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Sammanfattning 

 
Titel: Informella och formella informationsvägar- en studie av sex företag 

 
Seminarium: 2003 / 01 / 15 
 
Författare: Eriksson, Daniel. Fard, Pegah. Rüll, Szilvia.   
 
Handledare: Kleppestø, Stein 
 
Frågeställning: Hur hanterar företag sina informationsvägar utifrån ett 
informellt respektive formellt perspektiv? Har företag av olika storlek olika sätt 
att hantera sina informationsvägar? 
 
Syfte: Vårt primära syfte är att undersöka om teorin (som vi tolkat den med 
formella respektive informella informationsvägar) motsvarar verkligheten. Ett 
sekundärt syfte är att beskriva de mönster som där framkommer och eventuellt ge 
tips till företagen utifrån teorin.  
 
Metod: Då vi använder oss av den deduktiva metoden vill vi undersöka om de 
teorier vi funnit och framför allt de tolkningar vi gjort av dem, motsvarar 
verkligheten. 
 
Vi har gjort en kvalitativ studie med djupintervjuer1. 
 
Slutsatser: Genom empirin från intervjuerna med våra företag skapar vi en bild 
av dessa företag utifrån förutsättningarna för formalitet från deras 
organisationsstrukturer, den nuvarande formaliteten i deras ledning och vilken 
nivå av formalitet som kan krävas av företaget för att driva deras strategier. Vi har 
genom våra teorier gett tips om vilka strategier de skulle kunna välja i framtiden 
för att ha en mer jämn gång av formalitet respektive informalitet genom företaget.  
 
Dock är det viktigt att påpeka att vårt arbete kan användas för att skapa en mer 
likformad organisation, ledning och strategi, inte som universalmedel för 
framgång. 
 
Nyckelord: information, informationsvägar, ledningsgrupp, organisation, 

struktur, formalitet. 

                                                 
1 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
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1. Inledning 

 
 
1.1. Bakgrund 
 
För att företag ska kunna överleva i dagens samhälle krävs det att de kan anpassa 
sig efter omvärldens krav och förutsättningar. För att kunna agera utefter dessa 
krav behöver organisationer information om denna omvärld. Frankelius2 belyser 
det här bra. Han tar upp tre faktorer som företagets framgång grundas på, dessa är: 
företagets förmåga, omvärldens förutsättningar och företagets kunskap om 
omvärldens förutsättningar. Den gemensamma faktorn är information. Denna 
information ligger till grund för ledningens beslut. Tas rätt beslut fortsätter 
företaget att existera på marknaden. Vilken information som är "rätt" är olika från 
fall till fall. Mer intressant är då hur denna information samlas in.  
 
George's modeller gäller ursprungligen för stora företag som har uttalade 
ledningsgrupper, men eftersom de anställda i båda våra små företag fungerar som 
rådgivare och bollplank för ledaren påverkar de besluten som tas och därmed 
också fungerar som en slags ledningsgrupp. Hos Mintzberg finner vi stöd för 
denna tes, då han resonerar att the operating core i vissa fall kan spela roll i 
strategiformuleringen.  
 
Vi har en föreställning om att stora företag är annorlunda organiserade och 
därmed även organiserat sin informationsinsamling på ett annat sätt än mindre 
företag. Med denna grundtanke ska vi försöka se hur de stora företagen 
organiserar sin informationsinsamling i det Mintzberg kallar för strategic apex, 
samtidigt som vi undersöker hur små och mellanstora gör. Detta för att försäkra 
oss om att de skiljer sig åt.   
 
Uppsatsens röda tråd blir informationsvägar som antingen är formella eller 
informella. Formaliseringsnivån kan spåras ur dels struktur och dels strategi.  
 
Oavsett hur ett företag utvecklas så tror vi att den kommer (om den börjar växa i 
antal anställda) behöva strukturera sin organisation. Så småningom kommer 
nämligen ledaren inte längre kunna behålla total insikt i firmans alla delar och då 
behöver han en ledning för att hjälpa honom. 
 
När ledningen sedan börjar utforma de strategier som företaget skall använda sig 
av så är de, till viss del, beroende av hur kommunikationen och informationen 
sker genom företaget till ledningen för att kunna bättre fokusera på den valda 
strategin. (Ett företag med väldigt formella kommunikations- och 
informationsvägar har mindre förutsättningar för att kunna snabbt reagera på 
plötsliga förändringar i affärsmiljön.) Det vill säga att från våra perspektiv sett 
(dvs. utifrån använda teorier) kommer ett företag som växer i antal anställda börja 

                                                 
2 Frankelius Per, Ökad lönsamhet med rätt information (1991)  
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behöva skapa en mer organiserad struktur och mer detaljerade strategier hur 
tillväxten skall gå till i framtiden.  
 
De olika teorierna vi kommer att använda, har på ett sätt eller annat, att göra med 
hur pass formell eller informell kommunikationen är på det företag man 
undersöker eller skall undersöka.  
 
