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SAMMANFATTNING 
 
Tidigare litteratur har omfattat studerat tillväxten och dess inverkan på företag. Den generella 

uppfattningen är att tillväxten resulterar i ett behov av professionalisering inom företagen, i vilket 

styrningen formaliseras. Däremot har tillväxtens och professionaliseringens inverkan på 

familjariteten inom företag studerats i begränsad omfattning. Den tidigare litteratur som behandlat 

fenomenet har argumenterat för att professionaliseringen har en negativ inverkan på företags 

familjaritet, och att det resulterar i att organisationerna förlorar den familjaritet de tidigare präglats 

av. Studien syftar således till att undersöka och skapa förståelse för hur företag som växer kan 

balansera professionalism och familjaritet. Studien ämnar även undersöka hur organisationer 

hanterat tillväxten och hur de lyckats överkomma de problem som detta medfört, med särskilt 

fokus på hur relationen mellan familjaritet och professionalism utvecklats. Denna studie har 

undersökt två företag vilka båda upplevt tillväxt, och vilka befann sig i olika faser av deras 

professionaliseringsprocess. Genom intervjuer med organisationernas företagsledare såväl som 

anställda har studien undersökt hur tillväxten har påverkat företagen och vad den haft för inverkan 

på företagens behov av professionalisering. Studien har även behandlat tillväxtens och 

professionaliseringens inverkan på familjariteten inom företagen, samt vilka utmaningar som 

företagen upplevt till följd av denna process. Studiens resultat tyder på att tillväxten har en negativ 

inverkan på företagens familjaritet, men att professionaliseringen endast har positiva effekter. 

Professionaliseringen har varit ett verktyg för företagen att bevara familjariteten och även 

förstärka denna. Vidare visar studiens resultat att det är möjligt att formalisera den informella 

styrningen, och att detta är ett verktyg vilka företagen kan använda för att stärka familjariteten. 

Företagens största utmaning vid tillväxt och professionalisering är rekryteringen och 

socialiseringen av de nyanställda mot företagets kultur, vilket har en tydlig inverkan på företagets 

familjaritet. 
 

 

  



  

ABSTRACT 
 
Previous research has extensively studied growth and its effect on organizations. The general 

conception is that growth results in a need for professionalization within the organizations, in 

which the management processes are formalised. However, the growth’s and 

professionalization’s impact on organizational familiarity has not had significant research 

conducted. Previous research on the phenomenon has argued that professionalization has a 

negative effect on familiarity, and that the company loses its familiarity as a result. This study 

aims to explore and gain an understanding of this supposed relationship and how organizations 

can balance professionalism and familiarity. Additionally, it sets out to examine how 

organizations have managed their growth and how they have overcome the challenges which the 

growth has resulted in, with a particular focus on how the relationship between familiarity and 

professionalism has developed. The study has examined two companies which have experienced 

growth, and who were in two different phases of their professionalization process. Through 

interviews with relevant executives, in addition to their employees, the study examined how the 

growth had affected their business and its need for professionalization. Furthermore, the study 

has also explored the impact of growth and professionalization on the organizations’ familiarity, 

with the objective to understand what challenges the companies had faced due to these processes. 

The result of the study implies that the growth has a negative effect on the organizations’ 

familiarity, while the professionalization has positive effects with no apparent negative 

consequences. The professionalization has been a tool for organizations to keep their familiarity 

as well as to reinforce it. Furthermore the study’s results show that it is possible to formalize 

informal controls, and that this is an instrument which the organizations can use to strengthen 

their familiarity. The companies’ biggest challenge with growth and professionalization is the 

recruitment and socialization of new employees into the organizational culture, which has a clear 

effect on the organizations’ familiarity. 
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1. INLEDNING 
Studiens inledning har till syfte att introducera läsaren till ämnet samt presentera den 

aktuella problematiken och det forskningsgap som råder inom forskningsfältet. Detta 

mynnar sedan ut i två forskningsfrågor som studien ämnar besvara. 

 

 
 
 

1.1 Introduktion  
 

Dagens samhälle är under ständig förändring. Globaliseringen suddar ut gränser som 

tidigare funnits vilket leder till många möjligheter, inte minst möjligheten för företag att 

växa (Säkerhetspolitik, 2013). Enligt Svenskt Näringsliv (2004) är samhällets 

demokratiska välstånd och sociala förhållanden beroende av landets ekonomiska tillväxt 

och därmed det svenska företagandet. Såväl stora globala företag som små och innovativa 

företag är en viktig komponent i detta välstånd (Svenskt Näringsliv, u.å.). Det är därför 

viktigt för såväl tillväxten hos företag som samhället i stort att företag konkurrerar och 

skapar tillväxt (Svenskt Näringsliv, 2016). Denna konkurrens leder till att marknaden, 

organisationerna och därmed även samhället stimuleras och effektiviseras 

(Konkurrensverket, u.å.).  

 
Undersökningar som har gjorts visar att tre av fyra företag vill växa och bli större men 

konstaterar att det finns hinder på vägen (Almi, 2018). När företag växer för fort och inte 

anpassar infrastrukturen till den rådande storleken, definierat som omsättning, tenderar 

de att uppleva organisatorisk växtvärk (Flamholtz & Randle, 2007). Utifrån Flamholtz & 

Randles (2007) teori om växtvärk består en organisations infrastruktur av företagets 

resurser, operationella system, kultur samt styrsystem. Växtvärken som företag upplever, 

har även bevisats ha en direkt negativ inverkan på företags resultat. Således påverkas 

samhällets välfärd negativt av företagens växtvärk (Svenskt Näringsliv, 2004; Flamholtz 

& Randle, 2007). 

 
Flamholtz & Randle (2007) har utvecklat en modell för hur företag kan anpassa dess 

infrastruktur för att matcha organisationens storlek. Detta leder till att företaget botar sin 

växtvärk och därmed uppnår bättre ekonomiska resultat vilket främjar samhället (Svenskt 

Näringsliv, 2004; Flamholtz & Randle, 2007). Ett tillvägagångssätt för företag att 

överkomma växtvärken är bland annat att ändra företagets styrsystem, eftersom en av de 

bidragande faktorerna till växtvärk är ledningens oförmåga att hantera och kontrollera 

företagets processer (Flamholtz & Randle, 2007). Styrning, vilket är att likställa med 

ekonomistyrning, definieras enligt Fitzgerald et al. (1991) som processen i vilken 

organisationen definierar, kontrollerar och styr för att nå dess uppsatta mål genom de 

medel de själva konstruerat. Den tidigare informella styrningen i organisationen behöver 

således struktureras och formaliseras, för att på ett mer effektivt sätt styra företagets 

processer mot organisationens mål (Flamholtz & Randle, 2007). Detta resonemang stöds 

av Wilkinson (1999) samt Andersson, Blomberg & Odén (2006) vilka menar att mindre 

företag tenderar att inte ha tillräckligt formella styrsystem, vilket därmed hindrar deras 

tillväxt och effektivitet.  
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1.2 Problematisering 
 

Utöver företag som önskar växa men som stöter på hinder finns det även företag som inte 

vill växa och aktivt fattar beslut om att stå kvar i deras utveckling (Nilsen-Palm, 2017). 

Ett av skälen till detta, och varför de inte övergår från ett informellt till ett formellt 

styrsystem som Flamholtz & Randle (2007) förespråkar, menar företagen själva är värdet 

av den familjära atmosfären och den öppna kommunikationen som den informella 

styrningen medför (Wilkinson, 1999). Vidare menar Wilkinson (1999) att familjariteten 

och den informella styrningen resulterar i ökat förtroende och en ökad tillit inom 

företagen, vilket är en positiv aspekt av familjariteten. Detta stödjs av Andersson, 

Blomberg & Odén (2006) samt Aggerstam & Johansson (2018) vilka tillsammans med 

Wilkinson (1999) argumenterar för att företagets övergång från ett informellt till ett 

formellt styrsystem skulle innebära att organisationen förlorar sin familjaritet. Eftersom 

Flamholtz & Randle (2007) uppmanar företag till att överge den informella styrningen 

och tillämpa en formell styrning för att bota växtvärken, skulle detta innebära att företag 

blev tvungna att överge deras familjaritet med förhoppningen om att kunna växa 

(Wilkinson, 1999; Andersson, Blomberg & Odén, 2006; Aggerstam & Johansson, 2018). 

Denna formaliseringsprocess som Flamholtz & Randle (2007) förespråkar likställs enligt 

Dekker, Lybaert, Steijvers & Depaire (2015) med en professionaliseringsprocess, vilket 

innebär att företag formaliserar styrningen för att bli mer professionella. Genom att bli ett 

professionellt företag i detta avseende leder det till att företaget rationaliseras samtidigt 

som de personliga relationerna inom företaget minskar, vilket därmed resulterar i ett mer 

opersonligt företag (Meyer & Rowan, 1977; Greiner, 1998). 

 
I en intervju med kommunikationsansvarige Marie Lindberg på Lindbäcks Bygg AB 

berättar hon att deras expansion under senare år varit kraftig och betonar att de strävat 

efter att behålla den företagskultur och familjaritet som funnits (Ohlson, 2016, 27 dec). 

Denna företagskultur och familjaritet, vilka Malmi & Brown (2008) menar är ett 

informellt styrmedel, argumenterar därmed Flamholtz & Randle (2007), Wilkinson 

(1999) samt Andersson, Blomberg & Odén (2006) för att företag ska överge, för att 

istället prioritera den formella styrningen. Detta skulle därmed innebära att 

organisationen förlorar familjariteten som präglat dess företagskultur och således blir ett 

professionellt företag med tydligare struktur och formalitet (Wilkinson, 1999; Dekker, 

Lybaert, Steijvers & Depaire, 2015). Detta föranleder en problematik gällande huruvida 

företag skall sträva mot att förbli familjära eller istället bli professionella i dagens 

samhälle, eftersom Flamholtz & Randle (2007) argumenterar för att dessa två element 

inte går att kombinera. 

 
Utöver den rådande problematiken där företag väljer att inte växa eftersom det kan skada 

företagskulturen och känslan av familjaritet (Ohlson, 2016, 27 dec; Nilsen-Palm, 2017), 

kan generationen millennials, vilken nu träder in i arbetsmarknaden (Ernst & Young, 

2015), riskera att förvärra situationen. Detta riskeras att ske eftersom millennials 

värdesätter sociala relationer, ansvar, tillit, företagskulturen samt företagets värderingar 

högt (Business, 2018). Denna generation kommer år 2025 att utgöra 75 procent av den 

totala arbetskraften globalt (Ernst & Young, 2015). När företag väljer att inte växa just 

på grund av rädslan för att förlora sin familjaritet och företagskultur (Nilsen-Palm, 2017) 

kan detta bli ännu mer problematiskt för det svenska samhället i framtiden, när 

företagskulturen anses ännu viktigare än den gör i dag.  
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Det har redogjorts för hur företag idag aktivt fattar beslut om att inte växa, eftersom de är 

rädda för att behöva ge upp den familjaritet som de präglas av. Fenomenet riskerar även 

att förvärras, till följd av att gruppen millennials progressivt ökar som andel av 

arbetskraften. De teorier som existerar idag, med hänsyn till Flamholtz & Randles (2007) 

teori om växtvärk, betonar vikten av att formalisera styrningen samt professionalisera 

verksamheten och därmed ge upp familjariteten. Detta menar Marie Lindberg att 

Lindbäcks Bygg AB lyckats undvika, eftersom företaget behållit familjariteten samtidigt 

som de åtnjutit en ökad tillväxt. Denna studie ämnar fylla det gap som föreligger mellan 

de teorier som behandlar ämnet och den verklighet som växande företag såsom Lindbäcks 

Bygg AB upplever.  
 

 

1.3 Syfte & forskningsfrågor  
 

Syftet med studien är att undersöka och skapa förståelse för hur företag som växer kan 

balansera professionalism och familjaritet. Studien ämnar även undersöka hur 

organisationer hanterat tillväxten och hur de lyckats överkomma de problem som den 

medfört, med särskilt fokus på hur relationen mellan familjaritet och professionalism 

utvecklats. Således ämnar studien få svar på följande forskningsfrågor: 

 
1. Hur kan företag gå tillväga för att lyckas växa och professionalisera verksamheten, 

samtidigt som de behåller en informell styrning och därmed familjariteten? 

 
2. Vilka är de största utmaningarna företag ställs inför när de växer och vill bevara sin 

familjaritet? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I följande kapitel introduceras tidigare forskning såväl som lämpliga teorier och 

modeller. Studien definierar även centrala begrepp såsom familjaritet, kultur samt 

informell och formell styrning utifrån hur dessa har behandlats i tidigare teorier och 

modeller. Dessa sammanfattas därefter i två olika modeller vilka representerar 

forskningsfältets tidigare synsätt. Slutligen integreras begreppen, teorierna och 

modellerna till en analysmodell som studien ämnar använda för att besvara det 

ursprungliga syftet och de tillhörande forskningsfrågorna. 

 

 
 
 

2.1 Växtvärk  
 

Begreppet växtvärk avser det tillstånd i vilket företagets infrastruktur inte är korrekt 

anpassat till företagets nuvarande storlek (Flamholtz & Randle, 2007). Studien ämnar 

använda denna definition av växtvärk, där infrastruktur är ett samlingsbegrepp för 

organisationens resurser, operationella system, kultur samt styrsystem (Flamholtz & 

Randle, 2007). Växtvärk uppstår som tidigare nämnt när den rådande infrastrukturen inte 

matchar den nödvändiga infrastrukturen. Detta är ett resultat av att företaget ökar dess 

omsättning utan att justera organisationens infrastruktur i takt med den ökade tillväxten. 

(Flamholtz & Randle, 2007) Vid för hög tillväxt leder företagets ökade försäljning till att 

organisationens resurser tunnas ut, eftersom de nuvarande resurserna fördelas över ett 

större företag och en större produktionsvolym. Detta leder vidare till att företaget 

upplever en brist på samt ett behov av mer resurser i form av exempelvis material, 

monetära resurser samt humankapital. (Flamholtz & Randle, 2007)  

 
För att bekämpa växtvärk har Flamholtz & Randle (2007) utvecklat modellen The 

Pyramid of Organizational Development. Denna illustreras nedan i Figur 1, vilket är 

studiens egna bearbetning av Flamholtz & Randles (2007) modell. Modellen identifierar 

sex nyckelfaktorer som organisationer behöver utveckla för att överkomma växtvärken. 

Dessa nyckelfaktorer är marknad, produkter och tjänster, resurshantering, operationella 

system, styrsystem och slutligen kultur. Utöver dessa sex faktorer behöver företag 

utveckla en fundamental företagsstruktur. Detta fundament krävs för att de resterande 

nyckelfaktorerna ska kunna utformas och implementeras på ett effektivt sätt. Denna 

företagsstruktur utgörs av organisationens affärskoncept, strategi samt mission. Utöver 

denna fundamentala struktur är de sex nyckelfaktorerna avgörande för företagets 

framgång, oavsett storlek och tillväxt. (Flamholtz & Randle, 2007) 
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Figur  1: The Pyramid of Organizational Development, egen bearbetning. 

Företagets infrastruktur utgörs av de fyra sista delarna i Flamholtz & Randles (2007) 

modell: resurshantering, operationella system, styrsystem samt kultur. Eftersom studien 

ämnar undersöka och förklara vilken inverkan tillväxt har på den upplevda familjariteten 

inom företaget kommer endast de två sistnämnda nyckelfaktorerna, företagets kultur och 

styrsystem, att behandlas. Skälet till detta är uppfattningen om vad som utgör familjaritet, 

i vilket det är ett resultat av företagets styrning enligt Wilkinson (1999), Andersson, 

Blomberg & Odén (2006) såväl som Aggerstam & Johansson (2018). Vidare anser Malmi 

& Brown (2008) att även kulturen bör ses som en del av styrningen och att den därmed 

inte ska exkluderas. Således anses endast dessa två nyckelfaktorer vara relevanta att 

studera inom fenomenet växtvärk, eftersom resterande delar av infrastrukturen inte berör 

familjaritet.  

 
 

2.2 Ekonomistyrning 
 

Ekonomistyrning består enligt Flamholtz & Randle (2007) av planeringssystem, 

organisationsstruktur, styrningsutveckling och styrsystem (eng. Management Systems). 

Planeringssystemet handlar om att utveckla och implementera organisationens 

långsiktiga planer för organisatorisk utveckling. Organisationsstrukturen avgör hur 

anställda inom företaget är strukturerade samt vilka som rapporterar och kommunicerar 

med vilka. De övergripande kommunikationsleden bestäms utefter denna struktur, den 

koordinerar även hur arbetet ska genomföras. Styrningsutveckling ansvarar för att hjälpa 

till att verkställa den planerade utvecklingen inom företaget, med fokus på de anställda. 
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Slutligen består det även av styrsystem, de processer såsom ledarskap, målsättning och 

budgetering som behövs för att nå företagets uppsatta mål. (Flamholtz & Randle, 2007)  
 
Vidare är ekonomistyrning ett begrepp som antar många olika definitioner (Luft & 

Shields, 2003). Lundberg (1999) argumenterar för att ekonomistyrning omfattas av 

många olika faktorer men att det primära syftet, och därmed definitionen, är 

användningen av information för att skapa värdetillväxt i företag. Vidare definierar 

Jannesson et al. (2014) ekonomistyrning som tillhandahållandet av rätt information till 

ledning och anställda. Detta, menar de, resulterar i en möjlighet att fatta beslut som 

resulterar i ökat värdeskapande och konkurrenskraft för organisationen (Jannesson et al., 

2014). Detta stämmer överens med Källströms (1990) definition av ekonomistyrning, den 

medvetna styrningen av beteende och beslutsfattande inom organisationer mot bättre 

ekonomisk ställning, resultat och lönsamhet. Gemensamt för samtliga av dessa 

definitioner, även inräknat Flamholtz & Randles (2007) definition, är att ekonomistyrning 

uppfattas som en styrning av företagets processer för att nå dess mål och därmed skapa 

tillväxt. Vidare menar Langfield-Smith (1997) att det finns många olika sätt att 

kategorisera styrning i organisationer, men att ett av dessa, och det studien ämnar 

använda, är kategoriseringen av styrning som informell och formell.  
 

2.2.1 Formell och informell styrning 

 

En kritisk del i Flamholtz & Randles (2007) modell är övergången från ett informellt till 

ett formellt styrsystem, även känt som professionaliseringsprocessen (Dekker, Lybaert, 

Steijvers & Depaire, 2015). Som studien tidigare redogjort för delas denna uppfattning 

av Wilkinson (1999) samt Andersson, Blomberg & Odén (2006) vilka menar att den 

informella styrningen som mindre företag tenderar att använda sig blir problematisk över 

tid. Det fortsatta användandet av informell styrning leder enligt Jennings & Beaver (1997) 

till att ägaren förlorar kontroll och blir således tvungen att delegera ansvar och 

beslutsfattande till de anställda. Denna ansvarsdelegering innebär en formalisering, 

professionalisering och strukturering av arbetsflödet där arbetsprocesserna förtydligas 

(Jennings & Beaver, 1997; Dekker, Lybaert, Steijvers & Depaire, 2015). Detta stöds av 

Andersson, Blomberg & Odén (2006) vilka anser att oviljan hos ägare att delegera ansvar 

och uppgifter hämmar tillväxten eftersom styrningen inte optimeras utefter situationen. 

  
Wilkinson (1999), Andersson, Blomberg & Odén (2006) samt Flamholtz & Randle 

(2007) argumenterar därmed för en övergång från ett informellt till ett formellt 

styrsystem. Skillnaden mellan dessa två typer av styrsystem är synen på formella 

styrsystem som dokument och informella styrsystem som processer enligt Jarowski 

(1988). Detta innebär att det formella styrsystemet består av regler och dokument, medan 

det informella bygger på de oskrivna arbetsrelaterade processerna, vilka påverkar de 

anställdas beteenden (Jarowski, 1988). Gemensamt för dessa två styrsystem är att de 

används för att samordna och styra de anställda, för att gemensamt nå företagets mål 

(Sundberg, 2015).  

 
Traditionellt har ekonomistyrning använts för att bidra med beslutsunderlag till 

beslutsfattare med målet att underlätta de beslut som leder till att företag uppnår sina mål 

(Nilsson & Stockenstrand, 2015). Förutom effektivt beslutsfattande har även kontroll 

varit en grundförutsättning för att företag skulle lyckas nå sina mål med hjälp av 

ekonomistyrning (Anthony, 1988). De olika styrmedlen företag använde var således 

menade att förenkla och förbättra beslutsfattandet, samt förenkla ledningens förmåga att 

utöva kontroll (Sundberg, 2015). Den traditionella synen på ekonomistyrning har sedan 

slutet av 80-talet utvecklats till följd av att den traditionella ekonomistyrningen ifrågasatts 
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av bland andra Johnson & Kaplan (1987). Detta föranledde att fokuset på 

ekonomistyrning skiftade från dokument, och därmed de formella styrmedlen, till 

processer och den informella styrningen. Skiftet innebar en ökad betoning på 

kommunikation och motivationsskapande. (Arwidi & Samuelson, 1991; Sundberg, 2015) 
 

2.2.1.1 Formell styrning 

 

Synen på formell styrning som dokument och informell styrning som processer föranleder 

en väldigt diffus gränsdragning (Sundberg, 2015), vilket är skälet till varför dessa måste 

tydliggöras. Det formella styrsystemet grundar sig på formella styrmedel som kan 

kopplas till ekonomistyrningens traditionella användning och därmed områden som 

planering, samordning, prognoser samt kontroll (Samuelson, 1993; Sundberg, 2015). 

