På sista plats värdesätter hon utbildning och 
friskvård då hon anser att det vardagliga arbetet och utbytet av erfarenheter på kontoret 
är viktigare än externa utbildningar.  
 
Det Eriksson, utifrån sin befattning och tidigare erfarenheter, tror företaget värdesätter 
högst är pengar och närvaro. Närvaro och pengar går hand i hand i ett konsultföretag, 
”för utan närvaro blir det ju inga pengar”, utvecklar hon. Därefter tror Eriksson att Vinter 
rangordnar självständighet som tvåa, delaktighet som trea och sist tror hon att företaget 
värdesätter utbildning och friskvård. Eriksson tycker att Vinter definitivt har tagit tillvara 
på de faktorer som skapar värde för henne och ger ett exempel att när hon blev anställd 
ville hon ha en utmaning utöver ekonomin. Företaget mötte upp detta med att hon även 
blev produktionsledare. 
 
När Eriksson ska beskriva Vinters grundläggande värderingar säger hon att ”värderingar 
finns ju alltid, de sitter som i väggarna hos ett företag” och tycker att det är väldigt svårt att 
beskriva dem i ord. Hon tycker att det är viktigt att stimulera kreativiteten eftersom 
Vinter säljer och lever på sina idéer och tror att detta är en hörnsten i företaget. Hon 
förtydligar att värderingar och företagets policy är ”något man känner när man har varit här 
ett tag”. Eriksson anser att företagets värderingar och mål är utkommunicerade till de 
anställda men att de är svåra att formulera rakt av. Eriksson menar att det är jätte viktigt 
att hennes egna värderingar och mål stämmer överens med företagets, ”annars skulle jag 
inte sitta kvar här”. En av hennes grundvärderingar är att vara ärlig och säger att hon aldrig 
skulle kunna arbeta på ett blufföretag.  
 
På frågan om Eriksson anser att det finns en öppen dialog inom företaget där de anställda 
får vara delaktiga vid beslutsfattande utgår hon ifrån två perspektiv. Som ekonom anser 
hon att hon definitivt är delaktig då hon sitter med i ledningsgruppen. Hon är tveksam 
över vad de andra tycker och tror att de anställda skulle må bra av mer delaktighet i 
beslutsfattande, vilket möten skulle underlätta till. ”Jag tror inte att det handlar om att man 
från företagsledningens sida vill dölja de här sakerna utan jag tror att det handlar om tid”. 
Eriksson anser att rapporter och månadsbokslut inte kommuniceras ut till de anställda 
utan stannar hos henne och VD:n samt styrelsen. Sammanfattningsvis menar hon att 
företaget skulle må bra av att det här delgavs alla och avslutar med att ”ju mer vi vet ju mer 
känns det här som att det är mitt företag”.   
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4.3.2  Gränsskapande styrmodellen 

Gränserna som finns både inom Vinter och utåt mot omgivningen är, enligt Eriksson, en 
hel del. Utåt sett finns det ”en massa lagar som reglerar vårt område i form av upphovsrätt, 
varumärkesrätt och patenter. Alltså hela immaterialrätten styr ju oss och våra kunder” säger hon. 
Därutöver tar hon upp etik och affärssed som även dem sätter gränser externt. Internt är 
det enda formaliserade regelverket, som Eriksson tar upp, sekretessavtalet. 
Företagsklimatet sätter, enligt henne, upp gränser för vad som är accepterat inom Vinter 
Reklambyrå. Eriksson förklarar att alla anställda har olika roller, titlar, inom byrån vilket 
var nytt för henne. Med rollerna följer vilka arbetsuppgifter personen har samtidigt som 
förhållningssätt till rollerna tydliggörs. Hon beskriver rollerna som ”något underliggande 
regelverk även om det inte finns skrivet på papper”.  
 
De fastställda arbetssätten inom företaget är de två arbetsprocesserna Snöslungan och 
Snötoppen (se kapitel 4.1.2). Dessa processer är utformade så att de anställda ska veta 
”vem som är ansvarig och i vilket stadium jobbet befinner sig”, säger Eriksson. Processerna 
ligger som grund för Vinters arbete men de anställda måste kunna vara flexibla vid 
oplanerade uppdrag och agera med kort varsel, då de inte går igenom alla steg i dessa 
processer. Att Eriksson vet att hon utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt visas i den 
omedelbara feedbacken från kunderna samt genom feedback fram arbetskamraterna och 
formellt genom utvecklingssamtal med VD: n. Feedbacken från arbetskamraterna anser 
hon är mycket viktig, ”det är det lilla liksom, bra jobbat! Eller det här gick ju jättebra! Eller 
Gud vilken snygg broschyr!” och hon säger att detta lyfter en.  
 
4.3.3 Diagnostiska styrmodellen  

Eriksson berättar att individuell mätning inom Vinter Reklambyrå är rätt låg. Det 
företaget mäter är de två genomsnittliga branschnyckeltalen (se kapitel 4.2.3) och dessa 
jämförs med andra byråer i Sverige med motsvarande storlek. Eriksson berättar att 
mätresultaten samt vilka krav företaget har på debiterbar tid inte är utkommunicerade i så 
hög grad till de anställda. Detta medför, enligt henne, att; ”jag tror inte att de andra 
anställda har så stor koll på hur mycket som mäts”. För att kunna bli mer effektiv måste 
mätning ske och det är viktigt att de anställda skriver upp rätt tid, anser hon. Tiden är ett 
underlag för fakturering och om företaget inte kan ta ut denna tid arbetar de anställda på 
ett felaktigt sätt eller lämnar fel pris till kund, framhåller Eriksson. ”Jag tror inte att de 
anställda är medvetna om det idag. Även om de själv sitter och skriver upp timmar tror jag det är få 
som vet att, exempelvis kravet på en formgivare är 75 procent”, exemplifierar hon. Då 
tidredovisning sker kan inte Vinter enbart se till timmarna vid debitering av kund, ”ibland 
tar det fem minuter att kläcka en idé och ibland två veckor” och detta är orsaken till att mätning 
på individnivå inom företaget är låg. När det gäller detta måste dialoger ske internt 
mellan ledning och respektive anställd.  
 
Grunden till att Vinter mäter humankapitalet är, enligt Eriksson, ett sätt att öka 
lönsamheten, ”det enda sättet vi kan tjäna mer pengar på är antingen att vi blir mer effektiva eller 
att vi tar ut högre priser”. Även det att företaget, genom mätning, får signaler på att 
någonting är fel och får möjlighet att rätta till detta är en del i företagets utveckling. 
Enligt Eriksson sker mätning för att ”lokalisera var felet ligger”. Hon använder mät-
resultaten för att upprätta den ekonomiska rapporten men den kommuniceras dock inte 
ut systematiskt till hela företaget. Eriksson tror att detta är på grund av tidsbrist. 
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4.3.4  Interaktiva styrmodellen  

Det största hotet Eriksson ser är problemet med att det inte finns tillräckligt kompetent 
personal på orten. En lösning på detta kan, enligt henne, vara de nätverk företaget kan 
använda sig av samt möjligheten att köpa in kompetens till speciella projekt. Förståelsen 
för varandras arbetsuppgifter anser Eriksson vara väldigt viktig och detta är främst för att 
hon anser det underlätta överföringen av arbete. ”Vi har ju en kedja, kunden ska ju gå 
igenom allt, så det underlättar ju om man har kunskap om vad de andra gör”, utvecklar hon. 
Däremot anser hon att förståelsen för ekonomin, hur viktig ekonomin är, är relativt låg 
hos de anställda, ”så länge det rullar på så är inte intresset så stort”.  
 
Kreativitet föds ofta i samtal och diskussioner, därför anser Eriksson att samspelet och 
interagerande mellan medarbetarna är viktigt. Hon tar ett exempel att många idéer 
uppkommer via samarbete inom arbetsgruppen. Eriksson anser att ”det roligaste med jobbet 
är alla relationer med kund”, hon utvecklar med att detta även innefattar kontakt med 
leverantörer samt med alla anställda på Vinter, ”människokontakter tycker jag är roligt och 
stimulerande”. På frågan om hur företagets formella möten ser ut svarar hon med ett 
leende på läpparna; ”det vete sjutton om jag tycker att vi har några formella möten”. Eriksson 
tar upp ledningsgruppsmöten samt veckovisa produktionsmöten som Vinters formella 
möten där de går igenom väsentlig information. Däremot har de ofta informella möten, 
”hela vår vardag består ju av informella möten”, exempelvis kan detta ske genom att de 
anställda står och pratar vid varandras arbetsbord.   
 
4.4 Axel Berger 

Intervjun med Axel Berger ägde rum den 2 december 2004 klockan 09:00. Berger är 
Copywriter och enligt honom innebär det att han står för det skrivna budskapet inom 
byrån samt informationsinsamling ute hos kund. Han beskriver sitt arbete som ”en 
copywriter ska ha ocean av kunskaper en decimeter djup”. Berger förklarar att Copywriting inte 
handlar om några spetskunskaper utan snarare om att ha en överblick. Han har en 
grundskoleutbildning och två år på gymnasiet. Berger är utbildad kock genom en 
lärlingsutbildning och har även en lång erfarenhet inom branschen där han har haft några 
köksmästarjobb samt ägt en egen restaurang. Hans nuvarande yrke som Copywriter har 
han lärt sig genom ”Learning by doing” med fyra års erfarenhet från två reklambyråer i 
Piteå. Berger började på Vinter mitten av januari 2004 genom en vikariatstjänst. Han tror 
inte att bristen på formell utbildning som Copywriter är några problem i yrkesrollen utan 
menar att ”allmänbildning är nog viktigare”.  
 