Mintzberg tar upp hur ett simple structure företag har informella 
kommunikationsvägar genom att ledaren (strategic apex) oftast har insikt i alla 
delar av organisationen. Om eller när ett företag utvecklas till divisionalized 
structure, machine bureaucracy, professional bureaucracy eller adhocracy så 
genomgår organisationen ett antal förvandlingar som gör att formaliseringsgraden 
ökar för att ledaren inte längre kan kontrollera alla delar. Han skapar då en 
ledning som måste planeras för att bäst kunna utföra de uppgifter han inte längre 
själv kan utföra. Det är därefter ledningen som tillsammans utformar de strategier 
som styr resten av företaget. 
 
George tar upp hur olika ledningsstrukturer kan utformas för att bäst få nytta av 
olika formaliseringsnivåer vad gäller information och kommunikation. Dessa kan 
i sin tur även utformas för att bättre implementera de strategier som firman väljer 
att följa. 
 
Miles & Snow talar om olika strategier företag använder sig av och tar i sina 
teorier upp hur formaliseringsnivån, både vad gäller informationshanteringen och 
vad gäller kommunikationsvägar, ändras beroende på vilken strategi företaget 
väljer att följa. 
 
Tillsammans använder vi dessa teorier för att skapa en helhetsbild av hur 
företagen och deras informationshantering fungerar från dimensionerna 
organisationsstruktur, ledningsstruktur och strategi.  
 
Hur hanterar företag sina informationsvägar utifrån ett informellt respektive 
formellt perspektiv? Vi har valt att använda den här frågan som vår primära 
frågeställning i uppsatsen. Den naturliga följdfrågan blir om företag av olika 
storlekar har olika sätt att samla in information. Hittar vi mönster eller kopplingar 
i empirin och i teorin, kommer vi att använda dessa som tips för hur ett företag 
kan använda sig av den här informationen. 
 
Vi kommer att undersöka sex företag i olika branscher. Vi har valt tre 
storleksordningar; litet, mellanstort och stort företag. För att vi ska få så 
rättvisande resultat som möjligt av vår undersökning har vi valt att studera två 
företag i varje kategori. 

 
 
1.2. Frågeställning 

 
Hur hanterar företag sina informationsvägar utifrån ett informellt respektive 
formellt perspektiv? Har företag av olika storlek olika sätt att hantera sina 
informationsvägar? 
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1.3. Problemdiskussion 

 
Utgångspunkten för att ta reda på hur företag samlar in information, är i 
företagens sätt att organisera sig. Genom att undersöka hur organisationer ser ut 
och hur informationsvägarna är organiserade, hoppas vi finna mönster och 
likheter mellan empiri och teori. Vi fann en röd tråd genom alla teorierna i att de 
alla tar upp formell mot informell kommunikation som förutsättningar för 
fungerande organisationer, ledningsstrukturer och strategier. Som exempel på en 
informell kommunikation ser vi en öppen diskussion inom en ledning där alla vet 
att de får uttala sig oavsett rang och arbetsområde. Ett motsvarande exempel för 
formell kommunikation skulle vara ett ledningsmöte som är så strukturerat att det 
är i förhand bestämt vem som skall få lov att prata och när denna person skall 
delge ledningen information. 

 
 
1.4. Syfte 
 
Vårt primära syfte är att undersöka om teorin (som vi tolkat den med formella 
respektive informella informationsvägar) motsvarar verkligheten. Ett sekundärt 
syfte är att beskriva de mönster som där framkommer och eventuellt ge tips till 
företagen utifrån teorin.  
 

 
1.5. Avgränsning  
 
Vi väljer att fokusera på det som Mintzberg kallar strategic apex, vilket innefattar 
ledningsgrupp, divisionschefer och inkluderar supporten för dessa, bland annat 
assistenter och sekreterare. Därför intervjuades ledningsgruppsmedlemmar, ledare 
och informationsansvariga. Vi har valt att bara ta upp support staff, middle line, 
technostructure och operating core utifrån den betydelse organisationsstrukturen 
har för informationshanteringen.  
 
Vi avgränsar oss till den informationsinsamling som rör extern information. 
Extern information är bland annat sådan som rör kunder, konkurrenter och 
marknad. Vi tar inte hänsyn till information som är av intern karaktär. 
 
Vi har avgränsat oss till att undersöka två företag i varje storlekskluster. Tiden har 
lett till denna begränsning, men vi är medvetna om att ju fler företag vi hade 
använt oss av desto tydligare mönster hade framkommit, desto starkare skulle våra 
bevis vara. 
 
Frågeformuläret täcker endast upp hur information samlas in, inte vilken typ av 
information. Vilken typ av information som samlas in är inte relevant för vår 
studie, dels på grund av frågeställningen och dels på grund av att de valda 
företagen verkar i vitt skilda branscher och därmed är det irrelevant. 
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2. Metod 
 
 
”Valet av metod kan ses som ett slags verktyg som används till att få svar på det 
problem man undersöker i uppsatsen. Metoden är alltså ett redskap, ett sätt att 
lösa problem och komma fram till ny kunskap” 3. 