Enligt Sundberg (2015) används även de formella styrmedlen för att kontrollera och följa 

upp verksamheten. Detta görs med utgång i strategiska planer, budgetar, 

verksamhetsplaner, belöningssystem samt arbetsbeskrivningar. Gemensamt för de 

formella styrmedlen är att deras utfall är mätbara och förutsägbara. Dessa styrmedel 

uppdateras systematiskt och det är på grund av denna formalitet, systematik och 

mätbarhet som de liknas med dokument. (Sundberg, 2015) Utöver dokumentation kan 

den formella styrningen enligt Jennings & Beavers (1997) samt  Andersson, Blomberg & 

Odén (2006) även innebära att ägaren delegerar ansvar och strukturerar de anställdas 

arbetsuppgifter. Således ämnar denna studie, utifrån tidigare beskrivningar av begreppet 

formell styrning, definiera det som användandet av strukturer och dokument för att kunna 

kontrollera och mäta företagets prestation, med syftet att nå företagets mål.  
 

2.2.1.2 Informell styrning 

 

Till skillnad från den formella styrningen har den informella styrningen inte utforskats 

lika omfattande, men trots bristen på forskning anses den informella styrningen vara lika 

viktig för företagets ekonomistyrning (Sundberg, 2015). Sundberg (2015) och Jarowski 

(1988) menar på att informell styrning handlar om nyttjandet av sociala mekanismer och 

därmed kommunikationen samt relationerna mellan de anställda. Vidare menar Sundberg 

(2015) att den informella styrningen påverkar hur de anställda beter sig såväl som deras 

inre motivation, och att syftet med styrningen är att styra de anställda mot organisationens 

mål. Den informella styrningen präglas av informella styrmedel, vilka innefattar 

värderingar, relationer såväl som förmågan hos de anställda att sätta upp gemensamma 

organisatoriska mål (Anthony, Nilsson, Govindarajan, Hartman & Krauss, 2014; 

Morschett, Schramm-Klein & Zentes, 2015). Gemensamt för beskrivningen av den 

informella styrningen är att den utgörs av relationer vilka ämnar samordna företaget, och 

att styrningen påverkar de anställdas beteende med syftet att det ska bidra till att företaget 

når dess mål (Jarowski, 1988; Morschett et al., 2015) 
 

2.2.2 Kultur 

 

Trots att Flamholtz & Randle (2007) ser kultur som en ytterlighet till såväl den informella 

som den formella styrningen, vilket Clegg, Kornberger & Pitsis (2005) försvarar när de 

menar att kulturen kan vara utanför företagets kontroll, hävdar Malmi & Brown (2008) 

att kultur bör ses som ett informellt styrmedel. Kulturen kan användas för att reglera de 

anställdas beteende och bör därför anses vara ett styrmedel, eftersom det är en mekanism 

som företaget kan använda för att styra de anställda mot organisationens mål (Malmi & 

Brown, 2008). Malmi & Brown (2008) identifierar Simons (1995) värdebaserade 

styrmedel, vilket är en komponent i Simons (1995) Levers of Control, som en av de 
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metoder företag kan applicera på verksamheten för att styra beteendet mot de uppsatta 

målen.  

 
Den värdebaserade kulturen används för att forma de anställdas värderingar till att matcha 

organisationens värderingar samt att förmedla dessa på ett sätt så att de anställda agerar 

därefter, oavsett om de sammanfaller med deras egna värderingar (Malmi & Brown, 

2008). Widener (2007) med stöd av Bedford (2015) visar på att den värdebaserade 

kulturen påverkar företagets prestation genom att stimulera lärande och uppmärksamhet. 

Även Adler & Chen (2011) argumenterar för att den värdebaserade kulturen har en positiv 

inverkan på motivationen och därmed även prestationen. Utöver den värdebaserade 

kulturen använder även Malmi & Brown (2008) klankontroll, utvecklat av Ouchi (1979), 

som ett informellt styrmedel. Klankontroll innebär att de anställda utsätts för en 

socialiseringsprocess där företaget ingjuter färdigheter och värderingar i de anställda. 

Detta leder till att de anställda blir en del av gruppen, i vilket denna klan därmed styr 

dessa utefter värderingar och sociala föreställningar mot organisationens mål. (Ouchi, 

1979; Malmi & Brown, 2008) 
 

2.2.3 Relationsbaserad och transaktionsbaserad styrning 

 

Till skillnad från Flamholtz & Randles (2007) syn på styrning som ett alternativ mellan 

informell och formell styrning, är Broadbent & Laughlin (2009) kritiska till detta. 

Broadbent & Laughlin (2009) diskuterar huruvida styrsystemet måste uppfylla någon av 

idealtyperna av styrning och menar på att ett företag ofta befinner sig på ett spektrum 

mellan relationsbaserad och transaktionsbaserad styrning. De hävdar därmed att företag 

tillämpar en kombination av relationsbaserad och transaktionsbaserad styrning istället för 

endast en av dessa. Vidare liknar de relationsbaserad styrning vid informell styrning, 

samtidigt som den transaktionsbaserade styrningen kan kopplas till formell styrning. 

(Broadbent & Laughlin, 2009) Goffee & Scase (1985) antyder också att de företag de 

studerat kombinerar olika styrsystem. De kombinerar informella och flexibla arbetssätt 

som är starkt kopplade till informell styrning och därmed också den relationsbaserade 

styrningen, med decentraliserad beslutsfattning som kan härledas till ett mer formellt 

styrsystem och därmed den transaktionsbaserade styrningen (Goffee & Scase, 1985).  

 
Enligt Broadbent & Laughlin (2009) bygger den relationsbaserade styrningen på 

relationer mellan medlemmar i organisationen. Resultat uppnås genom resonemang och 

diskussion mellan berörda parter, samtidigt som det saknas tydlighet om vad som ska 

genomföras och hur det ska utföras. Transaktionsbaserad styrning kännetecknas av 

väldefinierade mål och det finns tydligt angivna instruktioner för hur anställda ska gå 

tillväga för att uppnå målen. Således kan dessa två olika styrsystem jämföras med den 

informella och formella styrningen vilket studien tidigare redogjort för. Där det 

informella gemensamt med den relationsbaserade styrsystemet präglas av relationer och 

sociala mekanismer (Broadbent & Laughlin, 2009; Morschett et al., 2015; Sundberg, 

2015). Den formella såväl som den transaktionsbaserade styrningen präglas av struktur 

och väldefinierade mål, vilket förenklar mätbarheten och kontrollen för organisationens 

mål (Anthony, 1988; Broadbent & Laughlin, 2009; Sundberg, 2015). Broadbent & 

Laughlins (2009) modell för styrsystem samt Goffee & Scases (1985) studie motsätter 

därmed Flamholtz & Randles (2007) modell vilken argumenterar för en övergång från 

det ena styrsystemet till det andra, där dessa två styrsystem inte kan kombineras. 
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2.3 Familjaritet 
 

Andersson, Blomberg & Odén (2006) likställer familjaritet med informell styrning, där 

de menar att företag bör övergå från familjaritet till formell styrning. Detta stärks av 

Aggerstam & Johansson (2018) såväl som Wilkinson (1999), vilka drar samma slutsats. 

Detta är i enlighet med vad Flamholtz & Randles (2007) påvisade, med hänsyn till 

övergången från ett informellt till ett formellt styrsystem. Andersson, Blomberg & Odén 

(2006) menar vidare att familjariteten präglas av förtroende och ansvar, även delaktighet 

och samverkan utgör den familjaritet företagen eftersträvar (Aggerstam & Johansson, 

2018). Andersson, Blomberg & Odén (2006) menar att när företag formaliseras och 

överger den informella styrningen förlorar de även familjariteten. Wilkinson (1999) 

antyder även att användandet av den informella styrningen som mindre företag applicerar, 

rättfärdigas av att familjariteten främjar öppen kommunikation och bygger tillit, till 

skillnad från ett formellt styrsystem. Således bör den familjaritet som präglar företagen 

vara ett resultat av den informella styrningen, och därmed bestå enligt Sundberg (2015), 

Malmi & Brown (2008) och Morschett et al. (2015) av företagets kultur, sociala 

mekanismer samt de relationer som präglar företaget.  

 

Detta innebär inte att familjaritet och informell styrning är motsatsen till formell styrning 

som Flamholtz & Randle (2007), Andersson, Blomberg & Odén (2006) samt Wilkinson 

(1999) antyder. Studien använder endast denna argumentation för att likställa den 

informella styrningen med familjaritet, utan hänsyn till den syn på relationen mellan 

formell och informell styrning vilka Flamholtz & Randle (2007), Andersson, Blomberg 

& Odén (2006) samt Wilkinson (1999) använder sig av. Således bör informell styrning 

och familjaritet behandlas som två begrepp för samma fenomen, en friare typ av styrning 

vilket ämnar påverka de anställdas beteende och sociala relationer genom ansvar, 

samverkan och kommunikation. Vidare är syftet med familjariteten och den informella 

styrningen att detta ska bidra med att företaget uppnår dess uppsatta mål. (Jarowski, 1988; 

Wilkinson, 1999; Andersson, Blomberg & Odén, 2006; Sundberg, 2015; Aggerstam & 

Johansson, 2018) 
 
 

2.4 Self-determination theory 
 

En viktig beståndsdel i den informella styrningen, vilket enligt Andersson, Blomberg & 

Odén (2006), Aggerstam & Johansson (2018), Sundberg (2015) såväl som Wilkinson 

(1999) ligger till grund för företagens upplevda familjaritet, är inre motivation (Sundberg, 

2015). Vidare utgör den inre motivationen en del i Self-determination theory (Ryan & 

Deci, 2000). Enligt Ryan & Deci (2000) bygger Self-determination theory på inre och 

yttre drivkrafter, vilka påverkar individers motivation. Den inre drivkraften kommer från 

den personliga tillfredsställelsen av att utföra en uppgift, till skillnad från den yttre 

drivkraften som i motsats bygger på ett instrumentellt värde i form av yttre belöning. Den 

yttre belöningen kan i vissa fall resultera i att den inre motivationen påverkas negativt 

och därmed dämpas. (Ryan & Deci, 2000) 

 
Den inre drivkraften är uppdelad i tre olika områden, självständighet, kompetens och 

släktskap. Uppgifter som bygger på kontroll snarare än självständighet kan leda till att 

individen förlorar motivation inför uppgiften. (Ryan & Deci, 2000a) Kontrollen som kan 

påverka den inre motivationen negativt kan exempelvis vara tidsramar, krav på 

utvärderingar eller för högt ställda mål. Detta i motsats till valmöjligheter för den 

anställda som istället ökar autonomin. (Ryan & Deci, 1985) Ett formellt styrsystem kan 

enligt denna teori därmed leda till att anställda förlorar motivation till sitt arbete, till följd 
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av att styrsystemet formaliseras och regleras, samtidigt som självständigheten inom 

uppgiften minskar. Self-determination theory är även intressant eftersom familjariteten 

präglas av inre motivation, således bör formaliseringen ha en inverkan på familjariteten 

enligt denna teori. Eftersom formaliseringen innebär mer kontroll, bör det innebära lägre 

inre motivation och därmed familjaritet. Men eftersom formaliseringen även innebär 

ansvarsdelegering nedåt i organisationen kan den inre motivationen öka till följd av att 

självständigheten och känslan av kompetens ökar. Således kan professionaliseringen 

påverka familjariteten både positivt och negativt enligt denna teori. (Jennings & Beavers, 

1997; Ryan & Deci, 1985; Ryan & Deci, 2000; Sundberg, 2015) 
 
 

2.5 Integration av de tre styrningperspektiven 

 

I den teoretiska referensramens tre sista underkapitel diskuteras tre olika perspektiv på 

styrning, varav två av dessa bygger på tolkningar av tidigare litteratur inom ämnet 

styrning och i vilket det tredje utgör studiens egna analysmodell. Studien utformar dessa 

perspektiv utefter tidigare litteratur och introducerar slutligen ett eget synsätt, vilket även 

detta har viss teoretisk förankring. De tre olika perspektiven illustreras med figurer, vilka 

ämnar underlätta läsarens förståelse för den förda diskussionen. Dessa tre synsätt ämnar 

studien sedan använda i analyskapitlet för att diskutera hur den informella styrningen, 

och därmed familjariteten, påverkas av den formella styrningen. Genom att jämföra 

studiens empiri med dessa tre perspektiv ämnar således studien besvara de ställda 

forskningsfrågorna. 

 

2.5.1 Styrning som separata alternativ 

 

Utifrån tidigare stadgade teorier är det möjligt att dra den logiska slutsatsen att 

familjariteten, på samma sätt som den informella styrningen, behöver överges om företag 

önskar överkomma sin växtvärk. Detta i enlighet med vad Flamholtz & Randle (2007), 

Andersson, Blomberg & Odén (2006) samt Wilkinson (1999) tidigare påstått. Enligt 

denna syn står företaget inför valet mellan informell och formell styrning, vilket även 

innebär valet mellan familjaritet och professionalism. För att företag skall lyckas 

överkomma den växtvärk de upplever, måste de gå från det ena styrsystemet till det andra. 

Således ses familjaritet och professionalism, samt informell och formell styrning, som två 

motpoler i vilket företaget måste dedikera sitt fokus till endast ett av dessa. Denna syn på 

styrning illustreras i Figur 2 nedan, där företagets styrsystem är ett resultat av antingen 

formell eller informell styrning. Detta perspektiv innebär således att företag som växer, 

och enligt Flamholtz & Randle (2007) professionaliserar dess verksamhet, behöver 

överge den familjaritet de tidigare präglats av. Vidare innebär detta att den process vilket 

Lindbäcks Bygg AB gick igenom i studiens inledning, inte borde vara möjlig, eftersom 

de lyckats kombinera professionalismen med familjariteten. Således råder det en 

diskrepans mellan Flamholtz & Randles (2007) perspektiv på styrning, och den verklighet 

företag som Lindbäcks Bygg AB upplever. 
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Figur  2: Styrning som separata alternativ 

 

2.5.2 Styrning som ett spektrum 

 

Perspektivet på styrning som två separata alternativ har ifrågasatts och utvecklats vidare 

av Broadbent & Laughlin (2009), vilka framställde synen på styrning som ett spektrum. 

Goffee & Scase (1985) stödjer deras resonemang och menar att många företag 

kombinerar olika styrsystem för att optimera styrningen. Således finns möjligheten för 

företag att anpassa styrsystemet utefter situationen och avgöra hur stor del av informell 

styrning respektive formell styrning de ska använda sig av. Enligt denna modell är det 

därmed möjligt att kombinera professionalismen med familjariteten och företaget 

behöver därför inte helt överge något av alternativen (Broadbent & Laughlin, 2009), i 

kontrast till Flamholtz & Randles (2007) modell. Detta synsätt präglar även Auzair & 

Langfield-Smiths (2005) studie där de formella och informella styrmedlen ses som 

motverkande krafter på ett spektrum, likt Broadbent & Laughlins (2009) modell. 

Spektrumets ändar utgörs av mer eller mindre formell styrning, i vilket den formella 

änden utgörs av formella styrmedlen och opersonliga relationer samtidigt som den mindre 

formella änden utgörs av personliga relationer, informella styrmedel och mer frihet 

(Auzair & Langfield-Smith, 2005). Detta synsätt innebär att det är möjligt för företag att 

applicera såväl informell som formell styrning samtidigt (Auzair & Langfield-Smith, 

2005; Broadbent & Laughlin, 2009). 
 

Synen på styrning som ett spektrum stöds även av Lewis (2000) som ser det som ett 

vågspel mellan olika styrsystem, i vilket dessa vägs mot varandra för att finna en balans. 

Vidare anser Broadbent & Laughlin (2009) att styrningen optimeras när lämpliga nivåer 

av informell och formell styrning kombineras. Synen på styrning som ett spektrum 

illustreras nedan i Figur 3 där styrsystemets utformning beror på kombinationen av 

informell och formell styrning. I figuren nedan tillämpar företaget lika delar av den 

informella som den formella styrningen, vilket leder till att styrsystemet positioneras i 

mitten av spektrumet. 
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Figur  3: Styrning som spektrum 

 

Synen på styrning som ett spektrum föranleder dock det faktum att när ett företag 

professionaliseras, blir det oundvikligt för det att behöva överge den tidigare 

familjariteten. Företaget behöver inte ge upp all familjaritet, men en del av familjariteten 

måste avskaffas för att fokusera mer på den formella styrningen. 

 

2.5.3 Styrning som komplement 
 
Bedford (2015) har funnit att formell och informell styrning, inom ramen av Simons 

(1995) Levers of Control, har förmågan att påverka företagets prestation oberoende av 

varandra (Blomgren & Jämsä, 2017). Således påverkar den informella styrningen 

företagets produktivitet utan beaktelse av den formella styrningen, vilket går emot den 

generella uppfattningen om att dessa två system påverkar verksamheten i samspel med 

varandra (Blomgren & Jämsä, 2017). Till skillnad från Bedford (2015) menar Malmi & 

Brown (2008) att de olika beståndsdelarna inte ska analyseras individuellt utan att 

styrningen ska ses som ett paket. Det är genom detta paket som företaget uppnår balans i 

styrningen, vilket därefter påverkar företagets prestation och resultat (Simons, 1995; 

Malmi & Brown, 2008). Detta synsätt stöds av bland annat Widener (2007) och Blomgren 

& Jämsä (2017), som i sina studier funnit ett samspel mellan de formella och informella 

styrmedlen, där dessa kompletterar varandra och inte är oberoende såsom Bedford (2015) 

antyder. Detta innebär således att den informella styrningen inom Simons (1995) Levers 

of Control har en inverkan på den formella styrningen, och att den formella styrningen 

påverkar den informella (Widener, 2007; Blomgren & Jämsä, 2017).  

 
Utöver de två styrsystemens inverkan på varandra har Widener (2007) funnit att den 

värdebaserade styrningen, vilket utgörs av sociala mekanismer och därmed utgör ett 

informellt styrmedel, har en positiv inverkan på företagets resultat. Adler & Chen (2011) 

stödjer Wideners (2007) resonemang och menar på att företagets prestation förbättras till 

följd av den värdebaserade styrningen, eftersom den har en positiv inverkan på 

motivationen hos de anställda. Således påverkar den informella styrningen inte endast 

den formella styrningen, utan även företagets resultat oberoende av den formella 

styrningen. Vidare menar Widener (2007) att den värdebaserade styrningen kan liknas 

vid ett formellt styrmedel, eftersom företaget kan förmedla denna styrning på ett formellt 

sätt i verksamheten. Detta innebär således att den värdebaserade styrningen, vilken 

präglas av sociala mekanismer och relationer, är möjlig att formalisera inom 

organisationen. Eftersom den värdebaserade styrningen präglas av sociala mekanismer 

och relationer utgör det således ett fundamentalt informellt styrmedel. Detta innebär 
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därmed att Widener (2007) har påvisat möjligheten att formalisera ett informellt 

styrmedel inom en organisation.  

 
Sammanfattningsvis leder detta till den logiska slutsatsen att den informella styrningen 

och familjariteten, kan ha en positiv inverkan på den formella styrningen såväl som 

företagets resultat. Således kan familjariteten och den informella styrningen komplettera 

den formella styrningen, samtidigt som den formella styrningen har möjligheten att 

komplettera familjariteten och den informella styrningen. Detta innebär därmed att 

styrningen inte behöver ske på bekostnad av varken den formella eller informella 

styrningen. Istället kan den implementeras på ett sådant sätt att de kompletterar varandra 

och därmed ökar företagets prestation. Detta synsätt, på styrningen som komplement, 

frångår de två tidigare modellerna. Den första modellen, vilken uppfattade styrningen 

som ett alternativ mellan informell och formell styrning, samt den andra modellen som 

utgick från att de två styrsystemen sågs som motpoler på ett spektrum. Detta innebär 

således att Wideners (2007) såväl som Bedfords (2015) studier ligger till grund för en 

tredje och ny modell för ekonomistyrning. En modell i vilka variablerna formell och 

informell styrning kan appliceras oberoende av varandra, samtidigt som de ses som 

komplement eftersom de kan påverka varandra positivt. Detta illustreras nedan i Figur 4, 

där den informella och formella styrningen påverkar varandra i ett växelspel och även 

styrsystemet som helhet. Graden av informell och formell styrningen är inte beroende av 

varandra, utan företaget har möjlighet att tillämpa vilken grad av dessa de själva önskar. 

Den informella styrningen har samtidigt en positiv inverkan på den formella, samtidigt 

som den formella styrningen positivt påverkar den informella. 
 