På frågan om hur Berger förklarar begreppet humankapital svarar han ”det är ju jag som är 
en del av humankapitalet”. Berger utvecklar påståendet genom att påpeka att erfarenheter 
och kunskaper som varje medarbetar besitter är den immateriella världen för företaget. 
Sammanfattningsvis säger han ”för en reklambyrå är humankapitalet en stor del av värdet för 
företaget”. 
 
4.4.1 Värderingsstyrmodellen 

Det Berger värderar högst är att styra över eget arbete, vilket kräver frihet under ansvar. 
Ansvaret, enligt honom, är att jobbet ska bli gjort före utsatt tid och så länge de anställda 
sköter sitt arbete kan de välja att utföra det i princip när de vill. Pengar rangordnar 
Berger på andra plats för att han tycker pengar alltid är viktigt och menar ”att man har en 
lön motsvarande det arbete man gör”. Därefter värdesätter han delaktighet då de anställda är 
involverade i arbetsprocessen, ”att man märker att ens åsikter och synpunkter har ett värde för 
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det företag man jobbar i”. På näst sista plats placerar Berger ledig tid då hans arbete innebär 
mycket informationsinsamling för många olika kunder. Detta motiverar han med att 
”man måste kunna göra något annat, att ladda batterierna och börja på en ny kula” och det är 
även viktigt med ledig tid för att kunna ”sortera och hitta kreativa och kommunikativa 
lösningar på varje enskild kunds produkt eller tjänst”. Vad gäller utbildning anser han att han 
inte har hunnit med att känna på detta ännu och beträffande friskvård tycker han att ”det 
är storstilat av Vinter att erbjuda oss det” och syftar på att de har gratis träningskort. 
Sammantaget gör detta att Berger placerar utbildning och friskvård på sista plats.  
 
Det Berger tror att Vinter värdesätter högst hos de anställda är självständighet då de 
arbetar med komplexa problem och kunder med olika förutsättningar. Därefter tror han 
att pengar kommer för att ”tjänar vi inga pengar har vi inget företag, men för att vi ska kunna 
tjäna de här pengarna måste vi vara självgående”. Berger menar att självständighet och pengar 
går hand i hand. På tredje plats tror han att företaget placerar delaktighet och förklarar 
det genom ”att byrån är ju glad om man är med i processen för att vi ska bli en ännu bättre 
byrå”. Sedan tror han att utbildning och friskvård kommer ”om jag utvecklas, utvecklas 
byrån. Hela byrån är ju humankapital till 100 %”. Närvaro har han satt på sista plats då han 
menar att medarbetarna styr sin arbetstid tämligen fritt med projektens deadlines att gå 
efter.  
 
Berger är osäker över vad Vinters grundläggande värderingar och policy är men menar 
att ”vi ska ju lösa kundernas problem och vara nyttiga för kunden”. Företaget mål är att de 
anställda ska arbeta effektivt och fokusera på rätt saker samt tänka till företagets bästa. 
Berger förtydligar påståendet med ”byråns mål är ju att vara reklamköparens bästa val som ska 
ge mest värde för pengarna. Gör vi en reklam som fungerar för våra kunder kommer vi också att 
uppfylla våra mål som byrå”. Att Bergers mål och värderingar stämmer överens med 
Vinters är helt avgörande, menar han. ”Annars kan jag skada Vinters varumärke eftersom jag 
är en så viktig del i hur byrån uppfattas av omvärlden.”  
 
Han anser att han har relativt lite att säga till om gällande stora, viktiga och övergripande 
förändringar i byrån men tycker absolut att företaget tar hans åsikter på allvar i de fall han 
kan tillföra något. ”När vi kommer ner till hur vi ska arbeta i arbetsgrupperna, ska vi naturligtvis 
ha åsikter och det är ju önskvärt att vi har åsikter”, förklarar Berger. Han tycker att företaget 
tar till vara på de faktorer som skapar värde för honom personligen, vilket är självständigt 
arbete samt arbetsmiljö, ”företagets mål är mina mål”, avslutar han. 
 
4.4.2 Gränsskapande styrmodellen 

Inom Vinter finns sekretessavtal som ett reglerande verk men utåt sett finns det ”inga 
regler hur jag ska hantera en kundsituation… de litar ju på att jag gör ett bra jobb så väl det jag 
skriver och hur jag representerar byrån”, anser Berger. Inom företaget menar han att ”mitt och 
ditt, det finns inga klara gränser men det finns ändå klara gränser för att vi ska kunna jobba 
effektivt. Men märker en arbetsgrupp att de kör fast arbetar vi naturligtvis över gränserna för att lösa 
uppgiften”. Det finns inga barriärer inom företaget men han framhåller att ”i den kreativa 
processen så tömmer man sig själv då är det inte så roligt om någon kommer och klampar in på ens 
idéer”. Samtidigt påpekar Berger att det finns ett uttryck inom branschen ”Kill your 
darlings” som innebär att kreativitet inte har ett egenvärde. En anställd inom en 
reklambyrå måste kunna släppa en kommunikativ idé om den inte skapar ett värde för 
kunden, även om de inom arbetsgruppen gillar den. 
  
Berger förklarar att själva processen med att lösa kundernas kommunikativa problem sker 
inom arbetsgrupperna där de analyserar kundernas behov för att maximera effekten av 
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arbetet, ”vi jobbar enligt vissa specifika riktlinjer beroende på kund och behov”. Projektledaren är 
den som är ansvarig för hur arbetet ska fortskrida, de sätter upp en tidsplan, gör budget 
samt bestämmer hur arbetet ska utföras. Han framhåller att det inte finns några regler för 
hur de ska arbeta på enskild nivå utan det handlar om effektivitet både mot kunden och 
mot dem själva. ”Man jobbar på känsla, vi har en tydlig övergripande struktur hur vi ska arbeta i 
det stora och det behöver inte rabblas som ett mantra. De stora riktlinjerna räcker för mig så jag 
behöver ingen detaljstyrning. Jag vet hur och vad jag ska göra”, förtydligar han.  
 
Berger menar att det är självmarkerande ifall de anställda utför sina arbetsuppgifter på rätt 
sätt, ”är det inte bra så får jag höra det direkt… är det bra så är det ju bra”. Han förklarar att 
hans medarbetare ofta går utanför gruppen för att få en second opinion från en annan 
arbetsgrupp. Det är ett sätt att kontrollera om den kommunikativa idén uppfyller kraven 
eller om det finns tankeluckor. ”Vi är väldigt strukturerade, vi ser på kunders behov och då 
kommer vi att jobba bra inom arbetsgruppen”, avslutar Berger. Att Berger får feedback på det 
arbete han utför är avgörande för att han ska veta att han utför det på rätt sätt.  
 
4.4.3 Diagnostiska styrmodellen 

Mätningen internt för ett projekts effektivitet sker, enligt Berger, genom att företaget tar 
ut stickprov på de projekt de har gjort och ser hur väl de lyckades med dessa. ”Några 
andra mätningar internt i arbetsgruppen görs inte mig veterligen”, säger han. Det är viktigt för 
honom, som medarbetare, att veta vad de har för budget på de olika projekten och sedan 
få reda på hur projektets resultat gick rent ekonomiskt. Han anser att det är viktigt att 
företaget mäter humankapitalet då ”byråns framgångar är summan av våra personliga 
ansträngningar… humankapitalet är ju byrån och håller de inte koll på det, håller de ju inte koll på 
någonting”. Övriga mätresultat kommuniceras ut till honom genom feedback från 
antingen kund, projektledare eller från någon av företagets delägare. Denna sker löpande 
och Berger tycker att han får bra och tillräcklig information. 
 
4.4.4 Interaktiva styrmodellen 

På frågan om Berger tror att Vinter har några strategiska hot eller möjligheter svarar han 
till en början att ”vi ska ju vara världsbäst på omvärldsanalyser… det är lustigt att 
reklambranschen, som ska stå med ena foten i det som ännu inte finns, ändå är ganska statisk”. 
Den stora faran i framtiden ligger, enligt honom, i att medieutbudet och formen för att 
kommunicera kommer att förändras. Det är då viktigt att vara uppmärksamma på hur de 
ska få ut företagets budskap men ”vi är en väldigt strategiskt analyserande byrå, har vi inte 
kunskapen inhouse köper vi in kunskapen utifrån”, så avslutningsvis tror han inte att Vinter 
har några större hot i detta.  
 
Berger tycker att medarbetarna har förståelse för och kunskap om varandras arbete men 
poängterar att kunskapen, i vissa fall, brister då exempelvis projektledaren ställer upp en 
budget som inte är relevant i förhållande till respektive medlem i arbetsgruppen. Detta 
förklarar han genom att ”då måste projektledaren förstå att den kreativa processen tar lite mer tid 
annars måste man göra ett hastverk” och tillägger att ett hastverk ofta medför ett sämre 
resultat. ”Har vi inte förståelse för varandras arbete så kommer inte det här att fungera” säger 
Berger och syftar på det viktiga samspelet i arbetsgrupperna.  
 