 
 
2.1. Deduktiv metod  
 
Då vi använder oss av den deduktiva metoden vill vi undersöka om de teorier vi 
funnit och framför allt de tolkningar vi gjort av dem, motsvarar verkligheten. I 
motsats till den induktiva metoden närmar vi oss verkligheten med en förutfattad 
mening om hur denna verklighet ser ut och fungerar. Utifrån teorier av Mintzberg, 
George, Miles och Snow beskrivs således företagen. Beskrivningen ska bland 
annat ge svar på hur företag ser ut, hur ledningsgruppen är organiserad och vilka 
strategier de använder sig av. Sammantaget ska detta ge en bild av hur pass 
formella, alternativt informella, informationsvägarna är. 

 
 
2.2. Kvalitativ metod 

 
Vi har valt en kvalitativ studie med djupintervjuer4 som metod för att lättare 
kunna förstå och beskriva de skiftande strukturerna som de olika företagen har.  
Genom den här intervjuformen framkommer den typ av information som inte är 
uppenbar för utomstående, utan som endast kommer fram genom samtal eller 
diskussion. Visserligen skulle vi kunna få reda på informationsvägarna genom 
andra metoder, men för att få en så nyanserad bild som möjligt valde vi att 
genomföra intervjuer. I och med att den kvantitativa metoden går mer på bredden 
än på djupet, passade den inte vårt syfte (att undersöka hur företag samlar in 
information om sin omvärld) och därmed valde vi bort den.  
 
Vi är medvetna om att den information vi får fram genom intervjuerna inte kan 
räknas som renodlad rådata och att den är påverkad av filtrering som 
intervjuobjekten själva gör innan vi tar del av den. Ett sätt att komma runt den 
svårigheten hade varit att göra observationer och följa intervjuobjekten under 
arbetstid. På grund av tidsbrist valdes denna metod bort. 

 
 
 
                                                 
3 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
4 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
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2.3. Datainsamling 

 
Våra primärdata består utav intervjuer med en till två företagsledare, 
ledningsgruppsmedlemmar eller personer involverade i informationskedjan. Med 
informationskedjan menar vi de personer som har tillgång till information som är 
strategiskt viktig, dvs. information som har betydelse för företagets utveckling. 
Sekundärdatan består av information från företagens hemsidor. I korta drag får vi 
därigenom veta huvudsakligt affärsområde, bakgrund och omsättning. 
Internetsidorna tjänar till att dels verifiera data som framkommit under 
intervjuerna och dels för att utöka dem. 

 
2.3.1. Intervjuer 
 
Inför intervjuerna kontaktas respondenterna per telefon för att intervjutillfälle ska 
bestämmas. Under telefonsamtalet presenterar vi oss som studenter som ämnar 
skriva en uppsats inom organisation och ledarskapsområdet. Genom att inte 
berätta för mycket riskerar vi inte att de får en alltför förutfattad bild av oss, vårt 
arbete och vad de eventuellt tror att vi vill veta. Validiteten på svaren bör därför 
bli högre än om vi förklarar mer utförligt om vårt arbete. Samtidigt bör det faktum 
att respondenten inte har möjlighet att förbereda några svar, beaktas. Då 
intervjupersonen inte hinner tänka igenom frågorna redan innan vi ställer dem, 
kan det resultera i att vi får svar som behandlar det som är mest uppenbart. 
Eftersom våra frågor främst gäller ledningsgrupp och informationsstruktur 
förmodar vi att det bereder störst huvudbry för de små företagen, då de inte brukar 
ha uttalade strukturer. I de övriga fallen tror vi att det inte ska vara så svårt för 
intervjupersonerna att svara, eftersom de större företagen har en uttalad 
ledningsgrupp och då intervjun är av respondenttyp5 (dvs. den intervjuade 
personen är själv delaktig i det fenomen som undersöks). Vid intervjun tror vi att 
vår närvaro som studenter från ekonomihögskolan skulle kunna påverka 
intervjuobjekten till att svara på ett visst sätt, eftersom vi omedvetet har ett 
språkbruk som präglats av den akademiska världen. För att undvika missförstånd 
under intervjuerna försöker vi undvika att använda akademiska termer. Vi 
eftersträvar att påverka respondenterna så litet som möjligt, men vi är medvetna 
om att detta är oundvikligt. 
 
Frågeformuläret utformar vi så att det ska ge inblick i det studerade företaget (där 
bland annat affärsområde, företagsstorlek och organisationsstruktur framkommer), 
i ledningsgruppens struktur och hur de kommunicerar (för att se hur pass formella 
och komplexa informationsvägarna är) och slutligen skall 
informationsinsamlingsdelen belysa just hur detta fungerar och hur det är 
organiserat. 
 
 

                                                 
5 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
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2.3.2. Val av företag  
 
Vi kommer att undersöka sex företag i olika branscher. Vi har valt tre 
storleksordningar; litet, mellanstort och stort företag. För att vi ska få så 
rättvisande resultat som möjligt av vår undersökning har vi valt att studera två 
företag i varje kategori. Vi valde företag som verkar i helt skilda branscher trots 
att det kanske inte är optimalt för studien. Det optimala hade förmodligen varit att 
välja en bransch med alla tre storlekskategorierna representerade, för att hålla alla 
variabler konstanta utom de vi vill undersöka. Dock vill vi inte begränsa oss till en 
enda bransch eftersom vi vill ge en mer generell bild av hur informationsvägar ser 
ut. Även de teorier vi tagit del av är inte branschspecifika utan generella. 
  