 

 
 

Figur  4: Styrning som komplement  
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3. METOD 
I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Metodkapitlet ämnar bidra med en 

förståelse för vad författarna gjort och varför studiens utformning anses kunna bidra till 

att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

 
 

 

3.1 Forskningsansats 
 

Denna studie präglas av ett konstruktionistiskt synsätt, vilket är ett synsätt som grundas 

på en social verklighet vilken formas utefter människors gemensamma övertygelser. 

Vidare innebär detta att studien präglas av en fenomenologisk ontologi, i vilket den 

sociala verkligheten grundas i rationella aktörers handlingar. Det konstruktionistiska 

synsättet motsätter idén om att världen styrs utifrån externa strukturer och dolda 

mekanismer, således betonar konstruktionismen vikten av interaktion mellan olika 

aktörer för att forma världen (David & Sutton, 2016). Vidare utgör interpretivism 

konstruktionismens epistemologi, vilket enligt David & Sutton (2016) innebär att 

forskaren uppfattas som en social aktör vars kunskap erhålls genom att dela med sig av 

samt förstå innebörder.  

 
Metodologin utgörs av en kvalitativ ansats i vilken intervjuer utförs med målet att skapa 

förståelse för företags förmåga att växa medan de behåller familjariteten (David & Sutton, 

2016). Kvalitativa metoder, såsom intervjuer, innebär att forskaren själv deltar i den 

sociala kontext som studeras samt att forskaren försöker finna en djupare förståelse för 

ämnet denne undersöker (Bryman & Bell, 2013; David & Sutton, 2016). Ett 

konstruktionistiskt synsätt lämpade studien eftersom företagen och de anställda sågs som 

aktörer vilka fattade rationella beslut, och att dessa beslut samt interaktionerna mellan 

dessa agenter formade deras världsbild. Således bildades en subjektiv verklighet hos de 

anställda såväl som hos företaget vilket vi ämnade förstå och utvärdera med denna studie. 

Ett tillvägagångssätt för att få en djupare förståelse var genom de intervjuer som 

genomfördes med intervjusubjekten.  

 
Vidare använde studien en kombination av deduktiv och induktiv forskningsansats. Detta 

kombinerade den deduktiva ansatsen, vilken ämnade pröva en redan stadgad hypotes, 

samt den induktiva ansatsen vilken ämnade utforska ett område (David & Sutton, 2016). 

Detta resulterade i en forskningsansats som präglades av ett arbetssätt i vilket forskaren 

studerade verkligheten utefter teorin för att sedan uppdatera och anpassa denna efter 

utfallet (Bryman & Bell, 2013).  Den deduktiva och induktiva forskningsansatsen ansågs 

vara användbar eftersom studien ursprungligen utgick ifrån teorier om växtvärk för att 

därefter utforma ett syfte om att skapa förståelse och en förklaring till företagens problem 

gällande tillväxt. Vidare lämpas forskningsansatsen studien eftersom den rådande teorin 

inte har behandlat hur företag har lyckats behålla dess familjaritet, samtidigt som de 

formaliserat sin organisation till följd av deras tillväxt. 
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3.2 Litteraturstudie 
 

I syfte att generera större förståelse för det aktuella forskningsområdet har en 

litteratursökning genomförts. Referensramen består främst av vetenskapliga artiklar, men 

även böcker inom det aktuella området har använts. Majoriteten av de vetenskapliga 

artiklar som ligger till grund för arbetet har inhämtats från databasen Scopus, studien har 

även kompletterats med sökningar inom Google Scholar. Åtkomsten till artiklarna har 

möjliggjorts genom Luleå Tekniska Universitets databas. De sökord som huvudsakligen 

använts och varit centrala för att hitta aktuell litteratur är;  

 
Performance management system, växtvärk, formell styrning, informell styrning, tillväxt, 

ekonomistyrning, företagskultur, management control systems, organizational culture, 

familjaritet, formella styrmedel, informella styrmedel, professionalism 

 
För att skapa ett ytterligare djup i den teoretiska referensramen har även en genomgång 

av relevanta artiklars referenser genomförts. De böcker som studien bygger på är främst 

tidigare kurslitteratur inom ämnet men även böcker från Universitetsbiblioteket. 

Tidningsartiklar och relevanta hemsidor har även använts för att skapa en 

intresseväckande problematisering.  
 

 

3.3 Datainsamling 
 

Inom kapitlet datainsamling beskrivs studiens urval och datainsamlingsmetod. Det 

redogörs för hur urvalet samt datainsamlingsmetoden utförts, följt av en motivering till 

varför dessa utformats på detta sätt. I urvalets underrubrik diskuteras de två företag som 

studien intervjuat, samt de intervjupersoner som deltagit. Inom datainsamlingsmetodens 

underrubrik beskriver studien hur dessa intervjuer utförts, och vad detta kan ha för 

implikationer för studien. 
 

3.3.1 Urval  

 

Vid val av företag att undersöka tillfrågades två företag som var relevanta för att besvara 

de aktuella forskningsfrågorna. Lindbäcks Bygg AB som var ett av företagen, har 

uttryckligen genomgått den problematiska processen av kraftig tillväxt samtidigt som de 

ämnat bevara den familjaritet de tidigare präglats av. På Lindbäcks Bygg AB har totalt 

fyra intervjuer genomförts. En med VD:n Stefan Lindbäck, samt tre stycken med 

anställda på företaget. Det andra företaget, SEHED Fasad AB är i början av processen 

och befinner sig i den aktuella problematiken. På SEHED Fasad AB har en intervju 

genomförts med VD:n Kent Isaksson. Här genomfördes inga intervjuer med anställda 

eftersom de nyligen påbörjat formaliseringsprocessen. Det tidiga stadiet medför att 

styrningen och familjariteten inte påverkats i samma utsträckning som den gjort på 

Lindbäcks Bygg AB. Eftersom de personer som intervjuats valts ut efter en specifik 

erfarenhet eller position i företaget, samtidigt som företagen noga valts ut för att passa 

studien, har ett strategiskt urval tillämpats enligt Alvehus (2013). De personer som 

intervjuats är: 
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Stefan Lindbäck - Lindbäcks Bygg AB: 
Stefan Lindbäck har många års erfarenhet av familjeföretaget Lindbäcks Bygg AB som 

nu är inne på den fjärde generationen. Han har en civilingenjörsexamen i grunden och har 

erfarenhet av olika positioner i företaget eftersom han arbetat där sedan 1988. Sedan 2011 

har Stefan Lindbäck varit VD för Lindbäcks Bygg AB och har stor kunskap om företagets 

olika delar och är därför en person som är högst relevant att intervjua.  

 

Kent Isaksson - SEHED Fasad AB: 
Kent Isaksson är VD för SEHED Fasad AB och har varit det i bolaget sedan 2010. Han 

har varit med i utvecklingen av företaget och under senare år varit med om en kraftig 

tillväxt både i omsättning och antalet anställda. Han besitter en mycket god praktisk 

kunskap eftersom han arbetat i branschen under en lång tid. Utifrån sin bakgrund inom 

verksamheten är Kent Isaksson en person som kan företaget utan och innan, således har 

han på ett tydligt sätt kunnat besvara de frågor som ställts under intervjutillfället. 

 
Anställda - Lindbäcks Bygg AB: 
En av de tre anställda på Lindbäcks Bygg AB önskade vara anonym i studien. Till följd 

av detta har alla anställda valts att presenteras anonymt under alias. Detta för att underlätta 

för läsaren eftersom det medför ett bättre flyt i texten. De kommer därmed benämnas 

Adam, Bella & Carl löpande i texten. Adam har varit anställd på Lindbäcks Bygg AB 

sedan 2003 och har erfarenhet av olika delar av företaget. Adam har till följd av sin långa 

tid på företaget en god känsla över och insikt i hur styrningen och familjariteten utvecklats 

och förändrats över tid. Samtidigt kan han beskriva hur den kraftiga tillväxten påverkat 

nämnda aspekter. Bella har varit anställd på Lindbäcks Bygg AB sedan årsskiftet 2015-

2016 och är en av de som anställts i början av den kraftiga ökningen av anställda. 

Eftersom anställningen skett tidigt i expansionsfasen har även Bella en god insikt i vilka 

förändringar som har inträffat under de senaste åren. Carl har varit anställd på företaget 

sedan början av 2015. Även Carl har en god känsla över de förändringar som skett till 

följd av sin anställningstid. Carl har även en god känsla över hur stämningen är i fler delar 

av företaget än bara sin funktion eftersom han ofta besöker byggplatser och fabriken på 

Haraholmen. De tre anställda befinner sig på olika platser i företaget och har olika 

arbetsuppgifter. Detta är positivt eftersom de anställda därmed har skilda perspektiv, 

vilket kan innebära att slutsatser kan generaliseras utifrån olika perspektiv och inte endast 

härstammar från en enda avdelning inom organisationen. Resultatet blir således mer 

rättvisande och generellt. 

 

3.3.2 Datainsamlingsmetod 

 

Vid insamlingen av primärdata genomfördes totalt fem kvalitativa intervjuer. Den 

kvalitativa ansatsen utifrån det konstruktionistiska synsättet tjänade studiens syfte 

eftersom den tillät oss att ta del av den verklighet som dessa intervjupersoner format 

genom deras arbetslivserfarenheter och interaktioner med andra individer. Intervjuerna 

bidrog med en djupare insikt i de rationella beslut som företagen fattat gällande deras 

styrning och tillväxt. Den förståelse som intervjuerna bidrog med hjälpte skribenterna att 

tydligare identifiera interaktionen mellan teori och praktik. Detta bidrog därmed till att 

studiens syfte samt forskningsfrågor kunde besvaras med hjälp av den valda 

forskningsansatsen. 

 
Inför intervjuerna togs intervjuguider fram som skickades ut till intervjusubjekten i god 

tid för möjlighet till förberedelse. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket 

möjliggjorde diskussion och djupare kunskap inom varje område. De frågor som ställdes 

var öppna och krävde därför aktivt lyssnande för att kunna anpassa följdfrågorna på bästa 
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sätt (Alvehus, 2013). Enligt Bryman & Bell (2013) är det på detta sätt möjligt att styra 

intervjun i önskad riktning. Intervjutiden för respektive VD var cirka 60 minuter och 

intervjuerna med de anställda var cirka 45 minuter. Tiden var tillräcklig för att besvara 

de frågor som ställdes samtidigt som det fanns utrymme för respondenterna att reflektera 

och komplettera med synpunkter. 

 
Intervjuerna med de anställda hölls via telefon. Orsaken till detta var att de anställda under 

tidsperioden hade hög arbetsbelastning och det ansågs därför vara mer effektivt att 

genomföra intervjuerna via telefon. Även intervjun med Kent Isaksson genomfördes via 

telefon. Detta på grund av det geografiska avstånd som fanns när han befann sig i 

Stockholm medan studiens författare befann sig i Luleå. Intervjun med Stefan Lindbäck 

genomfördes på hans kontor i Piteå, vilket ansågs positivt eftersom han kunde visa på de 

olika typer av mallar och dokument som företaget arbetar efter. Detta genererade en tydlig 

bild över företagets övergripande styrning. Enligt Bryman & Bell (2013) finns det 

fördelar och nackdelar med respektive metod. De menar att en nackdel gällande 

telefonintervjuer är att gester och kroppsspråk som respondenten yttrar går förlorade, 

vilket kan ses som en fördel med Stefan Lindbäcks intervju. Vetskapen om att 

intervjuerna som genomförts via telefon hade blivit svåra att genomföra i annat fall 

övervägde dock detta. 

 
Intervjuerna spelades in och hölls i en lugn och ostörd miljö, vilket är viktigt enligt 

Bryman & Bell (2013) för att säkerställa kvaliteten på inspelningen samtidigt som 

intervjupersonerna slipper känna oro över att någon ska höra vad de säger. Att spela in 

intervjun är viktigt eftersom intervjuaren kan fokusera på uttryck från personen, samtidigt 

som det eliminerar risken att uttryck går förlorade. Bryman & Bell (2013) menar att detta 

kan inträffa om intervjuerna inte spelas in utan istället förs ned som anteckningar. 

Inspelningarna skedde med godkännande från respektive respondent. Det insamlade 

materialet transkriberades därefter av respektive författare för att sedan tillsammans 

sortera ut det material som ansågs bidra till studien. Totalt omfattade de transkriberade 

intervjuerna 24 sidor. 
 
 

3.4 Operationalisering 
 
Operationalisering innebär att forskaren utformar studiens intervjufrågor utefter de 

centrala begrepp som studien präglas av (Bryman & Bell, 2013). Eftersom studiens 

centrala beståndsdelar behandlats i den teoretiska referensramen har intervjufrågorna 

utformats utefter dessa. De centrala teoribegreppen familjaritet, professionalism såväl 

som relationen mellan dessa har varit i fokus tillsammans med dess underkategorier 

såsom värderingar, företagskultur och motivation. Intervjuguiden delades därför in i olika 

områden som direkt genom huvudkategorierna eller indirekt genom underkategorier 

relaterade till de centrala begrepp som studien bygger på. Detta för att försäkra att de 

frågor som ställdes var relevanta och att materialet som samlats in skulle vara tillräckligt 

för att besvara studien syfte och forskningsfrågor. I tabellen i bilaga 1 visualiseras de 

centrala begrepp som undersökts i respektive intervjufråga, de har även kopplats till de 

referenser som i huvudsak hanterat ämnet i teoridelen.  
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3.5 Kvalitativ analysmetod  
 

En tematisk analys har använts för att analysera det insamlade materialet. Enligt Braun & 

Clarke (2006) är en tematisk analys ett flexibelt sätt att analysera kvalitativ data. De 

beskriver tematisk analys som en metod som hjälper till att identifiera, analysera och 

rapportera specifika mönster som förekommer i den insamlade datan. Det är i linje med 

Alvehus (2013) som beskriver att en tematisering innebär att materialet sorteras efter 

olika kategorier, vilka därefter kopplas till ett tema som sedan analyseras. En tematisk 

analys har sin utgångspunkt i en induktiv eller deduktiv ansats. Den induktiva analysen 

innebär att skribenten skapar sig en övergripande bild över materialet och även 

identifierar teman. Till skillnad från deduktiv analys som istället är teoristyrd och syftar 

till att analysera specifika delar av materialet på djupet. (Braun & Clarke, 2006)  

 
Analysen i denna studie grundar sig på en deduktiv ansats, eftersom analysen vilar på 

teorin och analysmetoden syftar till att på djupet analysera hur familjaritet påverkas när 

organisationer växer. Frågorna i intervjuguiden utformades efter teorins övergripande 

titlar för att på ett tydligt sätt kunna besvara respektive del. Detta medförde att analysen 

kunde genomföras på ett strukturerat sätt. Analysen gjordes utifrån Braun & Clarkes 

(2006) modell av en tematisk analys vilken bygger på sex steg. Det första steget innebär 

att författarna ska sätta sig in i materialet som samlats in (Braun & Clarke, 2006). Detta 

gjordes genom att båda författarna transkriberade materialet och i efterhand läste igenom 

transkriberingarna samtidigt som anteckningar fördes. Enligt Braun & Clarke (2006) är 

det i en deduktiva analys viktigt att författarna sätter sig in i materialet i ett tidigt stadie 

för att underlätta analysen.  

 

I det andra steget påbörjas kodning av centrala delar av materialet (Braun & Clarke, 

2006). Här kodades de delar som ansågs vara relevanta och intressanta. Kodningen 

genomfördes manuellt genom att markera utvalda delar i texten samt skriva ner de delar 

som ansågs vara aktuella. De generella koderna som användes i detta steg var informell 

styrning, formell styrning, kultur och familjaritet.  

 
Enlig Braun & Clarke (2006) går tredje steget ut på att kategorisera de kodningar som 

utförts under potentiella teman. Braun & Clarke (2006) definierar ett tema som något som 

fångar en viktig aspekt av datan i relation till den aktuella forskningsfrågan. Det kodade 

materialet fördes in ett separat dokument och kategoriserades sedan under tilltänkta 

teman. De tilltänkta teman var i detta stadie desamma som koderna i det andra steget.  

 
Fjärde steget innebär att de teman som tagits fram i det tredje steget korrigeras om det 

behövs. Detta för att erhålla en tydlig bild över de teman som valts (Braun & Clarke, 

2006). Här sållades teman som ansågs överlappa varandra samt de teman som ansågs vara 

för specifika bort. De generella kategorierna delades in i tre huvudteman som var 

familjaritet, professionalism och relationen mellan familjaritet och professionalism. 

 
Det femte steget innebär att slutgiltiga teman tas fram, här korrigeras och förfinas de en 

sista gång innan deras slutliga benämningar fastställs (Braun & Clarke, 2006). De 

huvudteman som togs fram kvarstod och delades i underteman för respektive 

huvudkategori. Detta för att på ett tydligt sätt kunna koppla den empiri som samlats in till 

studiens syfte och forskningsfrågor.  

 
Sista steget i analysen går enligt Braun & Clarke (2006) ut på att skapa en rapport av det 

analyserade materialet. Denna del utgör studiens empiri och skapades utifrån de teman 

som tagits fram. Genom att använda en tematisk analys kunde material som inte ansågs 
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bidra till studien sorteras bort, vilket medförde att endast de mest relevanta delarna av 

intervjuerna presenterades under empiriavsnittet.  
 
 

3.6 Metoddiskussion 
 

Enligt Bryman & Bell (2013) är det möjligt att genom begreppen äkthet och trovärdighet 

bedöma studiens kvalitet. Vilka begrepp som ska användas vid kvalitativ forskning har 

varit omdiskuterat och många forskare anser att begreppen validitet och reliabilitet som 

normalt används vid kvantitativ forskning ska bytas ut mot just äkthet och trovärdighet 

(Bryman & Bell, 2013). Validitet syftar på i vilken grad studien mäter det den faktiskt 

avser att mäta och reliabilitet påvisar resultatets replikerbarhet över tid genom att 

återskapa testresultatet med hjälp av samma metod (David & Sutton, 2016). Lukka & 

Modell (2010) ställer frågan varför en absolut sanning ska försöka eftersträvas när 

kvalitativa forskare förutsätter att en absolut sanning inte existerar. Replikerbarheten 

tyder på att det råder en sanning. En sanning som är svår att påvisa genom  kvalitativa 

studier eftersom de till stor del bygger på subjektivitet (Bryman & Bell, 2013). Enligt 

Guba & Lincoln (1994) förutsätter begreppen att det finns en stabil verklighet, vilket de 

motsätter sig eftersom de menar att det finns olika uppfattningar av verkligheten. Av 

dessa orsaker kommer begreppen validitet och reliabilitet bytas ut mot begreppen 

trovärdighet och äkthet i denna studie. 

 

3.6.1 Trovärdighet 

 

Enligt Guba & Lincoln (1994) delas trovärdighet upp i fyra olika delområden, pålitlighet, 

överförbarhet, tillförlitlighet samt bekräftelse, som i vissa fall benämns konfirmering. En 

studie anses vara pålitlig enligt Bryman & Bell (2013) och Guba & Lincoln (1994) om 

den består av relevanta delar i forskningsprocessen, vilka noga beskrivits. En annan 

förutsättning för att studien skall vara pålitlig enligt Bryman & Bell (2013) och Guba & 

Lincoln (1994), är att innehållet och metoden ska granskas av en extern part. Pålitligheten 

i studien har tagits hänsyn till genom att kontinuerlig feedback från handledare erhållits. 

Detta har bidragit till att innehållet har granskats på ett kritiskt sätt. Även viktiga 

synpunkter och perspektiv har lyfts fram från klasskamrater under de seminarier som 

genomförts. 

 
Överförbarheten bedöms utifrån hur resultatet kan återspeglas i en annan eller samma 

miljö vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) menar vidare 

att det är svårare att uppnå överförbarhet i kvalitativ forskning som fokuserar på djup, 

jämfört med kvantitativ forskning som fokuserar på bredd. Guba & Lincoln (1994) menar 

att en tydlig redogörelse ökar överförbarheten i studier. För att försöka undvika de 

problem som kan förekomma i kvalitativa studier kopplat till överförbarhet, har 

tillvägagångssätt och genomförande av studien utförligt beskrivits. Detta för att öka 

möjligheten att återspegla resultatet vid ett annat tillfälle.  

 
Genom respondentvalidering kan en hög tillförlitlighet i studien  uppnås, vilket är ett 

säkerhetsställande att forskaren har tolkat verkligheten på rätt sätt. Det görs genom att 

resultatet återkopplas till de som varit en del av studien för att kontrollera att 

uppfattningen om det undersökta objektet varit korrekt. (Bryman & Bell, 2013) För en 

ökad tillförlitlighet i studien har deltagarna erbjudits anonymitet samt att de i efterhand 

fått ta del av det material som sammanställts, för att säkerställa att de tolkats korrekt. 

Åtgärden har vidtagits för att undvika misstolkningar och att en felaktig bild tagits fram. 
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Bekräftelse, även kallat konfirmering, fokuserar på aspekten att forskarens egna 

värderingar, åsikter eller teoretiska inriktning inte påverkar studiens resultat och 

slutsatser, forskaren ska således agera i god tro (Bryman & Bell, 2013). Detta har försökt 

undvikas genom försök till objektivitet i studiens samtliga steg. Det har saknats motiv att 

vinkla studiens resultat för personlig vinning, det har även saknats incitament att anpassa 

studien efter något företag. Detta har resulterat i att studiens resultat inte har påverkats, 

vilket har inneburit en högre konfirmering. 
 