Att ha god social samvaro och god relation till medarbetarna ser Berger som mycket 
viktigt för att i slutändan uppnå bra resultat. De anställda tänker på kommunikations-
lösningen som en helhet även om de arbetar med olika delar av ett projekt, menar han. 
Han anser att en rolig kund berikar byrån och att detta samspel är svårt att värdera i 
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pengar. Han tycker att det roligaste med sitt arbete är kundkontakterna och menar att 
”jag har betalt för att lära mig nya saker varje dag. I det avseendet sitter jag i en guldsits och får bra 
pröjs för att lära mig saker”. I slutändan ger samspelet och interagerandet mellan honom 
och kund en större allmänbildning och en utvidgad kunskapsbank.  
 
Det enda formella mötena som Berger lyfter fram förutom utvärdering, projekt- och 
kundmöten är arbetsgruppsmöten vilka sker en gång i veckan och menar att ”de är 
nödvändiga för att vi ska kunna sy ihop en effektiv organisation”. De informella mötena 
uppstår hela tiden då det kan handla om att de anställda springer på varandra, möts på 
fikarasterna eller bara går och frågar varandra något och detta, menar han, sker naturligt.  
 
4.5 Fredrik Karlsson 

Vi intervjuade Fredrik Karlsson den 2 december klockan 10:15. Karlsson är projektledare 
på Vinter, vilket innebär att han leder en arbetsgrupp. Han har varit på Vinter sedan 
februari-mars 2004 efter att Vinter köpte upp hans dåvarande bolag. Karlsson är ekonom 
i botten och har en bred yrkeserfarenhet. Denna erfarenhet innefattar arbete inom hotell- 
och restaurangbranschen, chefskap i 20 år, egenföretagare då han arbetade med 
managementfrågor samt att han har rest runt i både Sverige och hela världen. En 
intressant kuriosa som kom fram var att han har arbetat med Leif Edvinsson, som är en 
betydande person när det gäller intellektuellt kapital. Detta speglas i Karlssons förklaring 
av begreppet humankapital, ”ingen äger en individ, alltså är det ett fritt kapital, ett kapital som 
kommer och går”.  
 
4.5.1 Värderingsstyrmodellen 

Delaktighet är något som Karlsson värdesätter högt, då han drivs av nyfikenhet och 
förnyelse och för att kunna vara delaktig måste han kunna styra över sitt eget arbete. 
Därefter placerar han pengar och framhåller att ett personligt mål inte kan vara att få 
mycket pengar utan ”det är ju viljan som skapar pengarna, om man verkligen vill någonting så 
kommer pengar i slutändan”. Karlsson tror att Vinter värdesätter självständig personal högst 
då företaget har en uppgift att fylla på marknaden som klart och tydligt säger vad de 
måste göra. För att kunna vara självständig måste de anställda, enligt honom, besitta rätt 
kompetens ”man kan inte vara självständig utan kompetens, det funkar inte” och förtydligar 
att då kan inte företaget leverera. Därefter kommer delaktighet som Karlsson anser hör 
ihop med självständighet, ”om jag är självständig så måste jag också ta en plats”. Närvaro 
tycker han är en motsägelse mot de övriga faktorerna, i det fall han är intresserad och 
självständig ”går det inte att inte vara närvarande”. Beträffande pengar anser Karlsson att det 
kommer om alla de övriga delarna finns och i de fall pengar inte erhålls är det fel 
någonstans. Pengar är, enligt honom, ”ett sätt att mäta att vi är på rätt väg”.  
 
Det Karlsson anser vara viktigt för Vinter är innovation och ”kreativitet är vårt vassaste 
instrument”. Det finns inget policydokument, vilket han anser bra då ”för mycket papper, för 
mycket policy, för mycket struktur är hämmande i kreativitet”, istället lever de ut sitt 
varumärke. Han menar att de två arbetsprocesserna, Snöslungan och Snötoppen 
(beskrivna i 4.2.2), kan ses som Vinters policy, då affärsplan och visioner är kopplade till 
dem. Dessa arbetsprocesser måste företaget kunna orientera sig i och använda sig av samt 
ha förtroende för, för att kunna vara innovativa och kreativa. Han tillägger att de 
anställdas kompetens måste utmynna i upplevelser för kunden.  
 
Det är viktigt, enligt Karlsson, att projektledarna har en ömsesidig plattform i de olika 
arbetsgrupperna när det gäller de olika processerna för att företaget ska få gemensamma 
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värderingar och mål. Hans uppgift, som projektledare, är att ”vara med på resan med 
arbetsgruppen”. Karlsson säger att ”vi har som affärsidé att vi ska få snöbollar att studsa” och 
förklarar att för att få dem att studsa handlar det inte enbart om dem, som byrå, utan det 
handlar även om vilka kunder de har. ”Om vi ska få snöbollar att studsa så måste vi ha 
kunder som också vågar ta ut svängarna, annars kommer ingenting att studsa”, menar han.  
 
Karlsson finner det viktigt att hans värderingar och mål stämmer överens med företagets. 
På Vinter förs medarbetarsamtal med samtliga anställda för att stämma av var individen är 
på väg, var den vill samt var företaget är på väg. Då individens och företaget visioner inte 
stämmer överens anser han att det är bättre att skilja på sig och säger ”inte för att jag tycker 
någon är dålig utan för att överensstämmer inte målen med varandra då kommer det aldrig att funka 
och då blir någon olycklig. Ett olyckligt företag tjänar inga pengar och en olycklig individ är inte 
kreativ, den mår inte bra”.  
 
Karlsson menar att det finns många karismatiska människor med starka viljor på Vinter, 
vilket innebär att dessa personer syns och hörs på bekostnad av någon annan som då inte 
kan komma fram och vara lika delaktig. Själv ser han inte detta som något problem och 
säger ”jag tar plats och får jag inte göra det så kan jag inte heller verka”. Vinter är, enligt 
Karlsson, bra på att ta till vara på de faktorer som skapar värde för de enskilda individerna 
men att de skulle kunna bli bättre på detta genom att uppmärksamma de personer som 
inte tar så mycket plats. Han anser att han personligen skapar de förutsättningarna själv på 
grund av den befattning han har inom företaget.  
 
4.5.2 Gränsskapande styrmodellen 

Det är, enligt Karlsson, en mycket hög estetisk moral både inom Vinter och utåt mot 
omgivningen. Han menar att företagets klimat och arbetssätt har blivit en kultur inom 
Vinter där de måste värna om både sin och sina kunders integritet. Utifrån Karlssons syn 
har det skapats en sorts gräns mellan projektledarna, detta på grund av att projektledarna 
sitter djupt involverade i kundens affärs- och strategiprocesser. ”Vi vet att en överflyttning 
av en kund från en person till en annan skadar relationen till kunden”, förklarar han. Problemet 
med dessa gränser är inte att de anställda klampar in på varandras områden utan tvärtom 
”det där är ditt uppdrag, slutför det. Kom inte hit!”, menar Karlsson.   
 
Ett bevis på att Karlsson gör rätt saker är när kunderna är nöjda. Nomineringar och 
vinster i nationella tävlingar är ett annat bevis på att Vinter gör rätt saker. Pengar är 
ytterligare sätt att få bevis på att företaget gör rätt saker, där kvittot är att kunderna betalar 
fakturorna, utvecklar han.  
 
4.5.3 Diagnostiska styrmodellen 

Karlsson anser det viktigt för företag att kontinuerligt genomföra mätningar för att veta 
var företaget är, vad de gör rätt och fel men i förhållande till andra företag mäter Vinter 
väldigt lite. Han anser att mätningen är en strategi för att bli bättre då företaget måste 
generera pengar och använder mätinstrument för att veta att de levererar rätt saker. 
 
På frågan vad Karlsson tror är anledningen till att Vinter mäter humankapitalet svarar han 
”mäter vi humankapitalet”? och förtydligar att för honom är mätning naturligt. Vinter 
arbetar med svåra mätbara parametrar, enligt honom, och syftar på de mjuka delarna i 
företaget exempelvis kompetens och konkurrenskraft hos kund. Karlsson anser att 
företaget kan bli mycket bättre på att kommunicera ut mätresultatet till de anställda, ”vi 
mäter men vi pratar väldigt lite om hur vi mäter, alltså vad vi gör med resultatet”. Vinter gör 
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uppföljningar på varje uppdrag, dessa tycker han kommuniceras ut bra till de anställda. 
Sammanfattningsvis säger Karlsson ”jag har inga problem med mätning”. 
 
4.5.4 Interaktiva styrmodellen 

Det största framtida hotet mot Vinter är, enligt Karlsson, att IT kommer att förändra 
världen, där tekniken kommer att vara det sekundära och att det är funktionen som blir 
den primära. ”Vi kommer att få se ohyggligt många fler Facit under en 10 års period”, säger han 
och vidareutvecklar detta med att det finns företag som inte förstår de nya lösningarna 
och därmed inte förstår sig på kunden. Dessa företag kommer i och med detta tappa hela 
marknaden, menar Karlsson. Han tror att Vinter ”definitivt kommer att klara det här om vi 
vill vara med på det” och menar att företaget är trendkänsligt och kommer därför att 
överleva. Det kommer, enligt honom, att hända väldigt mycket i branschen och att det 
kommer att se helt annorlunda ut om tio år.  
 
Karlsson anser att det inte är någon match i att vara stor och menar att det gäller att vara 
tillräckligt stor för att hela tiden ha ett inflöde på nya människor. Dessa påverkar den 
interna processen när de kommer med nya idéer och nya saker. ”I en byrå där man känner 
varandra för väl blir det ingen kreativitet, där blir det ingen innovation”, säger Karlsson. En fara 
med detta är att kommunikationen standardiseras, vilket enligt honom är livsfarligt. Han 
ser humankapitalet som väldigt viktigt för att behålla kreativiteten, där nya människor, 
tillskott på nytt blod och nya tankar är avgörande faktorer. Ett annat hot som han berör 
är att det är svårt att hitta rätt kompetens på Vinters ort.  
 