För att öka validiteten undersöks två företag i varje kluster. Detta gör vi för att 
kunna se om de gör likadant inom kategorierna då vi vill försäkra oss om att det 
inte är slumpen som spelar in.  
 
2.3.3. Val av intervjupersoner 
 
Då vi avgränsar oss till att undersöka the strategic apex och att göra 
respondentintervjuer, faller valet av intervjupersoner sig rätt naturligt. I den mån 
vi får tillgång till företagsledaren intervjuas denna. Skulle det visa sig att denna 
person inte är tillgänglig, intervjuas antingen personer i ledningsgruppen eller i 
informationskedjan. 
 
2.3.4. Diskussion av storlek och kluster 
 
För att undersöka informationsvägarna i skiftande företag utifrån teorin, fann vi 
oss nödgade att göra en uppdelning som grundar sig i storlek. Detta eftersom vi 
sett antydningar i teorin till att små företag respektive större företag skiljer sig vad 
gäller organisationsstruktur och därmed även informationsstruktur. Vad vi funnit i 
teorin är att strukturen har betydelse för informationsvägen eftersom information 
samlas in och tar olika vägar beroende på vilken företagsstruktur och därmed 
vilken formaliseringsgrad som finns.  
 
Robbins gör en uppdelning i stora respektive små företag. Dock anser vi att det 
borde finnas ett kluster till, nämligen det mellanstora. Robbins säger även att stora 
företag är stora när ytterligare anställda inte (nämnvärt) ändrar 
organisationsstrukturen. Vi drar den slutsatsen att små företag som växer, är de 
som genomgår de största strukturella förändringarna. Därav följer att medelstora 
företags tillväxt ger mindre förändringar ju större de blir och slutligen, när de 
blivit stora, ingen förändring alls. Robbins anser att gränsen för stort företag dras 
vid 1500-2000 anställda. Ek har en annan vinkling när det gäller storlek och 
därmed vilken formaliseringsnivå som väljs. Han utgår från företagens ålder och 
storlek och säger att ju äldre ett företag blir, desto fler antal anställda och högre 
grad av specialisering har det. Ett stort företag anser Ek vara när ledningen är 
komplett och består av ekonomi-, produktion- och marknadschef, vilket enligt 
honom inträffar vid 51 och fler antal anställda. Detta är bara ett axplock av alla 
definitioner som finns utav storlek och därför har vi valt att sätta egna gränser för 
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storleksklustrena små, mellan och stora företag, då det inte finns några entydiga 
svar att hitta i litteraturen.  
 
Storlek definieras av Robbins6  som det totala antalet anställda. Detta är en 
definition som även vi använder oss av. Nackdelen med det sättet att räkna är att 
det kan uppstå tvetydigheter när det kommer till hur deltidsanställda och 
säsongsanställda ska räknas. Detta bekymmer uppstod vid fallet Fantasi, då de har 
några timanställda, men vi valde att bortse från dessa personer då de endast 
arbetar då de ordinarie inte kan. De används som en resurs som står utanför den 
egentliga verksamheten.  
 
Vad som är många eller få anställda beror på vad företaget gör och hur företaget 
är strukturerat. För att illustrera det har Robbins tagit upp exempel, bland annat 
anses tre anställda på en frisörsalong som lagom medan 50 är stort. På samma sätt 
är det i stålindustrin, men siffrorna ändras till 100 stycken som anses vara litet. 
Robbins säger även att en stor organisation är stor när en ökning av antalet 
anställda inte märkbart förändrar strukturen, vilket sker vid 1500 till 2000 
anställda. Ett litet företag definierar han som ett som har 1500 anställda eller 
mindre. Vi är medvetna om att storleksdefinitionen beror på vilken bransch 
företaget verkar i, men för att kunna genomföra studien får vi bortse från detta och 
sätta upp våra egna storleksintervall, oberoende av bransch.  
 
Företagen rangordnas utifrån antalet anställda. Vår egen definition på litet företag 
är en till tio stycken anställda, mellanstort har tio till tusen anställda och stort har 
fler än tusen anställda.  
 
2.3.5. Litteratur och källkritik 
 
Först gjorde vi en litteratursökning på ekonomiska kursbiblioteket i databasen 
Lovisa7. Sökningarna resulterade i en stor mängd träffar, men vad gäller 
information dök det upp saker som bland annat behandlade IT- samhället och 
inget konkret hittades om informationsvägar. Därför sökte vi kandidatuppsatser på 
ekonomiska biblioteket i databasen över studentuppsatser8. Uppsatserna användes 
för att ge idéer om vilka författare som behandlat det vi avsett undersöka. Våra 
teorier är gjorda av olika författare som inte har hänvisat till varandra. Vi har sett 
likheterna i teorierna vad gäller formell och informell kommunikation och därefter 
klargjort banden mellan dem för läsaren utifrån våra åsikter om hur teorierna är 
applicerbara.  
 