3.6.2 Äkthet 

 

Begreppet äkthet kan likställas med validitet och är kopplat till respondenternas svar som 

ska återges genom objektivitet (Lukka & Modell, 2010). Äkthet är uppbyggt av fem olika 

områden, rättvisande bild, ontologisk, pedagogisk, katalytisk samt taktisk autenticitet. 

Rättvisande bild kräver att studien ska återspegla de uppfattningar och åsikter som 

existerat i den grupp som studerats. Vidare innebär rättvisande bild att dessa åsikter ska 

återges på ett rättvist sätt (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå en rättvis bild har 

personerna som deltagit i studien tagit del av det material som de har bidragit med. Detta 

för att bekräfta att författarna tolkat materialet på rätt sätt och därmed undvikt att 

presentera en felaktig bild av materialet.  

 
Ontologisk autencitet syftar till om studien bidragit till en ökad förståelse för den sociala 

situation och miljö respondenterna befinner sig i. Den pedagogiska autenticiteten avser 

öka respondenternas medvetenhet om hur andra människor i samma miljö upplever saker 

(Bryman & Bell, 2013). Ökad ontologisk autenticitet har möjliggjorts genom 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjorde det möjligt att ställa följdfrågor samt 

öppnade upp för diskussioner. En beskrivning av respektive företags situation gav 

deltagarna förståelse för hur andra människor i liknande miljöer upplever fenomenet, 

vilket har ökat den pedagogiska autenciteten. 

 
Den katalytiska autenciteten berör huruvida studien har bidragit till att respondenterna 

har möjlighet att förändra den rådande situation de befinner sig i (Bryman & Bell, 2013). 

Den katalytiska autenticiteten har underlättats genom att det undersökta fenomenet 

beskrevs för deltagarna. Detta bidrog till en ökad kunskap inom ämnet och därmed en 

ökad förmåga att kunna påverka fenomenet i önskvärd riktning. 

 
Slutligen syftar den taktiska autenticiteten till om studien har bidragit till deltagarnas 

möjlighet att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förändra den aktuella miljö de 

befinner sig i (Bryman & Bell, 2013). Den taktiska autenticiteten har stärkts genom att 

deltagarna i studien på ett enkelt sätt kunnat ta del av studien, de har därmed haft 

möjligheten att ta del av förslag till möjliga åtgärder. 
 

 

3.7 Metodproblem  
 

Valet av metod har både för och nackdelar. Dessa föreligger oavsett vilken metod som 

tillämpas. En kvalitativ metod med två företag i fokus gör det svårt att hävda att en 

generell slutsats kan dras utifrån företag i allmänhet. Det begränsade antalet intervjuer 

som genomförts kan inte heller påvisa att resultatet är representativt. För att styrka 

resultatet har de personer som intervjuats noga valts ut. De intervjuer som studien 

huvudsakligen bygger på är båda utförda med respektive företags VD. Dessa 

respondenter har god kunskap inom området och även stor kännedom om hur det fungerar 

på deras företag. Övriga personer som deltagit bidrar med ett ytterligare djup och mättnad 
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i studien. De bekräftar att den känslan som Stefan Lindbäck har stämmer överens med 

vad de anställda upplevt över tid.  

 
En risk som existerar är att de anställda har svarat på frågorna i enlighet med vad de tror 

är bäst för företaget, vilket har kunnat ske både medvetet och omedvetet. Detta har kunnat 

leda till att svaren inte stämmer överens med verkligheten. För att försöka undvika detta 

har de personer som intervjuats erbjudits att vara anonyma. Detta kan mildra den 

medvetna faktorn eftersom det medfört en trygghet för respondenterna. Anonymiteten 

har kunnat leda till ytterligare fördelar, men även nackdelar. En fördel är att respondenten 

vågat tala fritt och inte behövt dölja sina åsikter eller varit rädda för att någon ska ha dömt 

dem. En nackdel kan vara att respondenterna inte svarat ärligt och att åsikterna förvrängts 

utan att det påverkat individen, eftersom den inte behövt stå till svars för det den säger. 

 
En av författarna har en personlig relation till en av intervjusubjekten, vilket har kunnat 

medföra att delar av det material som samlats in inte kan anses oberoende. För att undvika 

detta problem och försäkra att materialet tolkats på ett objektivt sätt har författaren som 

känner respondenten endast assisterat med följdfrågor vid denna intervju och därmed inte 

varit lika delaktig. 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel återges den kvalitativa data som samlades in via studiens fem intervjuer. 

Presentationen av resultatet delas först upp bland de två företagen, och därefter i olika 

kategorier vilka ämnar förenkla förståelsen av den insamlade empirin. 

 

 

 

 

4.1 Företagspresentation 
 

Den kvalitativa datainsamlingen genomfördes med utgångspunkt i Lindbäcks Bygg AB 

och SEHED Fasad AB, två företag som båda är verksamma inom Sveriges byggindustri. 

Båda företagen har under senare år haft en kraftig positiv tillväxt i både omsättning och 

antal anställda, och var därför intressanta att studera. Trots tillväxten befinner företagen 

sig i två olika stadier, Lindbäcks Bygg AB har formaliserat sin styrning och SEHED 

Fasad AB befinner sig i mitt i processen i skrivande stund. Således ämnade insamlingen 

av kvalitativa data öka förståelsen för hur formaliseringsprocessen har påverkat 

företagen, samt vad företagen upplevt för utmaningar innan, under såväl som efter att 

processen genomförts. 
 

4.1.1 SEHED Fasad AB 

 

SEHED Fasad AB består ursprungligen av två fasadföretag vilka var verksamma i 

Stockholmsregionen under senare delen av 1900-talet. Dessa stockholmsföretag var Hed 

Fasad som grundades på 60-talet, samt SE Puts & Murning vilket grundades på 70-talet. 

Dessa två företag gick sedan ihop år 2010 och antog det nya namnet SEHED Fasad AB. 

SEHED Fasad AB är ett specialistföretag inom fasadrenovering och fokuserar primärt på 

murning, putsning, tilläggsisolering, nykonstruktion av balkonger och räcken, fönsterbyte 

samt fönsterrenoveringar. Under 2017 hade företaget 123 anställda, de omsatte samma år 

cirka 445 miljoner SEK. Förutom Stockholm är företaget också verksamt främst i 

Norrköping och Uppsala. 
 

4.1.2 Lindbäcks Bygg AB 

 

Lindbäcks Bygg AB är ett svenskt familjeföretag som grundades i Piteå i Norrbotten år 

1924. I dag är Lindbäcks Bygg AB Sveriges ledande företag av industriellt producerade 

flerbostadshus i trä. 2017 omsatte de cirka en miljard kronor och hade 426 anställda. 

Lindbäcks Bygg AB befinner sig i en expansionsfas där företaget mellan 2015-2017 mer 

än fördubblade antalet anställda och under samma period nästan fördubblade företagets 

omsättning. Vidare är företaget verksamt över stora delar av Sverige, medan Stockholm 

utgör huvudmarknaden. 
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4.2 Intervju Lindbäcks Bygg AB 
 

I följande kapitel återges studiens intervju med Lindbäcks Bygg AB. Intervjun är 

uppdelad, först på övergripande teman såsom familjaritet, professionalism samt 

förhållandet professionalism och familjaritet. Därefter delas dessa övergripande teman 

upp i underteman för att tydligare strukturera upp empirin. Slutligen är varje undertema 

uppdelat på företagsledarens åsikter, följt av de anställdas. 

 

4.2.1 Familjaritet 

 

Familjaritet är det första av tre generella teman vilka studien använt för att utforma 

empirikapitlet på ett tydligt sätt. Detta tema innehåller två olika underteman, värderingar 

och normer, samt företagskultur. Temat har delats upp i dessa kategorier utifrån studiens 

användning av begreppet familjaritet, i vilket värderingar och normer, samt företagskultur 

utgör väsentliga delar av familjaritet. 
 

4.2.1.1 Värderingar och normer 

 

Stefan Lindbäck betonar vikten av att de anställda delar företagets värderingar. Han 

förklarar att deras främsta värderingar är innovation och drivkraft, hållbar framtid, respekt 

och tillit samt kunden i fokus. Kunden i fokus syftar på hur de anställda ska tänka och 

känna för att försäkra att kunden i transaktionen alltid blir nöjd. Detta gäller såväl internt 

som externt. Vid varje transaktion sker det överlämningar och detta innebär att det finns 

en leverantör och en kund. Här är det företagets mål att se till att kunden alltid blir nöjd, 

oavsett om denna kund är intern eller extern. Respekt och tillit handlar om att behandla 

kunder och medarbetare med respekt, samtidigt som personen måste förtjäna sin tillit. 

Detta kräver därmed att personer agerar med respekt för att förtjäna en annan persons 

tillit. Hållbar framtid innebär att tänka långsiktigt och hållbart, inte endast 

materialmässigt utan även relationsmässigt och att företaget arbetar på ett sätt som 

motiverar personer inom företaget och lockar personer utifrån. Dessa värderingar 

genomsyrar hela företaget och utan dessa är Lindbäcks Bygg AB ingenting, menar 

företagsledaren Stefan Lindbäck. Det är utifrån dessa värderingar som företaget kan 

attrahera och rekrytera de allra bästa, för att därmed garantera en lyckad produkt. 

 
Utöver dessa fyra nyckelvärderingar har företaget även sex principer, beslut i 

samförstånd, kontinuerligt flöde, långsiktigt tänkande, rätt från mig, standardiserat 

arbetssätt samt lärande organisation. Beslut i samförstånd syftar till att när företaget sitter 

och diskuterar i grupper är det viktigt att samtliga anställda får komma till tals och 

uttrycka deras åsikter. Anställda blir alltid uppmuntrade att dela sina åsikter med resten 

av gruppen. När besluten sedan har tagits är det även viktigt att alla förhåller sig till  dessa 

och att det finns en lojalitet mot besluten, trots att det inte råder full konsensus. Dessa 

principer förmedlar hur de anställda skall agera tillsammans för att gemensamt lyckats. 

De fyra nyckelvärderingarna och dessa sex principer garanterar att företaget blir 

värdegrundsstyrt menar Stefan Lindbäck och det är helt avgörande att de anställda delar 

dessa värderingar med företaget. Värderingarna har tryckts upp på dokument för att 

tydligare redogöra för de anställda om vad som gäller och hur företagets värderingar och 

principer ser ut. 

 
Jag skulle säga att tack vare att vi är så värderingsstyrda och där värderingarna är 

uttalade och tydliga, och att vi lever efter dem så håller jag med om att vi har en 

företagskultur som har en positiv inverkan. - Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg 

AB 
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De anställda på Lindbäcks Bygg AB beskriver alla engagemanget, drivkraften och viljan 

att prestera starkt genomsyrar hela företaget. Bella betonar den familjära känslan och den 

trivsamma atmosfären som finns på företaget. Alla är dock överens om att det har 

förändrats under senare tid. Carl berättar att han tidigare upplevt att medarbetarna tidigare 

varit i stort fokus men att det är något som tyvärr minskat under det senaste året när olika 

förmåner och aktiviteter som tidigare funnits nu har försvunnit. Detta tror han beror på 

att företaget vuxit mycket under senare tid. 

 
Lindbäcks är ett bra företag att jobba åt, man är ett väldigt trivsamt företag som 

jobbar mycket med sina värderingar och principer och försöker behålla de trots att 

man växer. - Bella, Lindbäcks Bygg AB 

 
De uttalade värderingar som Lindbäcks Bygg AB präglas av upplever respondenterna att 

företaget kännetecknas av i hög grad. Samtliga anställda betonar kunden i fokus, det är 

en viktig del för Lindbäcks Bygg AB menar de. Adam beskriver här ett kluvet företag 

eftersom det inte råder samsyn på detta område i dagsläget. Han förklarar att kunden 

skiljer sig för de olika funktionerna vilket leder till att alla vill tillgodose sin egen kund. 

Säljaren vill tillgodose slutkunden medan projekteringen vill tillgodose fabriken. 

Samsynen har till följd av tillväxten blivit spretigare, de anställda värnar om sitt eget i 

första hand och här uppstår ibland en krock. Respekt och tillit genomsyrar företaget anser 

Bella. Hon menar att företaget kännetecknas av jämställdhet och att allas röst är lika 

mycket värd. Adam har känslan av att det är svårt att upprätthålla respekten och tilliten 

när företaget vuxit och relation mellan anställda förändrats, de anställda känner inte alla 

på personnivå längre. Men självklart inger det respekt och tillit bara av att jobbar på 

Lindbäcks Bygg AB, vilket gör att de anställda vill hjälpa till så gott de kan. Carl upplever 

att respekten och tilliten mellan kollegor minskat. De anställda har blivit sämre på att 

meddela att de inte kommer på möten, samtidigt som de inte längre återkopplar i saker de 

lovat höra av sig om. Även frågor som de anställda lyfter och som de vill ska nå fram till 

ledningen blir glömda, vilket påverkar respekten och tilliten negativt. 
 

4.2.1.2 Företagskultur 

 

Stefan Lindbäck menar att deras företagskultur präglas av familjaritet. Eftersom det är ett 

familjeföretag menar han att kulturen är ärvd och formad, inte köpt. Kulturen handlar om 

hur anställda kommunicerar och behandlar varandra. Det handlar om de värderingar 

och  principer som företaget utgår ifrån, det är dessa som ligger till grund för den 

företagskultur och familjaritet som präglar företaget. I denna kultur får alla tycka till och 

alla välkomnas att uttrycka sig. Stefan Lindbäck anser att familjariteten och 

företagskulturen har förändrats till följd av tillväxten.  

 
Familjaritet tidigare var att folk var solitära, man var duktig på mycket och skötte 

om många saker och kände sig ansvarig för sin del. Nu har det familjära blivit att 

man är mer beroende av andra för att göra sitt jobb. - Stefan Lindbäck, Lindbäcks 

Bygg AB 

 
De anställdas roller har blivit mer specialiserade än tidigare. Nu handlar det mer om 

djupförståelse och att de är experter på deras arbetsuppgifter, vilket Stefan Lindbäck anser 

har ökat familjariteten. De anställda är nu mer beroende av att samarbeta med sina 

kollegor. Detta har även lett till att kommunikationen inom organisationen har blivit 

viktigare och absolut nödvändig för att kunna utföra ett bra jobb. Vidare anser Stefan 

Lindbäck att familjariteten inom organisationen har formaliserats och att detta var ett 
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måste för företaget för att bevara den familjaritet och kultur som tidigare präglade 

Lindbäcks Bygg AB.  

 
Tillväxten har lett till en oro hos Lindbäcks Bygg AB gällande att bevara deras 

företagskultur. Eftersom företagskulturen och de sociala relationerna värderas högt och 

är nödvändiga för företagets framgång fattades ett beslutet att placera deras nya fabrik i 

hemorten Piteå. Det var en logistiskt inferior plats, men vikten av de sociala relationerna 

och familjariteten var viktigare. Placeringen underlättade möjligheten att implementera 

och forma den nya fabrikens kultur i linje med vad Lindbäcks Bygg AB står för. 

Resultatet av detta beslut var positivt för företaget eftersom kulturen utvecklades såsom 

det hade önskats.  

 
De anställda på Lindbäcks Bygg AB som intervjuats beskriver att företagskulturen bygger 

på nära relationer, familjär känsla och öppen kommunikation, samtidigt är alla överens 

om att den förändrats sedan de började på företaget. Adam berättar att när han började på 

företaget gick samtliga och satte sig vart som helst när de hade fika, medan de anställda 

idag ofta sätter sig med sin grupp. Det finns mer tydliga grupperingar på företaget idag. 

Det kan vara påfrestande att lära känna nya människor hela tiden. De anställda är överens 

om att brytpunkten var när företaget valde att expandera och rekrytera en stor mängd ny 

personal. Effekterna kom inte direkt utan har successivt vuxit fram och sakta suddat ut 

den företagskultur som Lindbäcks Bygg AB kännetecknats av tror Carl. Huruvida 

företaget värnar om företagskulturen råder det delade meningar om. Carl upplever att 

anställda gång på gång påpekar att delarna glider längre isär men att inget händer, hans 

känsla är att företaget rör sig i riktning att bli ett storföretag. Däremot har Adam och Bella 

känslan av att organisationen försöker värna om företagskulturen, men är lite tveksamma 

till huruvida det är möjligt. Adam menar att det är svårt att bevara denna när företaget 

dubblar sin bemanning. Värderingar och principer är inget som lärs ut över en dag, utan 

det kräver att de anställda samtalar och arbetar på företaget under en tid för att förstå hur 

företaget tänker och fungerar. 
 

4.2.2 Professionalitet 

 

Professionalitet är det andra av tre generella teman vilka studien använt för att utforma 

empirikapitlet på ett tydligt sätt. Detta tema innehåller tre olika underteman, formella 

styrmedel, arbetsuppgifter och ansvar, samt förändring av den formella styrningen. 

Professionalitet har delats upp i dessa kategorier utifrån studiens användning av 

begreppen professionalitet och formell styrning, vilka utvecklats i den teoretiska 

referensramen.  

 

4.2.2.1 Formella styrmedel 

 

Lindbäcks Bygg AB använder främst projektredovisning vilket innebär att varje projekt 

är en egen resultatenhet. Projekten delas de upp i funktioner såsom inköp, projektering, 

logistik och byggplats. Dessa funktioner tilldelas sedan en kostnadsbudget, vilket bryts 

ned i ännu mindre funktioner såsom hyra, snöröjning och städning. Dessa funktioner styrs 

mot kostnader vilket innebär att om kostnaderna möts, tjänar företaget de pengar det 

behöver. Utöver projektredovisningen använder även företaget budgetar som löper ett 

respektive två år framåt i tiden. Dessa budgetar beräknar hur mycket som företaget 

behöver sälja för att belägga fabrikerna som producerar materialet. På grund av 

omställningstider på fabriken och personalen så krävs det att fabriksplaneringen sköts 

långsiktigt. Stefan Lindbäck tillägger att de har en bred mängd formella styrmedel och att 

de sett ett större behov av att använda dessa till följd av tillväxten. Han menar vidare att 
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de haft alla deras formella styrmedel under en lång tid för att garantera att organisationen 

drivs på ett korrekt sätt, men att tillväxten har ökat behovet av dessa. 

 
Tillämpningen av formella styrmedel skiljer sig bland de anställda. Adam som har en 

stödfunktion styrs endast utifrån indirekta kostnader och arbetar därför inte med formella 

styrmedel i lika stor utsträckning som de flesta andra. Förbättringsarbeten och 

uppföljningar som utförs är  detaljstyrda men det dagliga arbetet är väldigt fritt. Bella 

berättar att hon arbetar med formella styrmedel, där budgetar och kalkyler är de två 

främsta styrmedlen som används för att mäta och utvärdera hur väl hon och de andra har 

agerat. Carl arbetar likt Adam inte heller efter formella styrmedel i stor utsträckning, det 

han anpassar sig efter är olika standarder. Utöver det var det mest operativa funktioner i 

projekt som Carl arbetade efter och använde således inga ytterligare styrmedel. 
 

4.2.2.2 Arbetsuppgifter och ansvar 
 
Lindbäcks Bygg AB använder ett standardiserat arbetssätt. Detta innebär att den anställde 

får nya uppgifter varje dag vilka bestäms i förväg. Det standardiserade arbetssättet 

används för att företaget skall kunna stämma av att rätt arbetsuppgifter utförs för att 

organisationen skall nå det resultat och mål de strävar mot. Detta arbetssätt kräver träning 

och det tar en tid att lära sig hur metoden fungerar. Men vartefter de anställda lär sig att 

arbeta efter systemet och vartefter de blir bättre på deras uppgifter, blir de även mentorer 

till andra inom samma område. Detta beskrivs via en kompetensmatris som företaget 

använder. Vartefter den anställde lär sig får denne ett betyg i kompetensmatrisen, i vilket 

det framgår hur kompetent den anställde är inom området och på den specifika uppgiften. 

Denna matris används även för att kunna matcha individer som har erfarenhet med sådana 

som är nya och behöver stöd. Kompetensmatrisen är ett visuellt medium, vilket gör det 

enkelt att följa och läsa av. Vidare menar Stefan Lindbäck att arbetsuppgifterna måste 

vara utmanande för att de anställda ska engagera och anstränga sig.  

 
Dessa utmaningar måste vara svåra för att folk ska bli taggade att göra ett bra resultat, 

blir de för enkla så behöver ingen anstränga sig. Men de svåra målen gör att folk 

måste försöka. De får inte vara för enkla eller för svåra. - Stefan Lindbäck, Lindbäcks 

Bygg AB 

 
För att de anställda på ett tydligt sätt ska veta vad målen i företaget är och varför de utför 

en uppgift använder sig Lindbäcks Bygg AB av soldiagram. Detta soldiagram är en 

kombination av strategiska mål samt operativa mål. De strategiska målen delas upp i fyra 

kategorier, produkt, process, varumärke och ledarskap. Utefter dessa teman sätts 

strategiska mål upp inom en femårsperiod, där företaget identifierar vad det önskar uppnå 

inom denna tidsram. De strategiska målen delas sedan upp i operativa mål vilka är 

SMART:a. Detta innebär att målen utformas att vara specifika, mätbara, accepterade, 

realistiska och tidsatta. Systemet tillåter de operativa målen att bli mer konkreta och 

därmed lättare att förstå och följa för de anställda. Detta menar Stefan Lindbäck ökar de 

anställdas motivation, de får ett nytt perspektiv på varför de utför sina arbetsuppgifter.  