Inom Vinter är det viktigt att de anställda förstår och respekterar varandra samt att de 
bejakar andra människors fördelar för att kunna skapa kreativitet, framhåller Karlsson. 
Han menar att alla på Vinter är en sammanhållen grupp där ”ingen är mer värd än någon 
annan”. För varje uppdrag gör de anställda en resa tillsammans, resan startar med att 
kunden berättar vad de vill ha gjort och sedan analyserar de anställda detta och försöker 
hitta kärnan i behovet, förklarar Karlsson. I diskussionen med kund och i diskussionen 
inom arbetsgruppen skapas kunskaper som förflyttar alla individer framåt. ”Efter varje 
projekt vet vi mer, efter projekt har vi uppnått någonting nytt. Det är en otrolig stimuli om en 
person blir utvecklad”, säger han. 
 
Vinters formella möten är något som Karlsson anser de kan bli mycket bättre på. Han 
tror att det kan ha att göra med VD: ns syn på VD-rollen. Han anser att VD: n har en 
svår arbetssituation där hon dels ska vara kreatör och leda människor och dels att hon ska 
vara VD med allt vad det innebär. Då Vinter är marknadsledande förväntas det att 
företaget ska deltaga på olika inbjudningar och evenemang, detta gör att tiden blir en 
bristvara, menar Karlsson. De interna mötena prioriteras inte högt eftersom denna tid 
inte är faktureringsbar och enligt honom är produktionsledningsmötena de enda formella 
mötena inom företaget. ”Vi är otroligt duktiga utåt men inåt, vi orkar inte med de här 
processerna själva” utvecklar han.  
 
Karlsson anser att Vinter borde införa stormöten en gång i månaden, där de går igenom 
förra månadens resultat samt tar upp mätresultat och utvärderar dessa, ”brist på information 
skapar illusion”. Han menar dock att stormöten inte är nödvändiga då de informella 
mötena inom företaget ständigt uppstår och ”hanterar det som inte det stora mötet skulle ha 
hanterat”. Orsaken till att de informella mötena kontinuerligt uppstår är, enligt Karlsson, 
hans arbetsgrupp är fysiskt organiserat så sätt att de sitter tillsammans i samma rum, vilket 
gör att de anställda kan prata rakt ut med varandra.  
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4.6 Fredrikssons visualisering av Vinter Reklambyrå 

Fredriksson drar paralleller mellan en verksamhet inom reklambranschen och en cirkus. 
”Att vara ledare för en sådan typ av verksamhet, det är ungefär som att vara cirkusdirektör. Man 
har en massa olika karaktärer som ska ut på manegen och uppträda samt att få plats att agera. 
Många som jobbar inom den här branschen är egon och samtidigt som man ska få dem att 
individuellt utvecklas som ballerinor, trapetskonstnärer eller lejondomdörer, måste de samtidigt också 
vara med i hela föreställningen. Det är väldigt mycket handskandes med humankapital och alla har 
sina individuella behov, så det är ganska jobbigt att vara VD för ett sådant här bolag, alltså rent 
personalmässigt. Man måste dels skapa skarpt fokus på den här frågan, det är väldigt många olika 
personligheter”. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 

 följande kapitel analyseras det empiriska material som framkom vid intervjuerna. Empiri 
och teori binds samman och analyseras utifrån vår analysmodell samtidigt som slutsatser 
dras. De slutsatser vi kommer fram till besvarar uppsatsens syfte. Avslutningsvis omarbetas 

analysmodellen.    
 
5.1 Humankapital 

Hansson och Andersson (1999) definierar humankapitalet som summan av all kompetens 
i verksamheten som bidrar till förädlingen och anses som grunden i ett företags 
verksamhet. Samtliga aktörer, utom projektledaren Fredrik Karlsson, beskriver 
humankapital som de anställdas kunskaper, erfarenheter och kompetens, vilket stämmer 
bra överens med teorin. Projektledaren ser humankapitalet som att ”ingen äger en individ, 
alltså är det ett fritt kapital, ett kapital som kommer och går”, att han har denna uppfattning 
kan förklaras med sin erfarenhet av att ha arbetat med Leif Edvinsson. Brooking (1997) 
menar att de anställda äger humankapitalet och det är de själva som bestämmer när, hur 
och var de ska bidra med resursen och som Edvinsson och Sullivan (1996) säger är 
humankapitalet den del som försvinner från arbetsplatsen då personalen går hem för 
dagen. Dessa två teorier går i linje med projektledarens åsikt. Edvinsson och Malone 
(1997) beskriver begreppet som all individuell förmåga, kunskap, skicklighet och 
erfarenhet hos företagets personal och ledning, vilket även delas av våra aktörers 
uppfattningar.  
 
”För en reklambyrå är humankapitalet en stor del av värdet för företaget”, säger Copywritern 
Axel Berger, även produktionsledaren Helena Eriksson delar denna syn då hon säger ”det 
är så självklart för mig att det [humankapitalet] är det viktiga… går man hem så produceras 
ingenting”. Sammantaget går detta samman med vad Sveiby och Risling (1987) skriver; 
att humankapitalet är kärnan i kunskapsbaserade företag och det är humankapitalet som 
är avgörande för företagets framgång.  
 
VD:n ser två perspektiv för hur humankapitalet kan ökas, genom delaktighet eller genom 
drivkraft hos de anställda. Den viktigaste av dessa två är att delaktighet bör utgöra en del 
av företagskulturen och detta stöds av Brooking (1997) som skriver att involvering av de 
anställda av beslutsfattande motiverar personalen till att stanna kvar längre inom företaget. 
VD: n belyser även att det finns en överlärning hos Vinter där de anställda lär av 
varandra. Detta hävdar även Sveiby och Berret-Koeler (1997) som menar att kompetens 
och kunskap förs vidare genom att individer tar efter varandra. 
 
5.2 Värderingsstyrmodellen 

Värderingsstyrmodellen innefattar företagets normer och värderingar samt ska förtydliga 
för de anställda hur företaget skapar värde, menar Simons (1995). Den ska även ge kraft, 
styrka och mod vilket inspirerar till nytänkande och innovation. Vidare skriver han att 
för att nå företagets mål är det viktigt för de anställda att veta vad företaget står för.  
 
VD: n Annika Fredriksson värdesätter självständighet och delaktighet främst hos 
företagets anställda. Detta kan bero på att självständighet och delaktighet skapar 
kreativitet vilket, enligt Sveiby och Risling (1987), är ett av de utmärkande dragen för 
kunskapsbaserade företag. VD: ns uppfattning delas även av projektledaren och 
Copywritern. Den aktör som utmärker sig i sin åsikt är produktionsledaren som tror att 

I 
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företaget värdesätter pengar och närvaro främst, vilket hon lyfter fram genom att säga ”för 
utan närvaro blir det ju inga pengar”. Detta kan bero på att hon även är ekonomiansvarig. 
Projektledaren och Copywritern har å andra sidan placerat pengar och närvaro som några 
av de lägre faktorerna för värdeskapande inom företaget, projektledaren menar att vara 
självständig och delaktig ”då går det inte att inte vara närvarande”. Båda menar att pengar 
kommer när alla de andra faktorerna finns. Alla aktörer är överens om att utbildning och 
friskvård kommer på sista plats. Detta går emot det Stewart (1997) skriver att ett företag 
kan styra sitt humankapital för att behålla det genom att investera i det för att få en 
kompetent personal. Simons (1995) beskriver värderingsstyrmodellen med att denna ska 
förtydliga för de anställda hur företaget skapar värde. Ur denna aspekt har 
värderingsstyrmodellen uppfyllt sitt syfte då Vinters ledning och anställda har liknande 
uppfattningar om vad företaget värdesätter hos de anställda.  
 
Samtliga aktörer, förutom Copywritern, rangordnar samma faktorer angående vad som 
skapar värde för de anställda, delaktighet, styra över eget arbete samt pengar. 
Anledningen till att dessa tre aktörer har samma rangordning kan, enligt oss, bero på att 
samtliga sitter med i ledningsgruppen där de får ta del av samma information. Orsaken till 
att Copywritern sätter styra över eget arbete främst kan beror på att hans arbetsuppgifter 
kräver frihet under ansvar. Även hans tredje placering, delaktighet, kan förklaras med 
hjälp av hans arbetsuppgifter då Copywriters ofta samlar in information ute hos kund, 
vilket gör att han inte är lika delaktig i processen i lika hög grad som de övriga i 
arbetsgruppen.  
 
För att utröna vad respektive anställd kan tillföra organisationen och därigenom förhöja 
värdet inom den är det viktigt, enligt Brooking (1997), att ledningen känner och förstår 
de anställdas kunskaper och expertområden. I det stora hela värdesätter VD: n och de 
anställda samma egenskaper vilket borde, enligt oss, leda till att företagets humankapital 
har större möjlighet till förädling. I detta fall kan utläsas att värderingsstyrmodellen 
fungerar relativt bra i Vinter. Därmed uppfyller värderingsstyrmodellen i detta fall sitt 
syfte, som enligt Simons (1995), är att inspirera till nytänkande och kreativitet. 
 