Teorierna vi har valt är välkända men för att en teori skall bli allmänt accepterad 
tar det lång tid. De teorier vi har använt oss av har kommit till under slutet av 
1970-talet till början av 1980-talet. Konsekvenserna av detta är både bra och 
dåliga. Bra på så vis att det funnits tillräckligt med tid och forskning som har 
kunnat bekräfta eller motbevisa deras modeller. Den negativa sidan är att det inte 

                                                 
6 Robbins Stephen P., Organizational theory, structure designs and applications 
(1990) 
7 http://lexi.lub.lu.se/cgi-bin/gw_41_3/chameleon 
 
8 http://online.fek.lu.se/EdgeBlocks/Default.asp 
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är den nyaste forskning som finns att tillgå. Dock ser vi inte teorierna som 
inaktuella då de fortfarande lärs ut på universitet. 
 
Vi valde att intervjua en till två personer inom varje företag eftersom vi ansåg att 
detta skulle räcka, förutsatt att de var på rätt poster. Dessa personer valdes med 
hänsyn till den position de innehar. Vi förutsätter att det är personer högt upp i 
hierarkin och inte personer i den operativa kärnan som handhar strategisk 
information.  
 
Där det var möjligt har hemsidorna använts till att kontrollera de uppgifter vi 
erhållit från intervjuerna. Eftersom det är företagens egna hemsidor har vi 
förutsatt att informationen på dem är korrekt. Vanligtvis är dock informationen 
som återfinns på hemsidorna ganska ytlig. 
 
 
 
 
 



 12 

3. Teori: informationsvägar 

 
 
3.1. Organisationsstruktursperspektivet 
 
Mintzbergs modell9 bygger på att ett företag är indelat i följande delar: 
 
Strategic apex 
Denna del av företaget är den delen som formulerar långsiktiga planer och 
strategier. De människor som jobbar här har ansvaret för hela firman och 
inkluderar ledaren och eventuella ledamöter i ledningen samt deras support. 
Supporten inkluderar i sin tur sekreterare, assistenter och liknande. 
Ansvarsområdena är följande: 

• Direkt övervakning av firman. Sker ofta med hjälp av middle line om 
sådan existerar. 

• Kommunikationen med omvärlden. Ledarna är talesmännen för företaget. 
• Utveckling av företagets strategi. I vissa fall, särskilt i de mindre 

företagen, så påverkar även operating core denna del av deras ansvar.  
 

Operating core  
Den här delen av företaget är den delen som utför en eller flera av de följande fyra 
uppgifterna.  

• De säkrar råmaterialet som behövs för slutprodukten. Till exempel så är 
det bagarna på ett bageri som köper in mjölet. 

• De förvandlar råmaterialet till slutprodukten. Det är bagarna som använder 
mjölet för att baka brödet. 

• De distribuerar slutprodukten. Bagarna skickar ut brödet med brödbilarna. 
• Det är de som utför support för omvandlingen från råmaterial till 

slutprodukt. Bagarna kan ofta utföra lättare reparationer på de maskiner de 
använder och de inventerar även mjöl- lagret. 

 
The middle line 
Det här är mellancheferna som i större företag binder samman strategic apex och 
operating core. Ett allmänt exempel på dessa kan vara ansvarskedjan inom armén, 
då ÖB och generalerna skulle vara del av strategic apex och de andra officerarna 
skulle vara middle line. 
 
Technostructure 
Här finns alla analyserare och deras support som tjänar organisationen genom att 
påverka de andras arbete. Analyserarna är borttagna ur operating core men kan 
omorganisera den, förändra den, planera den eller utbilda arbetarna där. 
Därigenom så är denna del av företaget bara effektivt när den förbättrar eller 
förenklar någon annan del av företaget.  

 

                                                 
9 Mintzberg, Henry Five basic parts of the organization (1979) 
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Support staff 
Den här delen av ett företag sysslar med att stödja all de andra delarna inom ett 
företag. Till exempel så skulle ett universitet kunna ha ett bibliotek eller en 
bokhandel för studenterna och då skulle detta räknas som en del av dess support 
staff. Den här delen är helt enkelt inte till för att producera någon vinst utan för att 
se till att de andra delarna kan utföra sitt arbete lättare. 
 
Tillsammans så kan de här delarna sättas ihop för att representera i stort sett alla 
företag eller organisationer som Mintzberg och vi kan se. 
 
Mintzberg10 talar om ett antal konfigurationer som förklarar organisationer. 
Mintzberg säger i fallet simple structures att företagen är styrda av en ledare 
(strategic apex) som har inblick i alla delar av organisationen eftersom den är så 
liten. Han har sällan tid att aktivt planera för framtiden på grund av den höga 
arbetsbördan som läggs på honom. Makten inom firman placeras i toppen av 
organisationen och de anställda tenderar att ha arbetsuppgifter med liten 
specialisering och en informell arbetsmiljö. Företagen har en stor fördel i 
jämförelse med större organisationer genom att de lättare kan anpassa sig till nya 
situationer. De har helt enkelt en mindre mängd förändringar som måste göras om 
något skall ändras.  
 