 
De anställda som deltagit i undersökningen motiveras alla av ett utmanade arbete, vilket 

de också upplever att de i dagsläget har. Adam beskriver sina arbetsuppgifter som 

självstyrda och väldigt fritt utformade, men att det självklart finns ramar som han ska 

förhålla sig till. Detta är i linje med Carl som till stor del utformar sitt arbete själv och 

försöker utföra det i linje med vad som är bäst för Lindbäcks Bygg AB. Bella berättar att 

hon har en spännande tjänst som inte funnits tidigare, vilket gör den utmanande och 

motiverande när hon lär sig nya saker varje dag. Hon betonar dock att den kraftiga 
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tillväxten lett till mer tid än nödvändigt spenderas på att släcka bränder som uppstår, 

vilket inte är motiverande. 
 

4.2.2.3 Förändring av den formella styrningen 

 
Den formella styrningen har inte ökat men behovet av att använda den formella 

styrningen har ökat. - Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg AB 

 
Stefan Lindbäck hävdar att deras formella styrmedel inte har ökat till följd av de senaste 

årens tillväxt, utan att dessa redan var implementerade innan. Däremot berättar han att 

behovet av den formella styrningen har ökat och resulterat i att företaget märker av 

effekterna från den formella styrningen på ett tydligare sätt. Dessa styrmedel används av 

fler i organisationen på grund av att det behövs, den ökade komplexiteten har lett till att 

behovet har ökat. Stefan Lindbäck menar även att de tagit hänsyn till den formella 

styrningen i deras rekryteringsprocesser, där de anställt individer vilka har tidigare 

erfarenhet från att arbeta inom stora organisationer. Detta har lett till att företaget kunnat 

ta hjälp av dessa erfarna individer för att sedan förbättra företagets egna styrning. Vidare 

anser Stefan Lindbäck att han inte är säker på om dessa formella styrmedel påverkar 

företagskulturen och familjariteten. Han menar att den formella styrningen troligen 

påverkat kulturen men kan inte avgöra om det varit positivt eller negativt.   

 
Men jag tror att familjaritet är mindre än tidigare, detta på grund av att vi anställt 

300 medarbetare på två och ett halvt år. - Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg AB 

 
Han anser att familjariteten troligen har påverkats till följd av att antalet anställda har ökat 

drastiskt. Dessa individer, menar Stefan Lindbäck, har inte varit med under hela resan 

såsom de tidigare 250 anställda. Således har de inte den familjaritet med sig som företaget 

tidigare präglats av och som de andra anställda besitter.  

 
De anställda, menar Stefan Lindbäck, har en känsla av att organisationen är liten och 

familjär trots att den är så stor som den är. Han anser att de är på grund av att alla anställda 

blir sedda och hörda, samt att familjariteten i grunden handlar om sociala relationer och 

hur de anställda behandlar varandra. Det utökade ansvaret hos de anställda och de sociala 

relationerna menar han leder till att de anställda vill spendera sin tid i organisationen och 

att det blir familjärt. Stefan Lindbäck är tydlig med att formaliseringen inte har lett till att 

familjariteten minskat, utan att det är den stora mängden nya anställda och deras 

erfarenheter som har påverkat känslan av familjaritet. Den fortsatta utvecklingen av den 

formella styrningen hos Lindbäcks Bygg AB är behovsstyrd, vilket innebär att styrningen 

anpassas utefter behov och vad de anställda upplever. Genom att samla in åsikter från de 

anställda om vad de upplever fungerar eller inte fungerar med organisationen, kan 

företaget utveckla styrningen ytterligare och implementera nya styrmedel för att hantera 

utmaningarna. Denna utveckling sker kontinuerligt vilket leder till ständiga förbättringar 

i organisationens styrning och är således behovsanpassat.  

 
Carl har svårt att avgöra huruvida användandet av de formella styrmedlen har ökat i 

jämförelse med när han började, eftersom han själv styrs i låg grad utifrån dessa. Han tror 

däremot att en ökad användning kan leda till högre press på de anställda, vilket skulle 

kunna påverka kulturen. Detta stärks av Bella som anser att den mer noggranna 

uppföljningen av arbetsuppgifterna lett till att anställda blivit mer stressade. Bella kan 

inte avgöra huruvida kulturen påverkas av detta, utan att det primärt är individerna som 

påverkas. Hon är således osäker över huruvida kulturen påverkas av dessa styrmedel. 

Adam anser att de formella styrmedlen behöver utvecklas och tillämpas i en större 
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omfattning. Enligt honom upptäcks ofta problem och avvikelser för sent, i många fall 

efter att projektet avslutats. Han efterlyser således ett formellt styrmedel som möjliggör 

att dessa problem uppenbaras innan det är för sent. Bella  menar att de formella 

styrmedlen har tillämpats i en större omfattning nu än tidigare, och att det blivit viktigare 

för företaget och de anställda att följa dessa.  

 
Man har alltid arbetat utifrån våra verktyg men de har inte alltid följts lika strikt, det 

är mer strikt nu. Vi har mer kontroller och uppföljningar än tidigare. -Bella, 

Lindbäcks Bygg AB 

 
Carl anser även att inflödet av ny personal har påverkat hur arbetet utformas och de 

arbetsuppgifter som de anställda utför. Mycket tid läggs på att släcka bränder och hjälpa 

de nyanställda att komma in i företaget på ett bra sätt, vilket minskar tydligheten på de 

mål som företaget ställer och förmågan att nå upp till dessa. Bella såväl som Adam hävdar 

att målen är fortsatt tydliga och att soldiagrammet underlättar i detta avseende. Däremot 

hävdar Bella att målen inte alltid är uppnåeliga, utan stundtals orimliga.  
 

4.2.3 Förhållandet mellan professionalism och familjaritet 

 

Förhållandet mellan professionalism och familjaritet är det sista av tre generella teman 

vilka studien använt för att utforma empirikapitlet på ett tydligt sätt. Detta tema innehåller 

två olika underteman, valet mellan formell och informell styrning, samt utmaningar med 

tillväxten. Förhållandet mellan professionalism och familjaritet har delats upp i dessa 

kategorier utifrån studiens användning av begreppen professionalism och familjaritet, 

samt synen på deras samspel. Detta samspel har bearbetats i studiens teoretiska 

referensram. 

 

4.2.3.1 Valet mellan formell och informell styrning 
 
Lindbäcks Bygg AB har ett system där de kan försäkra att deras informella och formella 

styrmedel implementeras och används. Det har skett till följd av att organisationen ämnat 

bli mer professionell och för att lyckas med detta har företaget behövt utveckla detta 

arbetssätt för att garantera att styrmedlen får den effekt som de önskat. Stefan Lindbäck 

menar att det viktigaste är att alla styrmedel tillämpas, såväl de formella som de 

relationsbaserade. Genom att implementera dessa system och se till att de tillämpas ökar 

chansen att företaget når de resultat de önskar, det försäkrar att kulturen och systemen 

som företaget har används. Den informella styrningen och familjariteten menar Stefan 

Lindbäck har professionaliserats, vilket har skett till följd av den formaliseringsprocess 

som de genomfört. Denna företagskultur menar han har en positiv inverkan på de 

anställda och i slutändan företagets prestation.  
 

Ja familjariteten är mer professionell. - Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg AB 

 
Adam på Lindbäcks Bygg AB anser att organisationer till en viss grad kan kombinera 

familjaritet och professionalism. Han anser att det blir svårare för företag att inte vara 

professionella när de blir större, samtidigt som det också blir viktigare desto större de blir. 

Han anser däremot att familjariteten behövs för att attrahera personer till företaget. Det är 

just familjariteten på företaget som Adam anser har lockat individer till organisationen 

och skälet till varför det är få anställda som slutar. Istället vill de anställda arbeta kvar för 

att de känner en familjaritet och vill göra ett bra jobb för Lindbäcks Bygg AB. Bella håller 

med Adam och anser att det går att kombinera professionalism och familjaritet, det har 

Lindbäcks Bygg AB gjort.  
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Det går att vara professionell och familjär.  - Bella, Lindbäcks Bygg AB 

 
Bella anser dock att det är svårt att lyckas med detta och att inspiration måste hämtas från 

företag utifrån för att lyckas. Vidare anser även Bella att företagskulturen har en positiv 

inverkan på hur de anställda arbetar. De anställda vill göra ett bra jobb för att Lindbäcks 

Bygg AB ska kunna nå ett bra resultat, detta innebär att samtliga anställda stöttar och 

hjälper varandra. Även Carl instämmer med Adam och Bella om att det går att kombinera 

familjaritet med professionalism och att Lindbäcks Bygg AB har lyckats med detta. Han 

anser att det inte är möjligt att vara ensam längre utan att det har blivit viktigare med 

samarbete för att målen ska uppfyllas. Vidare anser Carl, likt Adam och Bella, att 

företagskulturen har bidragit till att de anställda har blivit mer motiverade men menar på 

att detta har minskat lite under senare tid. Han betonar vikten av personlig kommunikation 

och ansvar för att kulturen ska froda, en mer personlig arbetsplats än i dagsläget.  
 

4.2.3.2 Utmaningar med tillväxten 

 
De största utmaningarna hos Lindbäcks Bygg AB är att få ledare att agera i linje med 

företagets värderingar och principer. Det svåraste är att ändra individers tankesätt och få 

dem att anamma företagets värderingar för att med hjälp av dessa navigera mot 

organisationens mål. Stefan Lindbäck menar även att de måste fortsätta arbeta 

kontinuerligt mot nya mål och att inte fastna i gamla mönster. Den största utmaningen 

menar han är att förmå ledare att träna andra ledare att agera på ett bra sätt. Med hjälp av 

de system och styrmedel som företaget tillämpar har de möjlighet att ständigt utvärdera 

och förbättra organisationen. Om de inte haft detta arbetssätt hade de haft lika många 

problem men varit omedvetna om dem. De formella styrmedlen som företaget använder 

sig av tydliggör dessa och ger företaget en chans att åtgärda de problem som finns. 

 
Enligt Carl finns det två stora utmaningar. Det första är att ledningen måste bestämma 

vad företaget skall fokusera på, om det ska försöka kombinera familjariteten och det 

professionella eller om det ska satsa på att bli ett storföretag och därmed överge 

familjariteten. Väljer organisationen att försöka kombinera dessa två krävs det att de som 

anställs får en bra introduktion och att de utbildas i linje med företagets värderingar. 

Adam anser att en av de största utmaningarna är att ägarnas syn ska prägla hela företaget, 

ägarnas sätt att driva frågor måste genomsyra hela företaget för att de ska lyckas. Adam 

upplever även att det finns utmaningar inom den personliga kontakten mellan människor. 

De som jobbat på företaget under många år upplever nog att familjariteten minskat, 

medan anställda som kommer från en annan miljö kanske ser det som en mer familjär 

organisation, menar Adam. Bella tror att det krävs att företaget ser tillbaka på det som 

tidigare gjorts, rörande introduktion av nyanställda. Tid, upplärning och 

befattningsbeskrivningar är områden som organisationen måste fokusera på, för att lyckas 

behålla den familjaritet de präglats av. 
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4.3 Intervju SEHED Fasad AB 
 
I följande kapitel återges studiens intervju med SEHED Fasad AB. Intervjun är uppdelad, 

först på övergripande teman såsom familjaritet, professionalism samt förhållandet 

professionalism och familjaritet. Därefter delas dessa övergripande teman upp i 

underteman för att tydligare strukturera upp empirin. Eftersom intervjun med SEHED 

Fasad AB endast utförts med en intervjuperson, Kent Isaksson, är samtlig empiri hämtad 

från denne.  

 

4.3.1 Familjaritet 

 

Familjaritet är det första av tre generella teman vilka studien använt för att utforma 

empirikapitlet på ett tydligt sätt. Detta tema innehåller två olika underteman, värderingar 

och normer, samt företagskultur. Temat har delats upp i dessa kategorier utifrån studiens 

användning av begreppet familjaritet, i vilket värderingar och normer, samt företagskultur 

utgör väsentliga delar av familjaritet. 

 

4.3.1.1 Värderingar och normer 
 
SEHED Fasad AB betonar vikten av att de anställda delar företagets värderingar. Dessa 

värderingar förmedlas uppifrån och ned, först via en ledningsgrupp som för vidare dessa 

till de ansvariga projektledarna vilka är individuellt ansvariga för samtliga 

byggarbetsplatser. Därefter förmedlas värderingarna till den basansvarige som ansvarar 

för arbetslagen som utför arbetet ute på projekten. 

 
Det viktigaste för oss är att se till att projektledare och basen är de som har samma 

värderingar, samt att de får den utbildning och kunskap som de behöver för att vi 

som företag ska leva upp till det vi lovat. - Kent Isaksson, SEHED Fasad AB 

 
Att det är viktigast att projektledare och basen delar företagets värderingar menar Kent 

Isaksson beror på att de har bäst förmåga att driva igenom dessa värderingar ute på 

arbetsplatserna. De har därmed möjligheten att påverka flest individer. Genom att 

värderingarna förmedlas på detta sätt ökar det företagets förmåga att kontrollera att 

värderingarna delas och att företaget därmed lever upp till deras löften, både mot kunden 

när det gäller kvalité men även inom företaget. Öppenhet, hög moral och jämlikhet är 

värderingar som genomsyrar företaget.  

 
Kent Isaksson, VD på SEHED Fasad AB förklarar att det viktigaste företaget har är de 

anställda och deras kunskap, att det är de anställda som säljer företagets produkter och 

styr företaget. På grund av detta investerar företaget mycket i utbildningar för de anställda 

samt att när tillfället ges i form av personalmöten så förmedlas företagets värderingar för 

att stärka engagemanget inom organisationen. SEHED Fasad AB förklarar att de i 

anställningsintervjuer tar hänsyn till rekryternas värderingar och att de därefter arbetar 

mot att forma dessa individers värderingar till att överensstämma med företagets. De 

eftersträvar att de som söker sig till företaget på förhand vet om vad företaget står för, så 

att de därmed attraherar rätt individer. 
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4.3.1.2 Företagskultur 

 
På SEHED vill vi alltid vara ett familjär företag. - Kent Isaksson, SEHED Fasad AB 

 
Familjariteten strävar företaget mot kontinuerligt menar Kent Isaksson. Trots att de växt 

till att idag vara ett medelstort företag önskar de fortfarande att vara ett familjärt företag 

med korta beslutsvägar. Vidare menar Kent Isaksson att det inte finns någon prestige på 

företaget utan att det är upp till vem som helst att knacka på VD:ns dörr om personen 

skulle ha frågor eller synpunkter. SEHED Fasad AB anser att deras tillväxt lett till att de 

blivit större, vilket har medfört en risk för att bli opersonliga. Därför är det viktigt att vara 

öppna gentemot de anställda och förbli prestigelösa. Tillväxten menar Kent Isaksson har 

förändrat företagets kultur, det är oundvikligt hävdar han.  

 
Idag krävs det att projektledarna förmedlar denna känsla av familjaritet som 

organisationen värnar om. Det är inte möjligt för ledningen att träffa samtliga anställda 

och konversera eftersom antalet anställda ökat så drastiskt. Trots denna upplevda 

kulturförändring menar Kent Isaksson att de inte upplever någon oro för framtiden och 

en fortsatt tillväxt, han konstaterar istället att det är tråkigt att det förändrats.  

 
Företaget värnar om de sociala relationerna som finns inom organisationen och de håller 

kontinuerligt möten för att diskutera hur företaget kan försäkra sig om att samtliga 

anställda anammar företagets värderingar. Kent Isaksson önskar att han ska bli sedd som 

en anställd med andra arbetsuppgifter snarare än som en VD, detta eftersom det är väldigt 

viktigt för organisationen att det är jämställt mellan anställda och att alla behandlas 

likvärdigt. Prestigelösheten är en annan aspekt som företaget anser påverka kulturen. Ett 

av målen med kulturen menar Kent Isaksson är att det ämnar resultera i att företaget når 

dess mål. De sociala relationerna och familjariteten är metoder för att se till att de 

anställda är måna om varandra för att öka chansen att de lyckas. 

 

4.3.2 Professionalitet 

 

Professionalitet är det andra av tre generella teman vilka studien använt för att utforma 

empirikapitlet på ett tydligt sätt. Detta tema innehåller tre olika underteman, formella 

styrmedel, arbetsuppgifter och ansvar, samt förändring av den formella styrningen. 

Professionalitet har delats upp i dessa kategorier utifrån studiens användning av 

begreppen professionalitet och formell styrning, vilka utvecklats i den teoretiska 

referensramen. 

 

4.3.2.1 Formella styrmedel 

 
SEHED Fasad AB använder budgetar, prognoser, verksamhetsplaner samt ett 

industrisystem som heter BF9K. Detta system behandlar företagets verksamhetsmål, 

strategi, samt vision och används främst av ledningsgruppen. Först sker styrningen på 

koncernnivå där det kontinuerligt sätts upp mål över en treårsperiod för var företaget skall 

befinna sig efter denna tidsperiod. Åtgärder för vad som behöver göras för att uppnå dessa 

mål tas därefter fram. Dessa mål utarbetas för alla de olika organisationsnivåerna, från 

ledningsgruppen till de som står ute på byggnadsställningarna. Det var först under 2019 

som företaget började implementera de formella styrmedlen som omfattade fler än 

ledningsgruppen. Budgetar, vilka ledningsgruppen tidigare ansvarat för, har fördelats 

nedåt i organisationen och främst till de olika ombuden som räknar på projekten. Detta är 

ett resultat av tillväxten och den ansvarsdelegering som gjorts nedåt i organisationen. 

Denna omstrukturering och formalisering menar Kent Isaksson kommer innebära en ökad 
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samhörighet bland de anställda och en vetskap om var företaget är på väg samt en ökad 

gratifikation och motivation till följd av att delaktigheten ökar.  
 

4.3.2.2 Arbetsuppgifter och ansvar 

 

Tre till fyra år bakåt i tiden menar Kent Isaksson att företaget var mer toppstyrt och 

centraliserat. På den tiden var det företagets två verkställande direktörer som fattade de 

flesta besluten och låg bakom det förberedande arbetet inför projekten. Efter att avtal var 

skrivna och projekten var redo att dra igång, delegerade de vidare till projektledarna vars 

uppgift var att slutföra arbetet. Till följd av tillväxten och det ökade antalet projekt 

krävdes det en omstrukturering för att verksamheten skulle vara hållbar.  

 
Då har han fria val att fatta [...] han får själv välja vem han vill arbeta med. Det här 

leder till att projektledaren ska känna större ansvar samt att relationerna mellan de 

som utför arbetet ska främjas. Detta leder till att jobbet blir roligare, enklare och 

bättre. - Kent Isaksson, SEHED Fasad AB 

 
Ansvaret förmedlades nedåt i organisationen, han beskriver att företaget byggt upp en 

ledningsgrupp där fler blivit ombud, vilket innebär att de har mandat att fatta beslut som 

tidigare beslutades högst upp i organisationen. Det utökade ansvaret och friheten som 

givits upplever han har ökat trivseln och samarbetet på arbetsplatserna. Ett ansvar som 

Kent Isaksson också hoppas ska leda till att företaget lyckas leverera en bättre produkt till 

sina kunder eftersom de anställda motiveras. 

 

4.3.2.3 Förändring av den formella styrningen 

 

Den omstrukturering som SEHED Fasad AB befinner sig i är en komplicerad process, 

särskilt när organisationen tidigare har haft en kultur och styrning där arbetet saknat 

styrning. Trots den svåra processen menar Kent Isaksson att det ökade ansvaret och 

motivationen till följd av formaliseringen lett till att företaget blivit mer familjärt. 

Orsaken till detta är att det lett till en bättre sammanhållning inom organisationen där 

relationerna mellan de anställda förbättras. Han önskar att formaliseringen hade skett 

tidigare, eftersom det haft en uppenbart positiv inverkan på företaget och de anställda.  

 
De har fått mer ansvar och kan vara med under hela processen till skillnad från 

tidigare då man bara gjorde saker. Det har varit ett sätt att motivera de anställda. - 

Kent Isaksson, SEHED Fasad AB 

 
Tillväxten som företaget har upplevt har inneburit att organisationen blivit tvunget att 

formalisera styrningen, och den fortsatta tillväxten kommer även innebära att styrningen 

behöver formaliseras ytterligare. Det blir omöjligt att effektivt styra företaget mot 

organisationens mål och leverera en bra slutprodukt till våra kunder om formaliseringen 

uteblir. Tillväxten anser Kent Isaksson inte har påverkat företagskulturen negativt. Det 

har blivit en ökad arbetsbelastning och ett ökat tryck hos de anställda, men detta är inte 

till följd av formaliseringen utan till följd av omsättningen och att mängden arbete har 

ökat. Formaliseringen genomförs för att säkerställa att kulturen inte påverkas till det 

sämre och för att de anställda ska kunna få en jämnare arbetsbelastning. 