Vi anser att de anställda är osäkra på vilka Vinters grundläggande värderingar och policy 
är och detta kan bero på att företaget inte har några uttalade grundläggande värderingar 
samt policy. VD: n menar att Vinter istället har en känslomässig vision ”Vinter ska vara 
varje kunds och kreatörs dröm, alltså det ska vara lika roligt att jobba på Vinter som att jobba med 
Vinter”. Om företaget lyckas införa denna känslomässiga vision borde det medföra att 
humankapitalet förädlas.  
 
Projektledaren, produktionsledaren samt Copywritern åsikter går isär gällande Vinters 
grundläggande värderingar i och med att de beskriver innebörden av dem på olika sätt. 
Själva budskapet är dock densamma, att känna sig som en del av företaget. Detta borde 
tyda på att värderingsstyrmodellen, i detta perspektiv, inte fungerar tillfredställande då de 
anställda är osäkra på Vinters grundläggande värderingar. Detta stämmer överens med det 
Simons (1995) skriver, utan ett väl fungerande värderingssystem är det svårt för de 
anställda att förstå företagets normer och värderingar. Vi tolkar dock, utifrån aktörernas 
uppfattningar, att samtliga aktörer delar en känslomässig vision där de känner att de är en 
del av företaget även om de har svårt att beskriva värderingar och policy i ord. Det är 
som produktionsledaren säger ”värderingar finns ju alltid, de sitter som i väggarna hos ett 
företag” och att det är ”något man känner när man varit här ett tag”.  
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Samtliga aktörer anser att de känner sig delaktiga vid beslutsfattande, dock inte vid stora 
övergripande förändringar. Detta kan ha att göra med VD: ns inställning angående 
delaktigheten vid de övergripande affärsmålen då hon säger ”no discussion… det tar vi inte 
ens upp till diskussion”. Alla aktörer anser att de får vara delaktiga och säga sitt på vägen till 
att nå företagets mål. Involvering av de anställda i beslutsfattande och planering gör att de 
upplever en delaktighet genom hela processen och detta leder enligt Brooking (1997) till 
mer motiverad och nöjd personal. De tycker även att Vinter är bra på att ta tillvara de 
faktorer som skapar värde för den enskilda individen. Projektledaren anser dock att 
företaget kan bli bättre på det genom att också försöka uppmärksamma de personer som 
inte syns. Samtliga aktörer anser att deras och företagets värderingar och mål är detsamma 
och de är helt överens beträffande att det är viktigt att denna samstämmighet finns. Detta 
kan bero på att det är en del av företagskulturen då VD:n är en viktig del av denna kultur 
och säger att ”vi lever precis som vi vill att den här kulturen ska vara”.  Ett syfte med 
värderingsstyrmodellen som Simons (1995) belyser är att vägleda företaget för att nå 
strategiska mål. Med detta i beaktande anser vi att Vinter når ut med sina värderingar till 
de anställda på ett bra sätt då VD: n utgår från begreppet ”Live the brand”.   
 
Det är viktigt för Vinter att de anställdas mål och värderingar stämmer överens med 
företagets. När företaget upptäcker att en anställd inte delar detta går den anställde och 
företaget åt skilda håll. Detta medför att Vinter endast har personal med samma 
värderingar. Detta stämmer in på Bolands (1979) ”control over” då delägarna, vid starten 
av Vinter, har skapat en stark företagskultur som sitter starkt i företagets väggar. De 
anställda måste mer eller mindre acceptera och leva efter den eller lämna företaget. 
 
Vi anser att Vinter använder sig av de anställdas kompetens och kreativitet på ett bra sätt 
vilket gör att de tar tillvara på tillgången och därigenom utvecklas och förädlas 
humankapitalet. En slutsats vi kan dra för att värderingsstyrmodellen ska ha möjlighet att 
fungera på ett tillfredställande sätt är att Vinter bör skriva ner sina grundläggande 
värderingar samt dokumentera sin policy. Utkommuniceringen av Vinters värderingar 
och policy till de anställda bör förbättras och detta kan ske genom att ledningen 
kontinuerligt går igenom dessa dokument samt att varje anställd får dokumenten i sin 
hand. Dessa förbättringar borde leda till att företaget blir mer enhetligt i sin strävan efter 
att nå sina mål samt att värderingsstyrmodellen skulle fungera på ett bra sätt. En annan 
slutsats vi kommit fram till är att värderingsstyrmodellen i Vinters fall till stor del bygger 
på strukturkapital då Vinters företagskultur är väldigt stark och som produktionsledaren 
säger ”värderingar finns ju alltid, de sitter som i väggarna hos ett företag”.  
  
5.3 Gränsskapande styrmodellen  

De gränsskapande styrmodellerna beskriver, enligt Simons (1995), det accepterade 
området för aktiviteterna inom företaget i syfte att undvika risker. Styrmodellerna visar 
på vilken spelplan företaget ska agera och vilka regler som gäller inom denna spelplan.  
 
Alla aktörer är eniga om att Vinter har hög etik och moral och det är inte tillåtet att göra 
något som strider mot detta, varken inom företaget eller utåt mot kund. 
Produktionsledaren går ett steg längre än de övriga och tar upp lagar och regler som 
företaget måste ta hänsyn till. Detta tror vi har sin grund i hennes tidigare 
yrkeserfarenheter inom redovisning där regelverk styr arbetet. Etik, moral, lagar och 
regler kan således ses som företagets spelplan. Att kunna handla med gott omdöme är en 
egenskap som Sveiby (1995) menar att humankapital bör besitta. Då företaget har 
personal som besitter denna kunskap behövs inte så tydliga gränser för beteenden som 
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inte är accepterat i företaget. Den höga etik och moral som finns inom Vinter kan, enligt 
oss, ses som de anställdas handlingsutrymme. Det i sin tur stämmer överens på Simons 
(1995) beskrivning av gränsskapande styrmodeller då de anställdas totala handlings-
utrymme begränsas av detta.  
 
Inom företaget ser samtliga aktörer, förutom projektledare, de två arbetsprocesserna 
Snöslungan och Snötoppen som företagets regelverk för hur arbetet ska utföras. Dessa 
processer ligger som grund för Vinters arbete och visar vilka som är ansvariga för vad 
samt i vilket stadium projektet ligger i byrån. Enligt Simons (1995) markerar denna 
styrmodell på vilken spelplan företaget ska agera och vilka regler som ska gälla inom 
denna spelplan. Med detta i åtanke kan Vinters två arbetsprocesser ses som regelverk 
inom företagets spelplan. De risker som skulle kunna uppkomma om dessa processer inte 
fanns är fokusering på fel saker och färre nöjda kunder då en felanalysering av kundens 
behov skulle kunna ske. I detta fall har den gränsskapande styrmodellen en bra verkan på 
företaget då företaget ställt upp gränser för vad som är tillåtet att göra i syfte att undvika 
risker.   
 
En annan gräns som Vinter satt upp är att företaget är organiserat i tre olika 
arbetsgrupper. Projektledarens, produktionsledarens samt Copywriterns åsikter går 
samman med det VD:n säger angående att gränser inte finns inom arbetsgrupperna. VD:n 
framhåller att individerna måste vara beredd på att ge och ta och säger ”man lär sig leva 
med den insikten att man inte är bäst själv”.  
 
Om vi applicerar Simons (1995) beskrivning av den gränsskapande styrmodellen kan de 
anställda, när de får nya kunder eller nya projekt, söka efter nya sätt genom 
arbetsgrupperna att övervinna problem samt för att skapa värde för kunden och företaget. 
Med detta i åtanke torde humankapitalet utvecklas då de söker nya vägar att gå för att 
övervinna de problem som uppstår. Detta stämmer överens med vad Copywritern säger, 
det finns inte några barriärer mellan arbetsgrupperna i företaget utan vid problem att lösa 
kundens behov kan de gå utanför gruppen för att få en second opinion av en annan 
arbetsgrupp. Att gränserna inom arbetsgrupperna inte är tydligt markerade är bra i denna 
typ av bransch då det finns ett begrepp som lyder ”Kill your darlings”. Detta innebär att 
det är viktigt att kunna vara öppen och ärlig gentemot sina gruppmedlemmar vid 
synpunkter på idéer eller lösningar om dessa inte kommer att generera nytta för kunden.  
 
Arbetsgrupperna och -processerna är väl strukturerade och det finns utrymme för 
individerna att ta egna initiativ. Om ledningen skulle tala om för de anställda vad de ska 
göra begränsas och hindras deras initiativförmåga och kreativitet, enligt Simons (1995), 
vilket skulle vara förödande i denna typ av bransch. I och med dessa arbetsgrupper och –
processer kan paralleller dras till Simons gränsskapande styrmodell då ledningen har 
klargjort inom vilken spelplan de anställda ska söka möjligheter samt delegerat ut ansvar 
inom spelplanen.  
 
Styrningen beträffande den gränsskapande styrmodellen kan liknas med Bolands (1979) 
”control with”. Detta då VD: n framhåller att samtliga inom företaget har varit delaktig i 
utformandet av Vinters arbetsprocesser och säger ”det är ingenting som någon ledningsgrupp 
har hittat på och sen gått ut och berättat hur det ska se ut”. Detta eftersom arbetssättet inom 
grupperna bygger på att de anställda tar egna initiativ och är aktiva sökare av information. 
Boland beskriver denna styrning med att information inte behöver komma direkt från 
ledningen utan kan kommuniceras horisontellt inom företaget. Detta gör den inom 
Vinter då de olika arbetsgrupperna kommunicerar med och tar hjälp av varandra.  
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En slutsats vi kan dra är att företagskulturen präglar Vinters gränser både internt och 
externt. Utifrån ovanstående analyser kan vi dessutom dra slutsatsen att den gräns-
skapande styrmodellen i Vinter fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detta baserar vi på 
att företaget har klargjort för de anställda vilken spelplan de ska agera på och söka 
möjligheter inom. Vidare baserar vi detta på att gränserna för vilka ansvarsområden varje 
anställd har är tydligt klargjorda genom de väl definierade arbetsprocesserna, Snötoppen 
och Snöslungan.   
 