När det gäller större företag så har Mintzberg ett antal olika konfigurationer som 
han anser vara representativa.   
 
Divisionalized structure bygger på idén att man skapar en serie av produktlinjer 
som i princip fungerar som egna företag under en gemensam ledning. Denna 
struktur karaktäriseras av stort fokus på middle line (en för varje produktlinje). 
Mintzberg tar upp en orsak framför andra som orsak till att en firma skaffar sig en 
divisionaliserad struktur, nämligen att de diversifierar. Nya produktlinjer kräver 
ny personal som är specialiserad på nya saker. Om ett företag skapar en ny 
produktlinje med ny personal och nya tillverkningsmedel innebär det att företaget 
börjar bli stort och därmed svårare för ledaren att kontrollera själv, lösningen är 
oftast att skapa en ledning. En fördel med att ha en sådan här konfiguration är att 
företagsledningen slipper en hel del av beslutsfattandet genom mellancheferna 
och kan ägna sig på heltid åt strategiska beslut.  
 
Machine bureaucracy bygger på idén att vissa företag väljer att istället för att 
koncentrera sig på att skapa separata produktlinjer så väljer de att skapa vertikal 
integration (dvs. de köper upp sina underleverantörer) och koncentrera sig på 
massproduktion. Då skapas större support staff och större technostructure. För att 
hantera den ökande informationspressen skapas oftast även här en ledningsgrupp. 
För att hantera massproduktionen, enligt Mintzberg, så skapar de även en högre 
standardisering. Sådana här organisationer har ett stort problem i och med att de 
har svårt att anpassa sig till en skiftande omgivning genom sin standardisering och 
därför sker alla förändringar långsamt.  
 
Proffessional bureaucracy är organisationer som präglas av hög standardisering 
och som sådana är de mest lämpliga för firmor som litar till en mängd experter 

                                                 
10 Mintzberg Henry, Organization design: fashion or fit? (1981) 
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som samlats för att utföra liknande jobb. Där ingår exempelvis universitet, 
sjukhus och revisionsbyråer. Standardiseringen är de här organisationernas största 
styrka och dess största svaghet genom att den hjälper dessa välutbildade 
människor att finslipa sina förmågor men samtidigt så skapar det svårigheter för 
dem att vara flexibla.  
 
Adhocracy är de organisationer som bedriver en verksamhet som präglas av en 
struktur som är projektbaserad. Till exempel så skulle man kunna ta en 
konsultbyrå som har till syfte att utforska väldigt speciella områden och utformar 
sin struktur då för att utforska just dessa syften. Det vill säga att den är flexibel i 
antalet anställda, beroende på vad arbetetsuppgiften är. Dessa strukturer har 
vanligtvis väldigt få fast anställda och anlitar istället konsulter för att utföra 
arbetsbördan. Dessa konsulter väljs ut med stor möda och noggrannhet, vilket 
kräver ganska många mellanchefer.  
 
 

3.2. Ledningsstruktursperspektivet 
 
I sin bok talar Alexander L. George om tre olika modeller för konstruktion av en 
ledningsgrupp11 och dess organiserade informationshantering. Han utgår från 
mönster som har bildats av presidenter för att organisera sin stab.  
 
Formalistic approach (se figur 1) 
Den mest formella strukturen 
Under den här strukturen så arbetar vd: n eller presidenten genom att fördela 
ledningen genom att ha experter på olika områden som ledamöter och att 
respektive expert har en stab under sig för att lättare hantera sitt arbete. De som 
väljer den här modellen kan ibland välja att försöka se till att de olika staberna och 
ledamöterna inte har någon större kontakt sinsemellan  
 

 
Figur 1 
 
Fördelar med denna modell: 

• En ordnad och väl strukturerad beslutsprocess som förstärker en effektiv 
analys. 

                                                 
11 George Alexander L., Presidential Decisionmaking in Foreign Policy (1980) 
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• Besparar ledarens tid till de viktigare besluten. 
 
Nackdelar med denna modell: 

• Att ha en hierarki som silar informationen kan också leda till att 
informationen förvrängs.  

• Den har en tendens att hantera kriser långsamt eller på ett dåligt sätt 
eftersom det blir en rigid organisation.. 

 
 
Competetive approach (se figur 2) 
Den halvformella strukturen 
Under den här strukturen så uppmuntrar ledaren sin ledning att tävla sinsemellan 
genom att ut uppdrag med överlappande ansvar mellan de olika 
ledningsmedlemmarna och deras staber. Ledaren känner alla sina 
ledningsmedlemmar och brukar ibland göra självständig, privat kommunikation 
med olika ledningsmedlemmar. Detta för att när ett verkligt problem dyker upp så 
skall ledaren få detta levererat till sitt bord tillsammans med en stor volym 
information som ibland överlappar sig själv för att han skall kunna få det bästa 
underlaget för att kunna bilda sig sin egen bild av problemet. Det enda sättet som 
ledaren kan undvika att bli överbelastad är att ibland beordra sina ledamöter att 
hantera problem själv. 
 