 

  



 33 

4.3.3 Förhållandet mellan professionalism och familjaritet 

 

Förhållandet mellan professionalism och familjaritet är det sista av tre generella teman 

vilka studien använt för att utforma empirikapitlet på ett tydligt sätt. Detta tema innehåller 

två olika underteman, valet mellan formell och informell styrning samt utmaningar med 

tillväxten. Förhållandet mellan professionalism och familjaritet har delats upp i dessa 

kategorier utifrån studiens användning av begreppen professionalism och familjaritet, 

samt synen på deras samspel. Detta samspel har bearbetats i studiens teoretiska 

referensram. 
 

4.3.3.1 Valet mellan formell och informell styrning 

 

SEHED Fasad AB kommer alltid att vara ett medelstort företag, ett stort företag i 

branschen men ett medelstort företag sett till allmänheten. Skälet till detta är att företaget 

arbetar inom en nischmarknad. Koncernmässigt kommer företaget att bli ett stort och 

professionellt företag, men sett till varje företag i koncernen kommer SEHED Fasad AB 

att sträva efter  att fortsatt vara en familjär organisation. Kent Isaksson anser inte att det 

måste vara ett val mellan att vara en professionell och formell organisation eller att vara 

en familjär och informell organisation. Han anser att det går att kombinera dessa, och att 

SEHED Fasad AB strävar efter att formalisera organisationen för att därmed försäkra att 

företagets kultur och familjaritet bevaras samt utvecklas.  

 
Men självklart, jag tror delaktighet och ansvarsfördelning skapar en sammanhållning 

på många bra sätt. - Kent Isaksson, SEHED Fasad AB 
 

4.3.3.2 Utmaningar med tillväxten 

 

Den största frågan för SEHED Fasad AB är rekryteringen och att hitta individer med rätt 

värderingar som önskar att fortsätta arbeta inom företaget.Kent Isaksson menar att många 

unga idag vill göra karriär och har svårt att förplikta sig till en organisation såvida de inte 

klättrar inom företaget. Således önskar SEHED Fasad AB hitta rätt individer som är 

villiga att utvecklas tillsammans med organisationen över tid. Utöver rekryteringen 

önskar företaget formalisera så att de anställda kan minska sin arbetsbelastning och att 

företaget effektiviseras, för att därmed underlätta för de anställda och försäkra att 

företagskulturen och familjariteten behålls. 
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5. ANALYS 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin utifrån studiens teoretiska referensram. 

Diskussionen är uppdelad i de olika teman och underteman som studien utgått ifrån i den 

tematiska analysen, samt ett avslutande analyskapitel. Diskussionen sammanfattas och 

avslutas genom att diskutera teorikapitlets tre analysmodeller samt relationen mellan 

familjaritet och professionalism. 

 

 
 
 

5.1 Professionalisering 
 

Professionalisering, vilket är det första temat och den första underrubriken i analysen, 

delas upp i fyra underteman. Eftersom professionalisering och formalisering har 

implikationer för olika delar av verksamheten, ämnar denna uppdelning förtydliga vilka 

effekter dessa processer har och vad de resulterar i. Detta avsnitt syftar även till att 

analysera vilken inverkan tillväxten och professionaliseringen har haft på verksamheten 

utifrån empirin, samt huruvida detta stämmer överens med studiens teoretiska 

referensram.  

 

5.1.1 Tillväxtens inverkan på professionaliseringen 

 

Såväl SEHED Fasad AB som Lindbäcks Bygg AB har upplevt ett ökat behov av 

formalisering och därmed användning av formella styrmedel, till följd av deras tillväxt. 

Detta stämmer överens med det teoretiska antagandet som bland andra Flamholtz & 

Randle (2007) såväl som Andersson, Blomberg & Odén (2006) gör. Den formella 

styrningen, som företagsledarna för dessa två företag båda efterlyser, bevisar således det 

generella antagandet som görs i studiens teoridel. Vilket är att en formalisering av 

styrningen är nödvändig för växande företag (Flamholtz & Randle, 2007). Skillnaden 

mellan de två företagen är att SEHED Fasad AB, till skillnad från Lindbäcks Bygg AB 

påbörjat denna professionaliseringsprocess vid ett senare tillfälle. Detta anser studiens 

författare kan bero på två olika faktorer. Det första är att Lindbäcks Bygg AB upplevt 

tillväxten vid ett tidigare tillfälle än SEHED Fasad AB. Den andra orsaken är att till 

skillnad från SEHED Fasad AB så har Lindbäcks Bygg AB varit proaktiva i deras 

professionaliseringsprocess. Detta innebär att de inte implementerat de formella 

styrmedlen i samband med tillväxten, utan att de implementerat dessa i verksamheten i 

ett tidigare skede. Det är därför som Stefan Lindbäck menar på att de inte behövt 

implementera nya styrmedel till följd av tillväxten, utan endast behövt tillämpa dessa i en 

större utsträckning. SEHED Fasad AB har däremot varit reaktiva i deras 

implementerande av formella styrmedel och har enligt Kent Isaksson påbörjat denna 

process till följd av att de upplevt organisatorisk växtvärk, vilket han beskriver som att 

de anställda har fått en ökad arbetsbelastning. Företagets resurser har således tunnats ut 

eftersom de fördelats över en större produktionsvolym och ett större företag, vilket 

stämmer överens med Flamholtz & Randles (2007) teori om organisatorisk växtvärk. 
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5.1.2 Professionaliseringen och dess inverkan på ansvar 

 

Utöver implementeringen av de formella styrmedlen har professionaliseringen även 

utgjorts av ansvarsfördelning. Hos SEHED Fasad AB har denna process, likt 

implementeringen av de formella styrmedlen, skett reaktivt och till följd av tillväxten. 

Kent Isaksson menar att företaget varit toppstyrt och centraliserat, vilket varit ohållbart 

till följd av tillväxten. Således började företaget fördela ansvar nedåt i organisationen och 

inkludera fler anställda i beslutsprocesser, vilket likt implementeringen av formella 

styrmedel utgör en professionaliseringsprocess enligt  Jennings & Beaver (1997). Denna 

ansvarsfördelning märks även av hos Lindbäcks Bygg AB där de anställda anser att deras 

arbete är komplext och självstyrt, även företagsledaren stärker detta när han hävdar att de 

anställda till följd av professionaliseringen blivit experter på deras respektive område. De 

anställda har, till skillnad från tidigare, mer befogenhet att fatta egna beslut och mandat 

att utforma arbetet på deras egna villkor. Denna ansvarsfördelning som företagen gjort 

stämmer överens med delar av litteraturens beskrivning av denna 

professionaliseringsprocess, vilket innebär ansvarsfördelning nedåt i organisationen 

(Jennings & Beavers, 1997; Andersson, Blomberg & Odéns, 2006; Sundberg, 2015). 
 

5.1.3 Professionaliseringen och dess inverkan på motivation   

 

Empirin tyder starkt på att motivationen hos de anställda, på båda företagen, ökat till följd 

av den professionaliseringsprocess de genomgått. Hos Lindbäcks Bygg AB har det 

inneburit tydligare mål, vilka blivit enklare att följa för de anställda. Det främsta verktyget 

som företaget använt sig av är ett Soldiagram. Detta är ett formellt styrmedel som ämnar 

bryta ned långsiktiga organisatoriska mål till operationella och mer kortsiktiga mål, vilka 

även de anställda kan sträva efter. Såväl företagsledaren som majoriteten av de anställda 

hänvisade till detta styrmedel som den bidragande faktorn till förtydligandet av företagets 

mål. Utöver att målen har blivit tydligare har Lindbäcks Bygg AB även avsiktligen 

utformat dessa till att vara utmanande för de anställda. Målen är således ämnade att vara 

tillräckligt utmanande för att de anställda ska behöva anstränga sig mer än tidigare, 

samtidigt som de fortfarande upplevs möjliga att uppnå. Slutligen har motivationen även 

ökat till följd av det utökade ansvaret som de anställda erhållit. Detta finner studien starkt 

empiriskt stöd för, i vilket det råder konsensus mellan samtliga intervjusubjekt över att 

det ökade ansvaret inneburit ökad motivation.  

 
De tre nämnda faktorerna, tydligare mål vilka ökar samhörigheten inom företaget 

eftersom de anställda nu arbetar tillsammans med företaget mot gemensamma mål, 

utmanande mål vilka ökar de anställdas upplevda kompetenskrav, samt det ökade 

ansvaret vilket medför en ökad självständighet hos de anställda, är alla faktorer vilka 

Ryan & Deci (2000) lyfter fram som positivt påverkar motivationen hos de anställda. 

Således finner studien teoretiskt stöd i Ryan & Decis (2000) Self-determination theory, 

för den ökade motivationen som de anställda beskriver. Eftersom företagsledningen 

ämnat motivera de anställda genom dessa processer, vilka samtliga varit ett resultat av 

företagets professionalisering, finner studien således ett empiriskt stöd för att 

professionaliseringen motiverar de anställda. 

 
Denna metod för att öka motivationen inom företagen upplevs ha varit framgångsrik inom 

såväl SEHED Fasad AB såväl som Lindbäcks Bygg AB. Hos Lindbäcks Bygg AB, vilka 

genomgått professionaliseringen i en större utsträckning än SEHED Fasad AB, har 

tydliggörandet av mål implementerats genom ett formellt styrmedel, vilket det inte 

framgår att SEHED Fasad AB gjort. Även svårighetsgraden på dessa mål, vilka inom 

Lindbäcks Bygg AB menar på varit medvetet utmanande, har implementerats ensidigt av 
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Lindbäcks Bygg AB. Däremot har båda företagen fördelat ansvar nedåt i 

organisationerna, vilket empirin tydligt menar har bidragit till ökad motivation. Således 

råder det en diskrepans i professionaliseringen hos de båda företagen, vilket studien 

motiverar med att företagen professionaliserat i olika omfattningar. Lindbäcks Bygg AB, 

vilka implementerat formella styrmedel proaktivt samt upplevt tillväxten tidigare än 

SEHED Fasad AB, har kommit längre i professionaliseringsprocessen.  

 
Den professionalisering som de båda företagen genomgått är nödvändigtvis inte beroende 

av tillväxten, utan ansvarsfördelning, tydligare och utmanande mål, är metoder som 

företag kan implementera för att höja motivationen oberoende av organisatorisk tillväxt. 

Dessa är endast metoder för att hantera tillväxten och som Kent Isaksson själv påstår, 

metoder för att minska arbetsbelastningen. Det framkommer att denna professionalisering 

underlättar och är nödvändig vid tillväxt, enligt Flamholtz & Randle (2007) såväl som 

Andersson, Blomberg & Odén (2006), men de processer som enligt Jennings & Beaver 

(1997), Andersson, Blomberg & Odén (2006) samt Sundberg (2015) utgör denna 

professionalisering innebär också enligt Ryan & Deci (2000) att motivationen höjs. 

Således kan professionaliseringsprocessen vara nödvändig för att motverka att företagets 

resurser tunnas ut i organisationen vid tillväxt, men utöver det kan den även innebära 

ökad motivation för de anställda, oavsett huruvida företaget upplevt tillväxt eller inte. 
 

5.1.4 Professionaliseringen och dess inverkan på resultatet 
 
Utöver att motivationen ökat inom de båda organisationerna, vilket det finns såväl 

empiriskt som teoretiskt stöd för, har de båda företagsledarna motiverat 

professionaliseringen med att den ämnat förbättra respektive företags resultat. De har 

båda, likt Flamholtz & Randle (2007), argumenterat för att en professionalisering av 

verksamheten varit nödvändig för att strukturera upp verksamheten för att därefter nå de 

mål som företagen strävar efter. Professionaliseringen har inom respektive företag varit 

en avgörande process för att effektivisera och förbättra organisationernas prestation. Som 

studien tidigare redogjort för har det haft en tydlig och positiv inverkan på motivationen 

hos de anställda, den har även varit nödvändig för att effektivisera och korta ned 

beslutsvägar enligt Kent Isaksson. Således har professionaliseringen påverkat företagen i 

två olika aspekter. Den har underlättat arbetsbelastningen genom att effektivisera 

organisationen, vilket varit nödvändigt eftersom empirin såväl som Flamholtz & Randle 

(2007) menar att tillväxten innebär att företagets resurser tunnas ut. Således är det en 

effektiv metod för att hantera den organisatoriska tillväxt vilka företagen upplever, vilket 

studien finner stöd för i empirin såväl som teorin (Flamholtz & Randle, 2007). Utöver 

detta har den positiva inverkan på motivationen som professionaliseringen inneburit även 

resulterat i att de anställda anstränger sig mer, vilket därmed ökar företagets produktivitet. 

Professionaliseringen har således två positiva aspekter, den underlättar tillväxten och 

höjer därefter företagets produktivitet till följd av att de anställda anstränger sig mer än 

tidigare. 
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5.2 Familjaritet 
 

Familjaritet, vilket är det andra temat i analysen, delas upp i två underteman. Nedan följer 

en analys av studiens empiri som behandlat fenomenet familjaritet, vilket även jämförs 

mot den teoretiska referensramen. Detta är det sista temat innan studien börjar behandla 

hur relationen mellan familjaritet och professionalism har tagit uttryck i studiens empiri, 

vilket även ämnar sammanfatta den förda analysen. 

 

5.2.1 Kulturens inverkan på familjariteten 

 

Det framgår i empirin att såväl SEHED Fasad AB som Lindbäcks Bygg AB tillämpar en 

värdebaserad styrning, vilket enligt Malmi & Brown (2008) är ett informellt styrmedel 

med utgång i företagets kultur. Empirin stärker således det teorin har presenterat, att 

kulturen är möjlig att påverka och använda som ett informellt styrmedel. Således framgår 

det att Malmi & Brown (2008), vilka motsätter Flamholtz & Randles (2007) synsätt på 

kultur som frånskild den informella styrningen, får stöd av empirin. Utöver värdebaserad 

styrning tillämpar båda företagen klankontroll, vilket även det är ett informellt styrmedel 

som grundas i företagens kultur enligt Malmi & Brown (2008). Empirin påvisar att dessa 

två styrmedel påverkar de anställdas relationer och det sociala samspelet inom 

organisationerna. Den tyder även på att det är de sociala relationerna som ligger till grund 

för den upplevda kulturen och familjariteten. Således finner studien empiriskt stöd för att 

kulturen är en del av den informella styrningen, eftersom den har förmågan att forma de 

anställdas beteenden utefter företagets önskan. Detta innebär vidare att företaget kan 

forma kulturen så att den främjar familjariteten. 

 
Genom att företagen har lyckats forma företagskulturen genom de anställdas värderingar, 

har de lyckats skapa en kultur som präglas av respekt och samhörighet inom 

organisationen. Det är även dessa egenskaper som ligger till grund för företagets 

familjaritet, vilket studien finner empiriskt såväl som teoretiskt stöd enligt Wilkinson 

(1999) samt Aggerstam & Johansson (2018). Det framkommer även i empirin att dessa 

egenskaper inte implementeras automatiskt i organisationen, utan att dessa kontinuerligt 

måste förmedlas till de anställda. Till följd av tillväxten och den stora mängden 

nyanställda har företagen här en utmaning, när organisationer anställer medarbetare är det 

viktigt att företagets värderingar förmedlas till dessa. Detta måste ske för att företaget ska 

lyckas forma de anställda efter företagets värderingar och bidra med den samhörighet och 

respekt som de tidigare anställda har värnat om. Endast därefter kan de anställda anamma 

företagets kultur och bidra till den familjaritet som företaget strävar efter. Således 

framkommer det i empirin att tillväxten blir problematisk i detta avseende, när 

nyanställda inte introduceras till tidigare sociala värderingar och normer. Därmed är det 

viktigt att den klankontroll och värdebaserad styrning som Malmi & Brown (2008) 

diskuterar, kontinuerligt implementeras i organisationerna, för att de skall kunna bevara 

den familjaritet som de värnar om. 
 

5.2.2 Värderingars inverkan på familjariteten 

 

Enligt empirin har värderingar en direkt inverkan på den upplevda familjariteten inom 

studiens företag. Som tidigare diskuterats har värderingarna möjligheten att påverka 

företagets kultur. För Lindbäcks Bygg AB har den bidragit med såväl respekt mellan de 

anställda som samhörighet. Dessa två egenskaper bidrar därefter med att företagen och 

de anställda upplever en ökad familjaritet. Således framgår det att värderingarna inom en 

organisation har förmågan att främja familjariteten om de implementeras på korrekt sätt. 

Det framkommer även att värderingarna är möjliga att formalisera, vilket Lindbäcks 
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Bygg AB lyckats göra när de förvandlat dessa till dokument och därav traditionella 

styrmedel enligt Sundberg (2015). Dessa värderingar har således förmedlats ut likt ett 

formellt styrmedel till de anställda, för att försäkra att de implementeras inom 

organisationen. Det är enligt empirin på grund av att dessa värderingar förmedlats ut på 

ett sådant sätt som företaget lyckats bli värdegrundsstyrt enligt Stefan Lindbäck. Det är 

även detta som har bidragit till den positiva företagskulturen enligt företagsledaren.  

 
Således tyder empirin på att den informella styrningen, vilken utgår ifrån sociala 

relationer och mekanismer, är möjlig att professionalisera (Sundberg, 2015). Studiens 

empiri stärker därmed Wideners (2007) påstående om att det är möjligt att formalisera de 

personliga relationerna inom organisationer. Empirin tyder även på att det inte endast är 

möjligt att professionalisera de sociala relationerna, utan att det är fördelaktigt. Genom 

att professionalisera dessa relationer har företagen större möjlighet att forma kulturen och 

familjariteten inom organisationerna, vilket enligt empirin har en positiv effekt på de 

anställdas ansträngningar och prestation. Ett företags värderingar bör således inte endast 

förmedlas vid tillväxt, eftersom det bidrar till att de nyanställda anammar den positiva 

kultur och familjaritet som företaget präglas av. De bör även förmedlas ut vid avsaknaden 

av denna tillväxt, eftersom den bidrar till familjariteten och därmed till att företagets 

prestation ökar. En professionalisering av denna process bidrar även med en ökad chans 

att detta inträffar och att företagen erfar de fördelar som familjariteten förknippas med. 
 
 

5.3 Förhållandet mellan professionalism och familjaritet 
 

Förhållandet mellan professionalism och familjaritet, vilket är det sista temat i analysen, 

delas upp i två underteman. Nedan följer en analys av studiens empiri som behandlat 

fenomenet familjaritet och dess relation till professionalism, vilket även analyseras 

utifrån den teoretiska referensramen. I detta avsnitt diskuteras främst 

professionaliseringen och dess inverkan på familjariteten, samt hur formaliseringen av de 

informella styrmedlen utförs och varför det fortfarande bör ses som informell styrning. 

 

5.3.1 Professionaliseringen och dess inverkan på familjariteten 

 

Enligt empirin har företagskulturen och familjariteten förändrats till följd av 

organisationernas tillväxt. Empirin tyder även på att trots att familjariteten förändrats, så 

utgörs företagen fortfarande av en familjär atmosfär. Enligt studiens teori bör tillväxten 

leda till att familjariteten minskar inom organisationerna, eftersom tillväxten innebär att 

företagen behöver professionalisera verksamheten enligt Flamholtz & Randle (2007). 

Sambandet mellan tillväxten och familjariteten stärks av empirin, men just 

professionaliseringen som katalysator för den negativa effekten på familjariteten finner 

studien inget stöd för. Empirin tyder istället på att det är den överväldigande tillväxten, 

antalet anställda och mängden arbete som har bidragit till att kulturen och familjariteten 

har förändrats. Inom båda organisationer har antalet anställda ökat till en nivå i vilket de 

personliga relationerna inte lyckats bibehållas, vilket har resulterat i att den personliga 

och familjära atmosfären minskat. Eftersom familjariteten präglas av just personliga 

relationer är det rimligt att antalet anställda har en inverkan på den. Vidare har tillväxten 

som fenomen, och dess inverkan på familjariteten, behandlats i en väldigt begränsad 

omfattning i denna studie. Fokuset har varit på professionaliseringen, eftersom det funnits 

ett överväldigande konsensus i studiens teori om att det är just professionaliseringen och 

inte tillväxten som påverkar familjariteten.  
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Vidare tyder empirin på att familjariteten till följd av professionaliseringen blivit 

viktigare inom organisationerna. Således har professionaliseringen inte enbart bidragit 

med att den förbättrats, vilket studien har argumenterat för, den har även blivit viktigare 

inom företagen. Enligt empirin har professionaliseringen inneburit att de anställda inte 

längre kan arbeta enskilt, utan att de måste förlita sig på andra och därmed samarbeta. 