5.4  Diagnostiska styrmodellen   

Simons (1995) skriver att den diagnostiska styrmodellen samordnar och övervakar 
implementeringen av avsedda strategier samt kommunicerar ut planer och mål. Syftet 
med styrmodellen är att försäkra sig om att företagets mål uppnås. Detta görs bland annat 
genom att mäta utfallet av verksamheten.  
 
De viktigaste nyckeltal som Vinter mäter är de två genomsnittliga branschnyckeltalen, 
byråintäkt per anställd och förädlingsvärde per anställd, menar VD: n. Dessa kallas enligt 
Simons (1995) för kritiska framgångsfaktorer och är viktiga att mäta för att företaget ska 
uppnå sina mål. VD: n framhåller att branschnyckeltalen är ett direkt mått på lönsamhet 
och effektivitet samt att det är humankapitalet som mäts. Den enda mätningen inom 
Vinter som Copywritern är medveten om är de stickprov på projekt som görs, ”några 
andra mätningar internt i arbetsgruppen görs inte mig veterligen”. Analysering av och förståelse 
för de kritiska framgångsfaktorerna är nödvändigt för att företaget ska kunna 
implementera de diagnostiska styrsystemen framgångsrikt, menar Simons. Med tanke på 
det Copywritern och det Simons säger om mätning tolkar vi att de diagnostiska 
styrsystemen inte är framgångsrikt implementerat eftersom förståelsen för mätning inom 
företaget är låg. Detta stärks då de övriga aktörerna uttryckligen anser att Vinter inte 
kommunicerar ut mätresultaten till de anställda. 
 
Anledningen till att Vinter mäter humankapitalet är att företaget ska arbeta mer effektivt. 
Det överensstämmer med vad Sveiby och Risling (1987) skriver att det är den 
individuella kunskapen och kompetensen hos de anställda, humankapitalet, som avgör 
vilken avkastning penningkapitalet får. Produktionsledaren säger att mätning sker för att 
”lokalisera var felet ligger” och därmed få möjlighet att rätta till detta, vilket är en del i 
företagets utveckling. Detta kan liknas med parallellen som Simons (1995) drar mellan 
det diagnostiska styrsystemet och en termostat. Att få signaler att någonting är fel och få 
möjlighet att rätta till detta kan kopplas samman med att slå på eller stänga av värmen i 
ett hus när temperaturen avviker från önskat läge. Projektledaren ser mätning i allmänhet 
som en strategi för att företaget ska bli bättre samt för att veta att de levererar rätt saker. 
Detta sammanfaller med den diagnostiska styrmodellens innebörd att samordna och 
övervaka implementeringen av avsedda strategier samt att kommunicera ut planer och 
mål. 
 
Motivet till aktörernas åsikter gällande mätning kan bero på att VD: n anser att 
ekonomin har låg prioritet inom Vinter. Simons (1995) menar att det är viktigt att 
ledarnas val mellan de olika styrmodellerna blir rätt då dessa reflekterar deras personliga 
val som i sin tur påverkar möjligheten att nå företagets mål. En slutsats vi kan dra utifrån 
detta är att VD: n bör prioritera ekonomin högre då detta även skulle genomsyra hela 
företaget där de anställda skulle få större engagemang, förtroende samt intresse för hur det 
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går för företaget rent ekonomiskt. De har dock som plan att skapa nya rutiner för 
ekonomin men de är ännu inte implementerade i företaget.  
 
Inom Vinter är inte alla medvetna om vilken typ av mätning som sker, detta kan tolkas 
som att det är ledningen som ställt upp de nyckeltal som mäts. Det faktum att 
mätresultaten inte kommuniceras ut till de anställda, gör att de anställda inte är 
införstådda i företagets ekonomi. Utifrån detta anser vi att den diagnostiska styrmodellen 
styrs via Bolands (1979) ”control over”.  
  
Vi har funnit att styrning i Vinter inte sker genom de två branschnyckeltalen då de 
samtliga anställda inte är medvetna om dem. Detta gör att den diagnostiska styrmodellen 
inte fungerar som den bör göra i Vinter. Då utkommuniceringen av mätresultatet i stort 
sett är obefintlig inom Vinter kan Simons modell hjälpa företaget att skapa rutin kring 
kontinuerlig uppföljning och utkommunicering av gjorda mätresultat. Att denna 
styrmodell inte fungerar gör att det blir en obalans mellan de fyra modellerna i Simon 
Levers of Control. Denna obalans beror till störst del av VD: ns åsikt gällande ekonomins 
prioritet och en lösning för att återfå balansen bör VD: n främja företagets ekonomiska 
delar.    
 
5.5 Interaktiva styrmodellen 

Den interaktiva styrmodellen fokuserar mot strategiska osäkerheter och kräver en 
kontinuerlig öppen dialog mellan ledning och anställda för att kunna fungera, menar 
Simons (1995). Det är viktigt, enligt honom, att de anställda delger information och 
kunskap till varandra.  
 
Det främsta hotet mot Vinter är bristen på kompetent personal på orten, detta grundar vi 
på aktörernas åsikter. Copywritern ser dock inte detta som något större hot då han anser 
”har vi inte kunskapen inhouse köper vi in kunskapen utifrån”. Den stora faran, enligt honom, 
är den förändrade mediebilden, vilket även VD: n och projektledaren ser som ett hot 
mot Vinter. Vi tror att motivet till att de tre aktörerna ser detta som ett hot är att de, i 
sina arbetsuppgifter, har kontakt med kunderna samt använder sig av medieutbudet. 
Produktionsledaren delar inte denna åsikt och detta tror vi beror på att hon anses som 
spindeln i nätet inom företaget och inte har samma kontakt med omvärlden på samma 
sätt som de övriga aktörerna. Att ha en bra extern kommunikation visar på att företaget 
innehar en förmåga att undersöka omgivningens förändringar, det vill säga hot och 
möjligheter, skriver Hugerth (1994). Vi anser att Vinter är uppmärksamma och medvetna 
om framtida strategiska hot. I detta avseende fungerar den interaktiva styrmodellen på ett 
bra sätt och detta grundar vi på det Simons (1995) skriver om denna modell, att den 
används för att undvika att bli överraskad av exempelvis nya teknologier och kundbehov.   
 
Brooking (1997) framhåller att företaget bör ha som målsättning att behålla sin personal 
då det är dyrt att anställa och utbilda sin personal. Detta motsäger projektledaren och 
VD: n som båda är eniga om att denna typ av bransch ständigt behöver få in nytt blod 
som kommer med nya idéer och erfarenheter. Kompetens och kunskap förs, enligt 
Brooking, vidare genom att individer tar efter varandra, vilket går i linje med att den nya 
personalen delger sina kunskaper till den befintliga personalen. Det är livsfarligt att inte 
ha något inflöde på nya människor då kommunikationen kan standardiseras, anser 
projektledaren.  
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En viktig del i den interaktiva styrmodellen som Simons (1995) tar upp är att de anställda 
delger information och kunskap till varandra. Inom Vinter är förståelsen och kunskapen 
om varandras arbetsuppgifter viktig då samtliga aktörer belyser detta. VD: n går så långt 
som att säga att alla har förståelse och kunskap om varandras arbetsuppgifter inom Vinter. 
Detta påstående faller då produktionsledaren och Copywritern anser att det finns vissa 
brister i förståelsen för deras arbetsuppgifter. Produktionsledaren menar att förståelsen för 
ekonomin är låg och Copywritern anser att budgeten för projekten inte alltid är relevant 
i förhållanden hans kreativa process. Sammantaget anser vi att detta hänger samman med 
att kommunikationen inom företaget beträffande ekonomin inte är tillfredsställande. Ur 
detta perspektiv fungerar inte den interaktiva styrmodellen på ett tillräckligt sätt. 
 
Sveiby (1995) framhåller att de anställda utvecklar kompetens och erfarenheter genom att 
diskutera, agera och samverka med andra anställda, där den anställde själv måste 
strukturera sin väg och bygga upp sin individuella kompetens. Samspelet och 
interagerandet mellan medarbetarna är betydelsefullt inom Vinter, då produktions- och 
projektledaren menar att kreativitet föds genom detta. Genom diskussion med kund samt 
inom arbetsgruppen skapas kunskaper som förflyttar alla individer framåt, utvecklar 
projektledaren och säger ”efter varje projekt vet vi mer, efter projekt har vi uppnått någonting 
nytt. Det är en otrolig stimuli om en person blir utvecklad”. Blomé (2004) framhåller att de 
anställdas kunskap förvandlas, vid möte med kund, till nytta för kunden samt intäkter för 
företaget. Copywritern menar att samspel och interagerande mellan honom och kund ger 
en större allmänbildning och en utvidgad kunskapsbank. Vi anser att ett användande av 
den interaktiva styrmodellen på det sätt som är beskrivet i detta stycke medför förädling 
av humankapital.  
 