  
Figur 2 
 
Fördelar med modellen: 

• Centrerar beslutsfattaren i informationsnätverket. 
• Tenderar att generera beslut som är lätta att implementera genom 

organisationen och som blir populära bland personalen. 
• Genererar kreativa idéer eftersom den här strukturen är ovanligt öppen för 

idéer utifrån organisationen. 
 
Nackdelar med modellen: 

• Tar mycket av ledarens tid. 
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• Utsätter ledaren för vinklad information. 
• Kan leda till att staben börjar sätta sina egna intressen före ledarens. 
• Tävlingen om ledarens uppmärksamhet kan leda till att det blir en hög 

personalomsättning. 
 
 
Collegial approach (se figur 3) 
Den informella strukturen. 
Den här strukturen har som funktion att placera ledaren i centrum av ett hjul av 
olika rådgivare och ledamöter. Rådgivarna bildar ett team som skapar 
grupplösningar av problem. Detta skapar ett enormt nätverk med ledaren i mitten. 
Rådgivarna fungerar som ett debatt team som står till ledarens förfogande. Alla 
förhållanden hålls så pass informella att de uppmuntrar sanningsenliga uttryck av 
åsikter. 
 

 
Figur 3 
 
Fördelar med modellen: 

• Försöker aktivera ett sökande efter en lösning som både är optimal och 
genomförbar. 
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• Försöker involvera beslutsfattaren i informationsnätverket, men lättar 
samtidigt beslutsbördan genom att betona samarbete över tävlan. 

 
Nackdelar med modellen: 

• Tar upp en hel del tid av ledaren. 
• Kräver stor förmåga av ledaren vad gäller hantering av de underställda och 

att medla mellan dem. 
• Risken finns att samarbetet i en krissituation degenererar till ett slutet 

system av stöd sinsemellan bland ledningen. 
 
 

3.3. Strategiperspektivet 
 
Miles & Snows olika strategier tar upp hur de påverkar informationshanteringen 
och kommunikationen inom företaget och därmed indirekt även ledningen. 
 
Om man utgår från att de här teorierna kan fungera parallellt så bör företagsledare 
ta hänsyn till hur man har organiserat ledningen när man utformar sin strategi för 
att utnyttja de fördelar som den valda ledningsformen och organisationsstrukturen 
ger.  
 
Företag använder sig av olika strategier och i dessa ser vi olika mönster för hur de 
samlar in information och hur detta visar sig genom företaget. Miles and Snow12 
tar upp fyra typer. Dessa är defenders, analyzers, prospectors och reactors.  
 
Defenders 
De söker stabilitet genom att bara producera ett begränsat antal produkter till ett 
väldigt litet segment av den totala marknaden. Typen motarbetar mycket hårt de 
som inkräktar på deras nisch, till exempel genom konkurrerande prissättning eller 
produktion av högkvalitativa produkter. Ignorerar utveckling och trender utanför 
sina domäner, i stället växer de genom marknadspenetration och begränsar 
produktutveckling. Ingen eller liten marknadsscaning genomförs för att hitta nya 
marknader, men det sker mycket planering vad gäller kostnader och andra saker 
rörande effektivitet. Detta resulterar i en struktur som är uppbyggd av stor 
horisontell differentiering, centraliserad kontroll och en formell 
kommunikationshierarki. Den eventuella informationsinsamling som görs rör 
konkurrenternas prissättning. När ett företag antar en defenderstrategi så kommer 
det, enligt Miles & Snow, att skapas en mer formell hierarki vad gäller 
kommunikationen.  
 
Analyzers 
De försöker minimera risken samtidigt som de försöker maximera vinsten genom 
att agera på nya marknader och/eller med nya produkter strax efter att prospectorn 
visat att det är lönsamt. Detta görs genom imitation, att kopiera produkter. De 
måste ha både flexibilitet och stabilitet i organisationsstrukturen. Väljer företaget 
att använda sig av analyzer strategin kommer det resultera i lägre formalisering av 

                                                 
12 Miles Raymond E., Snow Charles C., Organizational Strategy: Structure and 
Process (1978) 
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kommunikationen i de delar av företaget som arbetar med nya affärsområden och 
högre vad gäller de delar som sysslar med gamla, beprövade affärsområden. 
 
Prospectors 
Deras styrka ligger i att ständigt söka och exploatera nya produkter och 
marknader. Innovation kan i vissa fall vara viktigare än lönsamhet då de vill vara 
först med det senaste. Framgång beror på hur bra de är på att utveckla och 
bibehålla omvärldsbevakning dvs. trender och liknande. Därför investeras det 
mycket i personal som kan sköta denna scanning. Strukturen måste vara flexibel 
eftersom sättet de arbetar på bygger på att vara flexibel och att kunna anpassa sig 
efter omvärlden. Detta innebär en låg grad av rutinarbete oh mekanisering. 
Strukturen blir därför av låg formaliseringsgrad, decentraliserad kontroll med 
horisontell och vertikal kommunikation. Väljer företaget att ta prospector strategin 
så kommer detta att resultera i låg formalisering och mer decentraliserad kontroll 
med horisontell och vertikal kommunikation genom hela företaget.  
 