Studien ämnar förklara detta fenomen som att professionaliseringen, vilket innebär 

ansvarsdelegering nedåt i organisationen, har inneburit mer frihet för de anställda att fatta 

egna beslut. Därmed har beslutsfattandet förändrats, från att tidigare varit beroende av 

vertikal delegering, till att nu blivit beroende av horisontellt samarbete. Således innebär 

professionaliseringen att företagen blir med decentraliserade i sin beslutsfattning, vilket 

faller i linje med Goffee & Scases (1985) studie. Det intressanta är att decentraliseringen 

därefter medför att familjariteten ökar, eftersom den resulterar i ett ökat behov av 

familjära egenskaper såsom kommunikation och samarbete. Således har formaliseringen 

och professionaliseringen även i detta avseende en positiv inverkan på familjariteten.  

 
Ingen av de tidigare studierna har behandlat detta fenomen men det uppfattas som både 

logiskt och sannolikt. En professionalisering som innebär mer ansvar kommer rimligtvis 

att innebära mer samarbete och kommunikation mellan anställda, vilket därmed ökar den 

upplevda familjariteten. Det SEHED Fasad AB önskat när de utfört denna 

ansvarsdelegering nedåt i organisationen, med motivationen att det ska bidra med en ökad 

samhörighet bland de anställda, går att observera hos Lindbäcks Bygg AB. Förutsatt att 

SEHED Fasad AB i framtiden delegerar ansvar nedåt i organisationen och möjliggör för 

de anställda att fatta egna beslut, har de möjligheten att återigen påverka familjariteten 

positivt med professionaliseringsprocessen. Det är även intressant att denna process, i 

vilka de anställda får mer ansvar, inte uppfattas vara nödvändig i relation till tillväxten. 

Empirin tyder på att denna process, och de positiva resultaten den medför, är möjlig att 

implementera i avsaknad av tillväxten. Således bör professionaliseringen även i detta fall 

ses som en positiv process inom verksamheten, vilket såväl familjariserar företaget innan 

tillväxten som efter. 

 
Eftersom båda företagsledare i empirin är tydliga med att professionaliseringen inte har 

haft en negativ inverkan på familjariteten, samtidigt som empirin starkt tyder på att antalet 

anställda varit en bidragande faktor, uppenbaras ett tydligt mönster. Nyanställda, som inte 

delar företagets värderingar och familjära aspekt, bidrar till att familjariteten minskar. En 

större mängd anställda, oavsett om de har anammat företagets värderingar eller inte, 

bidrar även till en minskad familjaritet. Dessa två faktorer, vilka påverkar de sociala 

relationerna inom företaget, påverkar känslan av familjaritet. Samtidigt som tillväxten i 

detta avseende påverkar familjariteten, har professionaliseringen enligt empirin bidragit 

med en positiv inverkan på familjariteten.  
 

5.3.2 Förhållandet mellan professionalism och familjaritet 

 

Studien har i den teoretiska referensramen diskuterat tre olika styrningsperspektiv. De 

olika perspektiven skiljer sig i hur de uppfattar relationen mellan familjaritet och 

professionalism. Det första synsättet, vilket Flamholtz & Randle (2007) ligger till grund 

för, ser professionalism och familjaritet som två separata alternativ för organisationerna. 

Studiens tidigare analys indikerar att detta synsätt inte är aktuellt för de två företag studien 

undersöker. Samtlig empiri tyder på att familjariteten och professionalismen är förenlig 

med varandra, vilket innebär att företagen har möjligheten att driva ett familjärt såväl som 

ett professionellt företag. Det intressanta är huruvida synsätt två, vilket ser styrningen 

som ett spektrum och huvudsakligen härstammar från Broadbent & Laughlins (2009) 

såväl som Lewis (2000) studier. Eller synsätt tre, vilket upplever familjariteten och 
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professionalismen som komplement och främst bygger på Wideners (2007) samt 

Bedfords (2015) studier, finner stöd i empirin.  

 
Det framgår i analysen att tillväxten påverkar familjariteten negativt, men distinktionen 

mellan tillväxt och professionalisering är här avgörande. Resultatet indikerar att 

tillväxten, vilket utgörs av ett ökat antal anställda och en ökad arbetsbelastning, har haft 

en negativ inverkan på familjariteten. Tillväxten resulterar i en sämre sammanhållning i 

organisationen eftersom de personliga relationerna mellan de anställda minskar. Detta 

resulterar därefter i att familjariteten minskar, eftersom den utgörs av just organisationens 

relationer och sammanhållning. Resultatet av studien indikerar däremot på att 

professionaliseringen har förmågan att förbättra familjariteten inom organisationerna, 

eftersom den innebär en ökad motivation, respekt, tillit, kommunikation samt 

samhörighet. Den sociala aspekten förbättras till följd av professionaliseringen, vilket 

därmed innebär att studien finner ett positivt samband mellan professionalismen och 

familjariteten. Vidare innebär detta att familjariteten och professionalismen kompletterar 

varandra och tillsammans resulterar i att företaget uppnår ett bättre resultat. Detta resultat 

förbättras inte endast till följd av professionaliseringen vid tillväxt, utan även vid 

avsaknad av tillväxten. Således har professionaliseringen en positiv inverkan på 

familjariteten och resultatet, såväl vid tillväxt som vid avsaknaden av den. 

 

5.3.2.1 Förhållandet mellan informell och formell styrning 

 
Eftersom studien likställer familjaritet med informell styrning, föranleder den tidigare 

analysen ytterligare en intressant diskussion. Eftersom det är möjligt att formalisera 

familjariteten, innebär detta även att det är möjligt att formalisera den informella 

styrningen. Detta motsägelsefulla påstående faller i linje med Wideners (2007) studie, i 

vilket den informella styrningen formaliseras. Studien ämnar fortsättningsvis förklara hur 

detta motsägelsefulla påstående och fenomen är möjligt. Först måste de två begreppen 

familjaritet och informell styrning förklaras, fokus kommer primärt att ligga på informell 

styrning men eftersom det likställs med familjaritet är det viktigt att de behandlas likartat. 

Denna studie behandlar begreppen familjaritet och informell styrning, som de anställdas 

beteende och sociala relationer vilka ämnar bidra till att företaget når dess uppsatta mål. 

De två begreppen är utvecklade främst ur Jarowski (1988), Wilkinson (1999) samt 

Sundbergs (2015) användning av de två begreppen. Fundamentalt handlar således både 

familjariteten och den informella styrningen om styrningen av de anställdas beteende 

genom sociala mekanismer vilket påverkar de anställdas relationer. Den informella 

styrningen och familjariteten vilka nu förklarats, ställs i kontrast mot den formella 

styrningen, vilket studien hävdar går att kombinera med de två förstnämnda fenomenen. 

Den formella styrningen, vilket studien övergripligt beskriver som användandet av 

dokument och strukturer för att kontrollera och mäta verksamhetens utfall, skiljer sig 

således fundamentalt från den informella styrningen. Denna syn på formell styrning 

hämtas huvudsakligen från Sundberg (2015) samt Jarowski (1988). Det går att tyda 

fundamentala skillnader i dessa två typer av styrsystem, den informella handlar om att 

styra över sociala mekanismer och relationer för att nå målen, medan den formella handlar 

om att strukturera och dokumentera för att mäta och kontrollera verksamheten. 
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För att illustrera hur den informella verksamheten möjligen kan formaliseras, använder 

studien ett typiskt informellt styrmedel, värderingar. Empirin, såväl som Malmi & Brown 

(2008), visar på att dessa har förmågan att påverka de anställdas beteende och de sociala 

relationerna inom organisationen. Således bör dessa värderingar, om de används på detta 

sätt, utgöra ett fundamentalt informellt styrmedel. Detta eftersom de stämmer överens 

med studiens fundamentala användning av begreppet informell styrning. Empirin visar 

på att värderingarna kan förmedlas på olika sätt till de anställda. Tidigare har 

värderingarna varit underförstådda och outtalade, samtidigt som empirin menar på att 

dessa inte förändrats. Således har de existerat hos organisationen, men på ett mer naturligt 

sätt, i vilket de inte aktivt har förmedlats av företaget. Det är här formaliseringen av den 

informella styrningen uppenbaras.  

 
Företaget har i deras verksamhet beslutat sig för att dokumentera dessa, vilket studien 

tidigare visat på är ett fundamentalt formellt styrmedel, dokument med syftet att styra de 

anställdas beteende. Här uppenbaras det två perspektiv på dessa värderingar, och hur de 

bör tolkas som styrmedel. Enligt det första perspektivet bör dessa värderingar nu 

uppfattas som ett formellt styrmedel, eftersom de nu har dokumenterats och ämnar styra 

de anställdas beteende mot företagets mål. Det andra perspektivet på detta fenomen, vilket 

studien argumenterar för, är att dessa värderingar fortfarande är informella, men att de 

förmedlas på ett formellt sätt. Detta innebär således att värderingarna, vilka påverkar hur 

de anställda beter sig och behandlar varandra, fortfarande är ett fundamentalt informellt 

styrmedel. Men dokumentationen av dessa har resulterat i att de tagit formen av ett 

formellt styrmedel, och förmedlats ut i organisationen på ett formellt sätt. Detta innebär 

vidare att den informella styrningen fortfarande anses vara informell, eftersom den har 

fundamentalt informella egenskaper. Men som företaget aktivt formaliserat i dess 

utformning och förmedlas likt ett traditionellt formellt styrmedel.  

 

5.3.2.2 Styrningens inverkan på familjaritet 

 
Detta föranleder ytterligare en intressant diskussion, om huruvida den familjaritet som 

skapas av dessa värderingar, är naturlig eller artificiell. Enligt empirin har det existerat 

en familjaritet hos organisationerna redan innan formaliseringen av företagen. Således 

har familjariteten, likt den informella styrningen, vuxit fram och existerat naturligt inom 

dessa företag utan att ledningen aktivt involverat sig. Eftersom studien argumenterar för 

att den formella styrningen kan stärka den informella styrningen genom exempelvis 

värderingar, resulterar detta således i att den formella styrningen kan stärka familjariteten, 

vilket studien finner empiriskt stöd för. Således har familjariteten blivit mer formell och 

ökats till följd av formaliseringen i organisationerna. Den naturliga, vilket avser den 

tidigare familjariteten inom organisationen, har således artificiellt ökat enligt empirin. 

Det finns således två olika typer av familjaritet inom organisationen, först den naturliga 

vilket vuxit fram utan inblandning, samt den artificiella familjariteten vilket är ett resultat 

av den egna styrningen.  

 
Genom att konceptualisera detta fenomen blir det enklare att förstå det. Först har 

organisationen en naturlig familjaritet, men utöver den kan företaget artificiellt skapa 

ytterligare familjaritet. För att detta resultat skall aktualiseras krävs det vissa 

förutsättningar. Enligt empirin har de värderingar som formaliserats varit exempelvis 

respekt och tillit. Dessa två värderingar är egenskaper som är inneboende i den familjaritet 

som tidigare utforskats (Wilkinson, 1999). Således är dessa två egenskaper vilka har 

förmågan att uppfattas som genuin familjaritet, vilket empirin även tyder på. Detta utgör 

den första förutsättningen för att familjariteten skall lyckas öka artificiellt av 

organisationen. Familjariteten, vilket utgörs av en känsla hos de anställda, måste även 
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uppfattas av de anställda som genuin familjaritet. Eftersom empirin visar på att detta har 

skett, och att familjaritet innebär respekt och tillit, tyder detta på att en värdering som 

resulterar i ökad respekt och tillit har förmågan att stärka familjariteten. Således krävs det 

att värderingarna förmedlar genuint familjära egenskaper, och att detta är upp till de 

anställda att avgöra.  

 
Det finns i detta avseende potentiella risker för företaget när det ämnar stärka 

familjariteten genom den nämnda metoden. Det finns en möjlighet att företaget lyckas, 

vilket empirin visar på, men det bör således även finnas en chans att misslyckas. Frågan 

är därmed hur företag kan misslyckas, och vad detta kan resultera i. En av 

förutsättningarna som studien argumenterade för var att värderingarna som ämnar höja 

familjariteten, måste uppfattas genuint familjära av de anställda. Detta är 

grundförutsättningen för att familjariteten skall öka. Om värderingarna däremot inte 

avspeglar genuin familjaritet, utan vad de anställda anser vara en falsk familjaritet, 

kommer detta inte lyckas. Värderingen respekt och tillit ökar familjariteten för att den är 

genuint familjär, men ett företag som ämnar höja familjariteten genom att tvinga på icke-

familjära egenskaper och maskera dessa som familjaritet kommer att misslyckas. Om 

företaget därmed försöker maskera värderingarna hårt arbete eller disciplin som 

familjaritet och förmedlar dessa till de anställda på ett formellt sätt, riskerar företaget att 

misslyckas.  

 
Förutsättningen för att familjariteten skall öka, är att de anställda uppfattar det som genuin 

familjaritet. Om de därmed uppfattar den artificiella familjariteten som falsk, kommer de 

inte att känna en genuin familjaritet inom organisationen. En potentiell risk med detta 

skulle även vara att de anställda uppfattar att företagets artificiella familjaritet på ett 

negativt sätt, att de inte bara avvisar den, utan att den smittar ned den redan befintliga och 

naturliga familjariteten. Genom att de anställda uppfattar den artificiella familjariteten 

negativt, kan det uppstå negativa inställningar mot den redan befintliga. Vilket därmed 

minskar förtroendet för den naturliga familjariteten, och således minskar den. Detta skulle 

innebära att den artificiella familjariteten har förmågan att positivt höja familjariteten, 

och bidra till att de anställda känner en ökad familjaritet inom organisationen. Men det 

skulle även innebära att den artificiella familjariteten riskerar att avslöjas och uppfattas 

som just artificiell, vilket därmed kan påverka den naturliga familjariteten negativt. 

Således har företagen möjligheten att öka familjariteten, men med risken att det 

misslyckas och istället minskar familjariteten. 

 

 

5.4 Slutanalys 
 
Avslutningsvis visar resultatet på att det är möjligt för företag att förstärka familjariteten 

genom att professionalisera den. Utifrån studiens analysmodeller innebär detta att den 

informella styrningen är möjlig att förstärka genom formalisering. Detta innebär vidare 

att synen på styrning som ett spektrum, i vilket en ökning av det ena styrmedlet resulterar 

i en förlust av det andra, inte faller i linje med studiens resultat. Istället visar studien på 

att den informella och formella styrningen bör ses som komplement, vilket därmed 

stämmer överens med den tredje analysmodellen och studiens egna perspektiv på 

styrning, Figur 4, vilket primärt härstammat från Wideners (2007) samt Bedfords (2015) 

studier. Utöver formaliseringen av den informella styrningen och dess positiva effekter 

på familjariteten, är även formaliseringen ett verktyg för företag vilka ämnar underlätta 

tillväxten, i enlighet med Flamholtz & Randles (2007) teori. Tillväxten är däremot inte 

nödvändig för att formaliseringen ska ha en positiv inverkan, utan formaliseringen kan 

resultera i högre familjaritet och bättre resultat hos företaget även vid avsaknad av denna. 
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Således bör formaliseringen inte utgöra ett orosmoment som det visats vara i studiens 

inledning och problematisering. Förutsatt att implementeringen resulterar i 

ansvarsdelegering nedåt i organisationen, högre motivation hos de anställda samt mer 

samhörighet, borde formaliseringen istället uppfattas av företag som ett verktyg för att 

ytterligare familjarisera verksamheten samt effektivisera den. Detta innebär därmed att 

den formella styrningen och professionalismen inte endast är kompatibla med den 

informella styrningen och familjariteten, utan dessa bör ses samverkande och 

kompletterade krafter vilka gemensamt bidrar till företags prestation och resultat.  
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel kommer studiens slutsats presenteras, slutsatsen ämnar besvara de 

forskningsfrågor som studien framställt. Därefter diskuteras studiens teoretiska- samt 

praktiska bidrag. Avslutningsvis kommer begränsningar med den genomförda studien 

samt förslag till vidare forskning att belysas. 

 

 
 
 

6.1 Huvudsaklig slutsats 

 
Syftet med studien var att undersöka och skapa förståelse för hur företag som växte kunde 

balansera professionalism och familjaritet. Studien ämnade även undersöka hur 

organisationer hanterat tillväxten och hur de lyckats överkomma de problem som den 

medfört, med särskilt fokus på hur relationen mellan familjaritet och professionalism 

utvecklats. Utifrån detta syfte formulerades två stycken forskningsfrågor:  

 
1. Hur kan företag gå tillväga för att lyckas växa och professionalisera verksamheten, 

samtidigt som det behåller en informell styrning och därmed familjariteten? 

 
2. Vilka är de största utmaningar företag ställs inför när de växer och vill bevara sin 

familjaritet? 

 
Studien har, i linje med tidigare forskning, kommit fram till att formalisering av 

verksamheten är nödvändig för företag när de växer. Resultat av studien visar även att det 

är möjligt för företag att växa och professionaliseras, samtidigt som de bevarar 

familjariteten. I kontrast till Flamholtz & Randle (2007) samt annan framstående 

forskning inom området visar studien på att det inte är professionaliseringen som har en 

negativ inverkan på familjariteten, utan att det är tillväxten. Det är främst antalet anställda 

och mängden arbete som enligt studien resulterar i en minskad familjaritet, eftersom det 

har en negativ inverkan på de personliga relationerna inom organisationerna. Studiens 

resultat visar istället på att det är fördelaktigt för organisationer att professionalisera 

verksamheten. Professionaliseringsprocessen innebär att företagen har möjligheten att 

bevara samt förstärka den rådande familjariteten, främst genom ansvarsdelegeringen 

nedåt i organisationen. De största utmaningarna för företag i tillväxt, vilka ämnar bevara 

familjariteten, är rekryteringen samt socialiseringsprocessen av de nyanställda. Företag 

måste kontinuerligt förmedla deras värderingar till de anställda för att de ska lyckas forma 

de nyanställda efter företagets rådande kultur och familjaritet. Misslyckas företagen med 

detta riskerar de att förlora familjära element, vilka redan är volatila till följd av en större 

mängd anställda. 

 
Vidare har studien visat på att det är möjligt att formalisera den informella styrningen. 

Detta har även visats vara ett effektivt sätt för företag att bevara deras familjaritet, 

eftersom de med hjälp av värderingarna kan utveckla familjära element hos de anställda. 

För att organisationer skall lyckas främja deras familjaritet via formaliseringen av 

värderingar och informella styrmedel krävs det att värderingarna ska reflektera genuin 

familjaritet, samt att de anställda skall uppfatta denna artificiella familjaritet som naturlig. 

Studiens resultat visar således att den informella och formella styrningen bör ses som 
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komplement, eftersom de har förmågan att positivt påverka varandra. Således kan företag 

professionaliseras, samtidigt som de bevarar och även stärker sin familjaritet inom 

organisationen 
 

 

6.2 Studiens bidrag 
 

Denna studie har, via den insamlade empirin och den teoretiska referensramen, bidragit 

med ett nytt teoretiskt perspektiv på styrning. Resultatet i denna studie skiljer sig från 

tidigare forskning såsom Flamholtz & Randle (2007), Wilkinson (1999), Broadbent & 

Laughlin (2009) samt Lewis (2000) vilka ser den informella och formella styrningen som 

två separata alternativ, samt ett vågspel mellan två motverkande krafter. Studien 

presenterar ett tredje perspektiv på styrningen, i vilket den informella och formella 

styrningen ses som två kompletterande element. Studien presenterar även en analytisk 

modell för hur detta växelspel ser ut, vilket ämnar underlätta förståelsen samt illustrera 

relationen på ett pedagogiskt sätt. Vidare presenterar studien ett perspektiv för vad som 

utgör familjaritet, och hur denna förhåller sig till informell styrning. Detta är en 

vidareutveckling av främst Wilkinsons (1999) samt Jarowskis (1988) perspektiv på 

informell styrning samt familjaritet. Studien presenterar även hur denna familjaritet 

påverkas av tillväxt och professionalisering, vilket skiljer sig från tidigare litteratur och 

främst Flamholtz & Randle (2007) samt Wilkinson (1999). 

 
Studiens praktiska bidrag utgörs främst av en kunskap för företag om hur de kan 

professionalisera verksamheten samtidigt som de bevarar och stärker familjariteten. 

Studien bidrar även med kunskap om vad tillväxten kan ha för implikationer för 

verksamheten, samt hur professionaliseringen kan underlätta denna process. Vidare visar 

studien på vilka fördelar en professionalisering har för företag, såväl vid tillväxt som vid 

avsaknaden av den. Slutligen bidrar studien även med kunskap och tillvägagångssätt för 

hur företag kan professionalisera verksamheten för att stärka familjariteten, samt de risker 

som detta innebär. De viktigaste förutsättningarna för att lyckas utöka familjariteten 

presenteras, för att hjälpa företagen som ämnar eller blir tvungna att genomgå denna 

process. 
 