VD:n ser att Vinter har olika typer av formella möten medan de övriga anser att det är 
väldigt få formella möten. Projektledaren tror att detta beror på tidsbrist då VD: n sitter 
på två stolar och har en svår arbetssituation. Däremot anser alla att det ständigt 
uppkommer informella möten inom företaget och dessa menar projektledaren ”hanterar 
det som inte det stora mötet [formella möten] skulle ha hanterat”. Hugerth (1994) menar att 
syftet med den interna kommunikationen är att skapa motivation och engagemang hos 
de anställda, Simons (1995) tillägger att en kontinuerlig och öppen dialog mellan ledning 
och anställda krävs för att uppfylla detta. Alla aktörer anser att de informella mötena sker 
naturligt, dels utifrån Vinters företagskultur och dels hur företaget är organiserat i 
arbetsgrupper. Enligt VD: n bidrar de informella mötena till förädling av humankapitalet. 
Humankapitalet borde, enligt oss, förädlas då de informella mötena fungerar så pass bra 
inom Vinter.  
 
När det gäller den interaktiva styrmodellen kopplar vi samman den med Bolands (1979) 
”control with”, då Vinter är mycket bra på att ta till vara de anställdas åsikter och 
synpunkter. Även det faktum att företaget uppmuntrar till informella möten gör att de 
har en kontinuerlig och öppen dialog mellan ledning och anställda och detta stämmer in 
på styrformen ”control with”, där både anställda och ledning är aktiva sökare av 
information. Att personalen är aktiva sökare av information borde vara en mycket viktig 
del i den interaktiva styrmodellen för att ha möjlighet att hitta strategiska möjligheter och 
hot.  
 
Den slutsats vi kan dra angående den interaktiva styrmodellen är att den i dagsläget 
fungerar bra inom Vinter men att den kan förbättras. Detta skulle kunna ske genom att 
införa fler och kontinuerliga formella möten. Då det kom fram i intervjuerna att de 
anställda saknar formella möten borde ett införande av detta åstadkomma en större 
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delaktighet inom företaget samt att förädling av humankapital då sker. Samspelet mellan 
företaget och kund skulle skapa ett ökat förtroende om företaget införde rutin beträffande 
dokumentation av företagets kundkontakter. I dessa dokumentationer skulle det framgå 
vem kontaktpersonen var, vad samtalet gällde samt när det skedde och detta skulle 
omvandlas till strukturkapital. Förtroendet skulle öka då kundkontakterna skulle ses som 
mer professionella då de anställda har vetskap om tidigare kontakt med kunden samt att 
kunden kan vända sig till någon annan i arbetsgruppen än just tidigare kontaktperson. En 
övergripande slutsats vi funnit är att humankapitalet förädlas då den interaktiva 
styrmodellen fungerar. Om Vinter lyckas med att förbättra sin interaktiva styrmodell 
borde det medföra att förädlingen ökar och det i sin tur ökar företagets tillgångar.  
 
5.6   Sammanfattande slutsatser 

1) Vinter bör skriva ner sina grundläggande värderingar samt dokumentera sin policy för 
att värderingsstyrmodellen ska ha möjlighet att fungera på ett tillfredställande sätt. 
Dessa dokument bör kontinuerligt gås igenom samt delges de anställda för att de 
anställda ska vara medvetna om vad företagets grundläggande värderingar och policy 
är. Detta skulle medföra att företaget blir mer enhetligt i sin strävan efter att nå sina 
mål samt att värderingsstyrmodellen skulle fungera på ett bra sätt.  

 
2) Värderingsstyrmodellen bygger i Vinters fall till stor del på strukturkapital då Vinters 

företagskultur är väldigt stark. Vi anser att Vinter använder sig av de anställdas 
kompetens och kreativitet på ett bra sätt vilket gör att de tar tillvara på tillgången och 
därigenom utvecklas och förädlas humankapitalet. Vi har även funnit att Bolands 
”control over” kan kopplas samman med värderingsstyrmodellen då delägarna, vid 
starten av Vinter, skapade en stark företagskultur som sitter djupt i företagets väggar. 
De anställda måste mer eller mindre acceptera och leva efter den eller lämna 
företaget. 

 
3) Den gränsskapande styrmodellen fungerar i Vinter på ett tillfredsställande sätt med 

tanke på att företaget har klargjort för de anställda vilken spelplan de ska agera på och 
söka möjligheter inom. Gränserna för vilka ansvarsområden varje anställd har är 
tydligt klargjorda genom de väl definierade arbetsprocesserna, Snötoppen och 
Snöslungan.  

 
4) Styrningen beträffande den gränsskapande styrmodellen kan liknas med Bolands 

”control with”. Detta då VD: n framhåller att samtliga inom företaget har varit 
delaktig i utformandet av Vinters arbetsprocesser och arbetssättet inom grupperna 
bygger på att de anställda tar egna initiativ och är aktiva sökare av information. 
Informationen kommuniceras horisontellt inom Vinter då de olika arbetsgrupperna 
kommunicerar med och tar hjälp av varandra. 

 
5) Styrningen i Vinter sker inte genom de två branschnyckeltalen, byråintäkt per 

anställd och förädlingsvärde per anställd, då de samtliga anställda inte är medvetna om 
dem. Detta gör att den diagnostiska styrmodellen inte fungerar som den bör göra i 
Vinter. Då utkommuniceringen av mätresultatet i stort sett är obefintlig inom Vinter 
kan Simons modell hjälpa företaget att skapa rutin kring kontinuerlig uppföljning och 
utkommunicering av gjorda mätresultat.  

 
6) Det finns en obalans mellan de fyra modellerna i Simons Levers of Control då den 

gränsskapande modellen inte fungerar. Denna obalans beror till störst del av VD: ns 
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åsikt gällande ekonomins prioritet och en lösning för att återfå balansen bör VD: n 
främja företagets ekonomiska delar. Vi har även funnit att den diagnostiska 
styrmodellen styrs via Bolands ”control over” då inte alla är medvetna om vilken typ 
av mätning som sker, vilket kan tolkas som att det är ledningen som ställt upp de 
nyckeltal som mäts. 

 
7) Den interaktiva styrmodellen fungerar i dagsläget bra inom Vinter men den kan 

förbättras. Detta skulle kunna ske genom att införa fler och kontinuerliga formella 
möten. Då det kom fram i intervjuerna att de anställda saknar formella möten borde 
ett införande av detta åstadkomma en större delaktighet inom företaget samt att 
förädling av humankapital sker. Samspelet mellan företaget och kund skulle skapa ett 
ökat förtroende om företaget införde rutin beträffande dokumentation av företagets 
kundkontakter. I dessa dokumentationer skulle det framgå vem kontaktpersonen var, 
vad samtalet gällde samt när det skedde och detta skulle omvandlas till strukturkapital. 
Förtroendet skulle öka då kundkontakterna skulle ses som mer professionella då de 
anställda har vetskap om tidigare kontakt med kunden samt att kunden kan vända sig 
till någon annan i arbetsgruppen än just tidigare kontaktperson.  

 
8) En övergripande slutsats är att humankapitalet förädlas då den interaktiva styr-

modellen fungerar. Om Vinter lyckas med att förbättra sin interaktiva styrmodell 
borde det medföra att förädlingen ökar och det i sin tur ökar företagets tillgångar. En 
slutledning vi har kommit fram till är att den interaktiva styrmodellen kan kopplas 
samman med Bolands ”control with”, då Vinter är mycket bra på att ta till vara de 
anställdas åsikter och synpunkter. Även det att företaget uppmuntrar till informella 
möten gör att de har en kontinuerlig och öppen dialog mellan ledning och anställda 
stämmer in på styrformen ”control with”, där både anställda och ledning är aktiva 
sökare av information.  
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5.7  Omarbetad analysmodell 

Efter genomförd analys och gjorda slutsatser kom vi fram till att vår analysmodell (se figur 
3.3) behövde omarbetas. Vi har i den omarbetade analysmodellen (se figur 6.1) 
sammanfattat de teorier som fått stöd av empirin.  
 

 
 
Figur 6.1 Omarbetad analysmodell 
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sammanfogade delaktighet och samverkan då vi ansåg att de var hörde ihop och var 
beroende av varandra samt att aktörerna menade att dessa var de mest väsentliga delarna 
för förädling av humankapitalet. Genom delaktighet och samverkan i arbetsgrupperna 
och genom informella möten delges de anställda kunskaper och erfarenheter, och detta 
gör att förädling av humankapitalet sker. Det är viktigt att företaget tar tillvara på de 
anställdas kompetens och kunskap samt de faktorer de anställda värdesätter för att kunna 
förädla sitt humankapital. Detta anser vi att Vinter gör då ledning och anställda 
värdesätter samma faktorer. Självständig personal var en av de faktorer som både anställda 
och ledning värdesatte högt. Genom självständighet uppmuntras kreativitet och 
nytänkande vilket borde medföra att humankapitalet utvecklas och därmed förädlas. 
Personalutbildning, som vi trodde skulle vara en stor bidragande faktor till förädling av 
humankapital, visade sig inte ha så stor vikt i det studerade företaget. Detta då både 
ledning och anställda värdesatte detta lågt. 
 