6.3 Förslag till framtida forskning 
 
Eftersom studiens resultat skiljer sig från viss tidigare forskning hade det varit intressant 

att forska vidare inom detta område, med särskilt fokus på tillväxtens och 

professionaliseringens inverkan på företags familjaritet. Det skulle även vara intressant 

att studera vidare gällande den artificiella familjariteten inom organisationerna. Eftersom 

resultatet visar på att det går att artificiellt förhöja familjariteten skulle det vara av intresse 

att undersöka huruvida denna familjaritet skiljer sig från företagets tidigare och naturliga 

familjaritet. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur den artificiella 

familjariteten uppfattas av de anställda, och huruvida den har möjligheten att negativt 

påverka den naturliga familjariteten, vilket studien argumenterat för. Det vore även 

intressant att fortsatt studera hur informell och formell styrning förhåller sig till varandra 

och huruvida styrningen som komplement är ett konsekvent fenomen eller om det var ett 

unikt resultat för denna studie. Slutligen hade det varit intressant att utföra en mer 

kvantitativ studie för att därmed kunna dra mer generella slutsatser, särskilt gällande 

huruvida professionaliseringen verkligen har de effekter som studiens resultat visar på. 

Ytterligare ett förslag är forskning relaterat till vad familjaritet utgörs av, och hur denna 

kan mätas på ett konsekvent sätt inom organisationer.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 - Operationalisering 
 

Teoribegrepp Referenser Intervjufråga Nyckelord 

Familjaritet Ouchi, 1979, Malmi & 

Brown 2008.  

Vilka normer eller 

värderingar kännetecknas 

företaget av och förmedlas 

dessa till de anställda? 

Värderingar, 

normer 

Familjaritet Ouchi, 1979, Malmi & 

Brown 2008.   

Är det viktigt för er att de 

anställda delar 

organisationens värderingar? 

Värderingar 

Familjaritet Malmi & Brown 2008, 

Clegg, Kornberger & 

Pitsis 2005, Andersson, 

Blomberg & Odén 

2006, Aggerstam & 

Johansson 2018, 

Wilkinson 1999. 

Hur skulle du beskriva 

företagskulturen på företaget?  

Företagskultur 

Familjaritet Malmi & Brown, 2008, 

Clegg, Kornberger & 

Pitsis 2005, Andersson, 

Blomberg & Odén 

2006, Aggerstam 

Johansson 2018, 

Wilkinson 1999. 

Anser du att företagskulturen 

har förändrats i takt med att ni 

vuxit? 

Företagskultur 

Familjaritet Malmi & Brown 2008, 

Clegg, Kornberger & 

Pitsis 2005, Andersson, 

Blomberg & Odén 

2006, Aggerstam & 

Johansson 2018, 

Wilkinson 1999, 

Morschett et al. 2015, 

Flamholtz & Randle 

2007.   

Kände ni någon oro att 

företagskulturen och 

familjariteten skulle påverkas 

till följd av tillväxten? 

Företagskultur, 

familjaritet, 

tillväxt 

Familjaritet Sundberg 2015, 

Morschett et al. 2015, 

Broadbent & Laughlin 

2009, Auzair & 

Langfield-Smith 2005. 

Är goda relationer bland 

medarbetare något som ni 

värnar om som företag? 

Relationer 
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Familjaritet Sundberg 2015, 

Broadbent & Laughlin 

2009, Anthony 1988. 

Är de anställdas 

arbetsuppgifter detaljstyrda 

eller har de själva möjligheten 

att påverka hur arbetet skall 

utföras? 

detaljstyrning 

Familjaritet Adler & Chen 2011, 

Malmi & Brown 2008, 

Ryan & Deci 2000, 

Ryan & Deci 1985, 

Nilsson & 

Stockenstrand 2015. 

Hur arbetar ni för att de 

anställda ska motiveras och 

vilja arbeta mot företagets 

mål? 

Motivation, mål 

Familjaritet Sundberg, 2015, 

Lundberg 1999, 

Källström 1990, 

Jannesson et al.  2014, 

Nilsson & 

Stockenstrand, 2015 

På vilket sätt styr ni de 

anställda mot organisationens 

mål? 

Styrning, mål 

Familjaritet Sundberg 2015, 

Samuelson 1993, 

Broadbent & Laughlin 

2009, Widener 2007, 

Bedford 2015, Simons 

1995. 

Hur använder ni budgetar, 

prognoser, 

verksamhetsplaner, eller 

andra sätt att kontrollera och 

utvärdera företagets 

prestationer? 

Formella 

styrmedel, 

prestation 

Professionalism Sundberg 2015, 

Samuelson 1993, 

Broadbent & Laughlin 

2009, Flamholtz & 

Randle 2007.  

Har företagets tillväxt lett till 

en förändring i företagets mer 

formella styrning, i så fall 

varför? 

Formell 

styrning, 

tillväxt 

Professionalism Sundberg 2015, 

Samuelson 1993, 

Broadbent & Laughlin 

2009, Malmi & Brown 

2008, Clegg, 

Kornberger & Pitsis 

2005, Andersson, 

Blomberg & Odén 

2006, Aggerstam 

Johansson 2018, 

Wilkinson 1999. 

Anser du att dessa styrmedel, 

som prognoser och budgetar, 

leder till att företagskulturen 

påverkas? 

Formella 

styrmedel, 

företagskultur 

Professionalism Nilsson & 

Stockenstrand 2015. 

Hur använder ni mål i er 

verksamhet? Anser du att det 

är tydliga? På vilket sätt 

säkerhetsställs de att de 

uppnås? 

Mål 
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Relation mellan 

professionalism 

och familjaritet 

Broadbent & Laughlin 

2009, Goffee & Scase 

1985, Auzair & 

Langfield-Smiths 

2005,  Lewis 2000, 

Simons 1995. 

Anser du att ni  måste välja 

mellan att vara en familjär 

organisation och en 

professionell organisation 

eller går det att kombinera 

dessa två?  

Familjär, 

professionell 

Relation mellan 

professionalism 

och familjaritet 

Adler & Chen 2011, 

Simons 1995.  

Tror du att den positiva 

företagskulturen som ni har, 

positivt påverkar hur 

anställda presterar på jobbet 

och i slutändan hur ni som 

företag presterar? 

Företagskultur, 

prestation 

Relation mellan 

professionalism 

och familjaritet 

Andersson, Blomberg 

& Odén 2006, 

Flamholtz & Randle 

2007, 

Vilka har varit de största 

utmaningarna för er då ni 

vuxit och försökt behålla den 

familjära atmosfären? 

Utmaningar, 

tillväxt, 

familjaritet  

Specifika frågor: 

Teoribegrepp & 

person  

   

Familjaritet 

Lindbäcks Bygg 

AB VD 

Andersson, Blomberg 

& Odén 2006, 

Flamholtz & Randle 

2007, 

Marie Lindberg sade i en 

intervju att hon och företaget 

värnade om den kultur och 

familjaritet som präglar 

företaget, hur har 

familjariteten och kulturen 

påverkats av tillväxten och var 

det några särskilda 

utmaningar ni stötte på under 

denna process? 

Kultur, 

familjaritet, 

tillväxt, 

utmaningar 

Familjaritet 

Lindbäcks Bygg 

AB anställda 

Ouchi 1979, Malmi & 

Brown 2008.  

Lindbäcks uttalar på deras 

hemsida att deras värderingar 

är kunden i fokus, respekt och 

tillit, hållbar framtid och 

innovation och drivkraft samt 

aspekterna säkerhet och etik. 

Är detta något du kan relatera 

till och upplever att det 

uppfylls? 

Värderingar 

Professionalism 

Lindbäcks Bygg 

AB:s VD & 

SEHED Fasad 

AB:s VD 

Sundberg 2015, 

Lundberg 1999, 

Källström 1990, 

Jannesson et al.  2014, 

Hur arbetar ni för att utveckla 

eran företagsstyrning? 

Styrning  

Familjaritet 

Lindbäcks Bygg 

AB anställda 

Ouchi 1979, Malmi & 

Brown 2008. 

Stämmer dina personliga 

värderingar överens med 

Lindbäcks uttalade 

Värderingar 
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värderingar? Har dina egna 

värderingar förändrats av 

Lindbäcks, har den kulturen 

påverkat dig som anställd? 

Familjaritet 

Lindbäcks Bygg 

AB anställda 

Morschett et al. 2015, 

Broadbent & Laughlin 

2009, Auzair & 

Langfield-Smith 2005.   

Hur upplever du relationerna 

mellan anställda på företaget? 

Vad tror du det beror på? Har 

dessa förändrats sedan du 

började? 

Relationer 

 
De frågor som ställt i respektive intervju har varit direkt riktade till personer som 

intervjuats. I operationaliseringen har formuleringen av frågorna ändrats genom att viss 

frågor gjorts mer generella men med samma innebörd. Detta för att undvika tre 

operationaliseringar med samma innehåll. De avslutande frågorna under rubriken 

specifika frågor är de frågor som inte ställts till alla utan varit direkt riktade till antingen 

anställda eller någon av de verkställande direktörerna. 
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Bilaga 2 - Tematisk kodning 
 

Tema 1: Familjaritet 

 

Intervjuperson Citat Nyckelord Undertema 

Stefan 

Lindbäck 

”Jag skulle säga att tack vare att vi är så 

värderingsstyrda och där värderingarna är 

uttalade och tydliga, och att vi lever efter 

dom så håller jag med om att vi har en 

företagskultur som har en positiv inverkan” 

Värderingar, 

kultur 

Kulturens 

inverkan på 

familjaritet 

Stefan 

Lindbäck 

”Denna känsla av att bli sedd har väl att 

göra med en känsla av familjaritet. Det är 

inte att vi är ett familjeföretag, utan om hur 

vi behandlar varandra och att man är 

schysst mot varandra, försöker inkludera, 

tänker sig för i fikarummet” 

Familjaritet Kulturens 

inverkan på 

familjariteten 

Bella ”Lindbäcks är ett bra företag att jobba åt, 

man är ett väldigt trivsamt företag som 

jobbar mycket med sina värderingar och 

principer och försöker behålla de trots att 

man växer” 

Värderingar Värderingars 

inverkan på 

familjariteten 

 
Tema 2: Professionalitet 

 

Intervjuperson Citat Nyckelord Undertema 

Kent Isaksson ”[D]e har fått mer ansvar och 

kan vara med under hela 

processen till skillnad från 

tidigare då man bara gjorde 

saker. Det har varit ett sätt att 

motivera de anställda”  

Ansvar, 

motivation 

Professionaliseringen 

och dess inverkan på 

motivation 

Kent Isaksson “Då har han fria val att fatta [...] 

han får själv välja vem han vill 

arbeta med. Det här leder till att 

projektledaren ska känna större 

ansvar samt att relationerna 

mellan de som utför arbetet ska 

främjas. Detta leder till att jobbet 

blir roligare, enklare och bättre” 

Relationer, 

ansvar 

Professioneliseringen 

och dess inverkan på 

motivation 

Stefan 

Lindbäck 

”Dessa utmaningar måste vara 

svåra för att folk ska bli taggade 

att göra ett bra resultat, blir de 

för enkla så behöver ingen 

anstränga sig. Men de svåra 

målen gör att folk måste försöka. 

Utmaningar, 

motivation 

Professionaliseringen 

och dess inverkan på 

resultatet 
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De får inte vara för enkla eller för 

svåra” 

Stefan 

Lindbäck 

”Den formella styrningen har inte 

ökat men behovet av att använda 

den formella styrningen har ökat” 

Formalisering Tillväxtens inverkan på 

professionaliseringen 

Bella ”Man har alltid arbetat utifrån 

våra verktyg men de har inte 

alltid följts lika strikt, det är mer 

strikt nu. Vi har mer kontroller 

och uppföljningar än tidigare” 

Kontroll, 

uppföljning 

Tillväxtens inverkan på 

professionaliseringen 

Kent Isaksson ”Men självklart, jag tror 

delaktighet och 

ansvarsfördelning skapar en 

sammanhållning på många bra 

sätt” 

Ansvar, 

sammanhållning 

Professionaliseringen 

och dess inverkan på 

ansvar 

 

Tema 3: Förhållandet mellan professionalism och familjaritet 

 

Intervjuperson Citat Nyckelord Undertema 

Stefan 

Lindbäck 

”Ja familjariteten är mer 

professionell” 

Professionalism, 

familjaritet 

Professionaliseringen 

och dess inverkan på 

familjariteten 

Kent Isaksson ”På sehed vill vi alltid vara ett 

familjärt företag. I dagsläget 

kan vi säga att vi är ett 

medelstort företag fast vi vill 

fortfarande ha det familjära 

med korta beslutsvägar” 

Familjaritet Professionaliseringen 

och dess inverkan på 

familjariteten 

Stefan 

Lindbäck 

“Familjaritet tidigare var att 

folk var solitära, man var duktig 

på mycket och skötte om många 

saker och kände sig ansvarig för 

sin del. Nu har det familjära 

blivit att man är mer beroende 

av andra för att göra sitt jobb” 

Familjaritet,  Professionaliseringen 

och dess inverkan på 

familjariteten  
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Carl ”I dagsläget ligger fokus mer på 

det professionella än det 

familjära men jag ser inte varför 

de ska vara på bekostnad av 

varandra” 

Professionalism, 

familjaritet 

Förhållandet mellan 

professionalism och 

familjaritet 

Bella ”Det går att vara professionell 

och familjär” 

Professionalism, 

familjaritet 

Förhållandet mellan 

professionalism och 

familjaritet 
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Bilaga 3 - Intervjuguider 
 

Intervju VD Lindbäcks Bygg AB 

 

Inledande frågor:  

 

1. Hur har din roll i företaget sett ut över tid? Hur startade resan? 

2. Kan du kort beskriva din roll i dagsläget och dina arbetsuppgifter? 

 
Informell styrning och Kultur: 

 
3. Vilka normer eller värderingar kännetecknas Lindbäcks av och förmedlas dessa 

till de anställda? 

4. Är det viktigt för er att de anställda delar Lindbäcks värderingar? 

5. Hur skulle du beskriva företagskulturen på Lindbäcks?  

6. Anser du att företagskulturen har förändrats i takt med att ni vuxit? 

Om ja: På vilket sätt har den förändrats? 

Om nej: har ni aktivt försökt förebygga att den inte förändras? På vilket sätt/ vilka 

åtgärder? 

7. Marie Lindberg sade i en intervju att hon och företaget värnade om den kultur 

och familjaritet som präglar företaget, hur har familjariteten och kulturen 

påverkats av tillväxten och var det några särskilda utmaningar ni stötte på under 

denna process? 

8. Kände ni någon oro att företagskulturen och familjariteten skulle påverkas till 

följd av tillväxten? Vad berodde denna oro på? 

9. Är goda relationer bland medarbetare något som ni värnar om som företag? 

Försöker ni främja dessa på något sätt? 

10. Är de anställdas arbetsuppgifter detaljstyrda eller har de själva möjligheten att 

påverka hur arbetet skall utföras? 

11. Hur arbetar ni för att de anställda ska motiveras och vilja arbeta mot företagets 

mål? 

 

Formell styrning: 
12. På vilket sätt styr ni de anställda mot organisationens mål? 
13. Hur använder Lindbäcks budgetar, prognoser, verksamhetsplaner, eller andra 

sätt att kontrollera och utvärdera företagets prestationer? 
14. Har Lindbäcks tillväxt lett till en förändring i företagets mer formella styrning, i 

så fall varför? 
15. Anser du att dessa (formella) styrmedel, som prognoser och budgetar, leder till 

att företagskulturen påverkas? 
16. Hur använder ni mål i er verksamhet? Anser du att det är tydliga? På vilket sätt 

säkerhetsställer ni att de uppnås? 
17. Hur arbetar ni för att utveckla eran företagsstyrning? Kan du ge några konkreta 

exempel på åtgärder som ni gjort de senaste åren? 
 
Avslutning och sammankoppling: 

18. Anser du att Lindbäcks måste välja mellan att vara en familjär organisation eller 

en professionell organisation eller går det att kombinera dessa två?  
Om ja: på vilket sätt kombinerar ni dessa?  

19. Tror du att den positiva företagskulturen som ni på Lindbäcks har, positivt 

påverkar hur de anställda presterar på jobbet och i slutändan hur Lindbäcks som 

företag presterar? 
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20. Vilka har varit de största utmaningarna för er då ni vuxit och försökt behålla den 

familjära atmosfären? 
21. Vill du vara anonym? 

22. Kan vi maila dig om vi skulle behöva några kompletterande uppgifter?  
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Intervju SEHED Fasad AB 

 

Inledande frågor: 
1. Beskriv din tid i företaget, hur har den sett ut? Vilka olika positioner har du haft? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter i dagsläget? 

 
Informell styrning och kultur: 

3. Vilka normer eller värderingar kännetecknas SEHED av och förmedlas dessa till 

era anställda? 

4. Är det viktigt för er att anställda delar samma värderingar? 

5. Hur skulle du beskriva företagskulturen på SEHED? 

6. Är företagskulturen något som värdesätts och värnas om hos er? 

7. Anser du att företagskulturen har förändrats i takt med att ni vuxit?  

8. Känner ni någon oro för företagskulturen och familjariteten inför framtiden och 

hur dessa kan påverkas av att ni växer? 

9. Försöker ni aktivt förebygga att företagskulturen och familjariteten inte påverkas 

av er tillväxt? I så fall på vilket sätt? 

10. Då ni rekryterar nya anställda, är det viktigt att de passar in i er företagskultur? 

11. Är goda relationer bland medarbetare något som ni värnar om som företag? 

Försöker ni främja dessa på något sätt? 

12. Är de anställdas arbetsuppgifter detaljstyrda eller har de befogenheter att fatta 

egna beslut inom verksamheten? 

 
Formell styrning: 

13. På vilket sätt styr ni de anställda mot organisationens mål? 

14. Hur använder SEHED budgetar, prognoser, verksamhetsplaner, eller andra sätt 

att kontrollera och utvärdera företagets prestationer? 

15. Tror du att SEHEDs tillväxt kommer leda till en förändring i företagets mer 

formella styrning, i så fall varför? 

16. Anser du att dessa (formella) styrmedel, som prognoser och budgetar, leder till 

att företagskulturen påverkas? Har den gjort det hittills? 

 
Avslutning och sammankoppling: 

17. Tror du att SEHED i framtiden måste välja mellan att vara en familjär 

organisation eller professionell organisation, är det möjligt att kombinera dessa? 

18. Tror du att den positiva företagskulturen som ni på SEHED har, positivt påverkar 

hur de anställda presterar på jobbet och i slutändan hur ni som företag presterar? 

19. Vilka blir de största utmaningarna för er då ni växer och vill försöka behålla den 

familjära atmosfären? 

20. Vill du vara anonym? 

21. Kan vi maila dig om vi skulle behöva några kompletterande uppgifter?  
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Intervju anställda Lindbäcks Bygg AB 

 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? Vilka olika positioner har du haft i 

företaget? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter i dagsläget? 

 
Informell styrning:  

3. Vilka normer eller värderingar kännetecknas Lindbäcks av enligt dig?  

4. Lindbäcks uttalar på deras hemsida att deras värderingar är kunden i fokus, 

respekt och tillit, hållbar framtid och innovation och drivkraft samt aspekterna 

säkerhet och etik. Är detta något du kan relatera till och upplever att det uppfylls? 

Några konkreta exempel? 

5. Stämmer dina personliga värderingar överens med Lindbäcks uttalade 

värderingar? Har dina egna värderingar förändrats av Lindbäcks, har den 

kulturen påverkat dig som anställd. 

6. Hur skulle du beskriva företagskulturen på Lindbäcks?  

7. Anser du att företagskulturen har förändrats under tiden du arbetat på 

Lindbäcks? 

Om ja: På vilket sätt? Kan du definiera när detta skett, finns det någon tydlig 

brytpunkt 

8. Upplever du att Lindbäcks värnar om den företagskultur som finns? På vilket 

sätt? 

9. Hur upplever du relationerna mellan anställda på företaget? Vad tror du det 

beror på? Har dessa förändrats sedan du började? 
10.  Hur ser dina arbetsuppgifter ut, är de detaljstyrda eller har du själv möjlighet att 

påverka hur arbetet ska utföras? 
11. Upplever du dina arbetsuppgifter motiverande? Vad motiverar dig till att prestera 

i företagets riktning? 

 
Formell styrning: 

12. Vilka formella styrmedel som exempelvis budgetar, prognoser, 

verksamhetsplaner eller andra sätt för att kontrollera och utvärdera prestationer 

använder du dig av? 
13. Används dessa styrmedel i större utsträckning nu än vid då du började din karriär 

på Lindbäcks? 
14. Anser du att dessa formella styrmedel leder till att företagskulturen påverkas?  
15. Anser du att målen inom företaget är tydliga? På vilket sätt kontrolleras dina 

arbetsinsatser att de bidrar till att uppnå företagets mål? 
 

Avslutning och sammankoppling: 
16. Anser du att Lindbäcks måste välja mellan att vara en familjär organisation eller 

en professionell organisation eller går det att kombinera dessa två?  
Om ja: på vilket sätt kombinerar ni dessa?  

17. Tror du att den positiva företagskulturen som ni på Lindbäcks har, positivt 

påverkar hur ni som anställda presterar på jobbet och i slutändan hur Lindbäcks 

som företag presterar? 
18. Vilka har varit de största utmaningarna för er då ni vuxit och försökt behålla den 

familjära atmosfären? 
19. Vill du vara anonym? 
20. Kan vi maila dig om vi skulle behöva några kompletterande uppgifter?  
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