Vi anser att det är humankapital som binder de fyra olika styrmodellerna samman i denna 
uppsats och inte strategi, som har denna funktion i Simons grundmodell. Den styrmodell 
som har minst betydelse i Vinter är den diagnostiska styrmodellen, då den inte bidrar 
nämnvärt till förädling av humankapitalet. För att få en ökad förädling av humankapitalet 
bör företaget förbättra denna modell som vi redogjort för i kapitel 5.4. De två 
styrmodellerna som har starkast påverkan på förädling av humankapitalet är värderings- 
samt den interaktiva styrmodellen. Det framkom ur empirin att Vinters företagskultur 
genomsyrar hela organisationen, då hela företaget i stort delar samma värderingar. 
Värderingsstyrmodellen kan dock förbättras genom att upprätta dokument beträffande 
policy och grundläggande värderingar. I den interaktiva styrmodellen visade sig den 
interna kommunikationen ha störst betydelse för förädling av humankapitalet. Detta sker 
främst genom de informella mötena där de anställda interagerar och samverkar och 
därigenom delar med sig kunskaper, erfarenheter och kompetens. Ur empirin framkom 
det att de anställda saknade formella möten och genom att införa sådana borde det bli en 
starkare förädling inom Vinter.  
 
I den gränsskapande styrmodellen är det arbetsprocesserna och arbetsgrupperna som 
bidrar till ett förädlat värde, det vill säga ett ökat värde på humankapitalet. Detta eftersom 
de anställda har vetskap om vad de ska göra och inom vilken spelplan de ska agera. 
Sammantaget visar detta hur företaget kan använda Simons Levers of Control för att 
förädla humankapitalet. 
 
För att förtydliga hur Vinter strategisk styr företaget har vi lyft in Bolands två olika 
styrformer, ”control over” och ”control with”. Vi har applicerat detta på Simons 
styrmodeller och därmed får vi en större inblick i hur företaget styr de olika delarna av 
verksamheten.  
 
Det är viktigt att företaget tar vara på de faktorer som förädlar humankapitalet för att de 
ska få kunskap om hur de ska styra för att skapa värde för företaget samt för att 
kontinuerligt utveckla humankapitel. Detta kan ses som en ständigt pågående process, en 
sluten cirkel.  
 
5.8  Avslutande diskussion 

Inledningsvis vill vi poängtera att de slutsatser vi kommit fram till inte på något sätt är 
generaliserbara då studien endast omfattade ett företag. Vid genomförandet av studien 
blev vi förvånade över hur lite ett sådant framgångsrikt företag som Vinter är faktiskt 
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mäter. Vi trodde att denna del skulle ha en större betydelse inom företaget där de 
enskilda individerna skulle mätas. Värderingsstyrmodellen blev, som förväntat, en mycket 
väsentlig del då Vinter har en stark företagskultur. Däremot trodde vi inte att den 
interaktiva styrmodellen skulle vara så pass stor som den faktiskt var.  
 
Det var intressant och lärorikt att få en inblick i en sådan typ av företag där kreativitet 
och innovation präglar verksamheten. Det roliga med uppsatsen var att vi kom fram till 
att Simon Levers of Control, enligt oss, är en bra styrmodell att använda i ett företag med 
stort humankapital. Vi tror att företag inom reklambranschen skulle ha nytta av att införa 
denna modell i sin verksamhet. 
 
5.8.1 Förslag till fortsatt forskning 

 Utifrån de slutsatser vi kommit fram till vore det intressant att i framtida studier 
beskriva hur ett företag styr både sitt human- och strukturkapital men hjälp av 
Simons Levers of Control.  

 
 Ett annat förslag är att jämföra studien mellan två eller fler reklambyråer för att se på 

eventuella skillnader.  
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Intervjuguide - Ledningen 
 
Namn:  
 

 Vilken befattning och vilka arbetsuppgifter har Du i företaget? 
 

 Hur definierar Du humankapital? 
 

 Hur gör ni för att behålla humankapitalet inom företaget? 
 

 Vilken är företagets strategi? 
       
 

 Vilken utbildning har Du? 
 

 Vilka är Dina tidigare erfarenheter? 
 

 Vad, utifrån de fem följande alternativen, tror Du skapar mest värde för de anställda?  
 Pengar 
 Ledig tid 
 Utbildning & Friskvård 
 Styra över eget arbete 
 Delaktighet 
 Annat 

Motivera Dina placeringar. 
 

 Vad, utifrån de fem följande alternativen, värderar företaget högst hos de anställda? 
 Pengar: t ex. hur mycket den anställda bidrar till företaget 
 Närvaro 
 Utbildning & Friskvård: t ex. viljan till vidareutveckling och stil 
 Självständig: t ex. självgående, vara innovativ 
 Delaktighet: t ex. föreslå förbättringar och förändringar 

 
 Har företaget några grundläggande värderingar, policy, vad är viktigt i företaget?  

 
 Hur kommunicerar Du ut värderingar samt företagets mål? 

 
 Hur viktigt är det att de anställdas värderingar och mål stämmer överens med 

företagets?  
 

 Anser Du att det finns en öppen dialog inom företaget där de anställda får vara 
delaktiga vid beslutsfattande? I så fall vid vilka beslut? 

 
 Hur styr företaget dess humankapital och hur ökas det? Hur speglar humankapitalet 

resultatet i företaget? 
       
 

 Har företaget några uttalade regler för vad som inte är tillåtet, både inom företaget 
exempelvis för rekrytering, beslutsfattande och beteende, samt utåt mot omgivningen 
exempelvis lagar, outtalad affärssed och etik? Hur ser dessa regler ut? 
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 Har företag någon fastställd eller outtalad policy gällande arbetssättet inom företag? 
 

 Hur säkerställer företaget att de anställda utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt? 
       
 

 Använder företaget sig av mätning, exempelvis nyckeltal, för att följa upp att de är på 
väg mot de uppsatta målen? Vad mäts och varför mäts just detta? 

 
 Mäts humankapitalet? I så fall hur?  

 
 Hur kommuniceras mätresultatet ut till de berörda? 

 
 Hur används mätresultatet för att styra humankapitalet? 

       
 

 Vilka tror Du är de viktigaste strategiska osäkerheterna, framtida hot och möjligheter, 
som kommer att påverka företaget i framtiden? Har företaget den kompetens och 
resurs som behövs för att bemöta dessa? 

 
 Anser Du att ett interagerande mellan de anställda och kunderna är viktigt för 

företaget?  
 

 Anser Du att det är viktigt att medarbetarna har förståelse och kunskap om varandras 
arbetsuppgifter? 

 
 Hur ser företagets formella möten ut? Hur gör företaget för att informella möten ska 

uppstå? Anser Du att detta bidrar till förädling av humankapitalet, dvs ett mervärde, 
exempelvis genom utbyte av kunskaper och åsikter? 
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Intervjuguide - anställd 
 
Namn: 
 

 Vilken befattning och vilka arbetsuppgifter har Du i företaget? 
 

 Hur förklarar Du begreppet ”humankapital” och vad innebär det för Dig? 
       
 

 Vilken utbildning har Du? 
 

 Vilka är Dina tidigare erfarenheter? 
 

 Hur värderar Du de fem följande alternativen? Vad skapar värde för Dig? 
 Pengar 
 Ledig tid 
 Utbildning & Friskvård 
 Styra över eget arbete 
 Delaktighet 
 Annat 

Motivera den högsta respektive lägsta placeringen. 
 

 Vad, utifrån de fem följande alternativen, tror Du företaget värderar högst hos de 
anställda? 

 Pengar: t ex. hur mycket den anställda bidrar till företaget 
 Närvaro 
 Utbildning & Friskvård: t ex. viljan till vidareutveckling och stil 
 Självständig: t ex. självgående, vara innovativ 
 Delaktighet: t ex. föreslå förbättringar och förändringar 

 
 Har företaget några grundläggande värderingar, policy, vad är viktigt i företaget?  

 
 Hur kommuniceras dessa värderingar och företagets mål ut till Dig? 

 
 Hur viktigt är det, enligt Dig, att Dina värderingar och mål stämmer överens med 

företagets?  
 

 Anser Du att det finns en öppen dialog inom företaget där Du som anställda får vara 
delaktig vid beslutsfattande? 

 
 Hur tycker Du att företaget tar vara på de faktorer som skapar värde för just Dig? 

       
 

 Har företaget några uttalade regler för vad som inte är tillåtet, både inom företaget 
exempelvis för rekrytering, beslutsfattande och beteende, samt utåt mot omgivningen 
exempelvis lagar, outtalad affärssed och etik? Hur ser dessa regler ut? 

 
 Har företag någon fastställd eller outtalad policy gällande arbetssättet inom företag? 

 
 Hur vet Du att Du utför dina arbetsuppgifter på rätt sätt? 
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 Om mätningen sker, är Du tillfredsställd med denna typ av mätning? Varför, varför 

inte? 
 

 Vad tror Du är anledningen till att företaget mäter humankapitalet? Exempelvis 
motivering, kontrollering osv. 

 
 Hur kommunicerar företaget mätresultatet ut till Dig? 

       
 

 Vilka tror Du är de viktigaste strategiska osäkerheterna, framtida hot och möjligheter, 
som kommer att påverka företaget i framtiden? Tror Du att företaget har den 
kompetens och resurs som behövs för att bemöta dessa? 

 
 Anser Du att det är viktigt att medarbetarna har förståelse och kunskap om varandras 

arbetsuppgifter? 
 

 Vad ger samspelet och interagerandet mellan de anställda samt mellan de anställda och 
kund, Dig personligen? 

 
 Hur ser företagets formella möten ut? Anser Du att viktig och nödvändig information 

når ut till Dig på dessa möten?  
 

 Uppstår informella möten, exempelvis vid fikaraster, luncher, kunder som droppar in 
mm? Anser Du att företaget uppmuntrar till sådana?   

 
 
 