Reactors 
Den här formen uppstår när ett företag misslyckats med någon av de tre övriga 
strategierna, oftast för att ledningen inte pekat ut en tillräckligt klar strategi och 
dessa företag fungerar genom att bara reagera på vad omgivningen dikterar. Miles 
& Snow menar att en del av orsaken till att ett företag använder sig av reactor 
strategin är att det inte har någon strategi.  
 
 

3.4. Formella och informella informationsvägar; tolkning av 
teorin 
 
3.4.1. Band mellan Mintzberg och George  
 
Om ett företag skapar en struktur som liknar divisionalized, machine beauracracy 
professional bureaucracy eller adhocracy enligt Mintzberg så finns det fördelar 
med att planera ledningsansvaret för de olika avdelningarna. Exempel på detta och 
fördelar respektive nackdelar med olika exempel på ledningar går att finna i 
Georges teorier. 
 
En ledning som liknar den i formalistic approach skapar mer formell 
informationshantering och därigenom så bör den vara mer lämplig vid 
divisionalized structures, machine bureaucracy eller professional bureaucracy på 
grund av att dessa strukturer präglas av en stor informationsbörda eftersom de har 
så många anställda. 
 
En ledning med liknande struktur som det George kalla competetive approach 
skapar mer informell informationshantering och kan därmed skapa fördelar i 
divisionalized structure och adhocracy eftersom dess viktigaste fördel är 
kreativitet. Visst finns det ett behov av kreativitet inom professional bureaucracy 
men om man använder exemplet universitetet så är det mer professorerna, det vill 
säga operating core, som har behov av detta. Det strategiska apexet, det vill säga 
skolledningen, sysslar mer med långsiktiga strategier för skolans framtid och det 
är vanligtvis en väldigt konservativ bransch som styrs av traditioner och gamla 
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beprövade idéer. Om en företagsledare på ett litet företag med en till tio anställda 
av typen simple structure, skulle börja försöka få de anställda att tävla mot 
varandra skulle detta förmodligen inte fungera eftersom den här 
ledningsstrukturen bygger på att de olika ledamöterna har en stab under sig.  
En machine bureaucracy har inget större behov av kreativitet. 
 
Om en ledning organiseras som liknar det som George definiererar collegial 
approach skapar det den tydligaste informella strukturen som den här teorin 
presenterar och bör då vara lämplig för simple, vissa divisionalized structures, 
beroende på hur pass nära de olika produktlinjerna är varandra och adhocracies. 
 
3.4.2. Band mellan George och Miles & Snow 
 
Om en ledare utformar en ledning så finns det fördelar om han utformar ledningen 
med en i förhand planerad strategi i åtanke för att på bästa sätt utnyttja varje 
ledamot.  
 
Med detta till grund bör ett företag om det väljer att utforma en ledning enligt 
formalistic approach, vilket orsakar en mer formell informationshantering, följa 
defenderstrategin eftersom det är den som mest betonar formalisering som en 
viktig del i kommunikationen. 
 
Väljer ledaren att utforma ledningen enligt det mönster som George kallar 
competetive approach så erbjuder detta möjligheter att använda sig av alla de 
olika strategierna eftersom den största fördelen med denna ledningsform är att den 
genererar kreativa idéer som är populära genom organisationen vilket skulle 
kunna användas i alla strategier. 
 
Om en ledning utformas enligt något som liknar collegial approach per Georges 
definition bör det ägna sig åt prospector strategin eller analyzer strategin. Detta 
eftersom den här ledningsformen skapar en bra grogrund för samarbete och mer 
informell kommunikation genom hela företaget, vilket de här strategierna är 
beroende av enligt Miles & Snow. 
 
3.4.3. Band mellan Mintzberg och Miles & Snow  
 
Vi finner inga egentliga band mellan organisationen på hela företaget och 
strategierna, utan nyckelordet där blir istället ledningen, vilken består av de 
personer som utformar strategierna. 
 
Enligt dessa definitioner har organisationsstrukturen betydelse för 
ledningsstrukturen vilken sedan har betydelse för de strategier företaget bör 
utveckla. 
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4. Presentation av undersökta företag 

 
 
4.1. Små företag 
 
4.1.1. Magnus Darin, bagare och chef för konditori Fantasi 
 
Konditori Fantasi är lokaliserat i en saluhall i centrala Kristianstad. Företaget har 
fem stycken fast anställda, inklusive ägarna Magnus och Johan Darin. Dessutom 
finns fem stycken timanställda. Omsättningen ligger för närvarande runt 3,5 
miljoner om året.  Namnet Fantasi tog bröderna för att de ville vara innovativa, 
öppna för nya idéer och kreativa. De finns med på marknader i hela södra Sverige 
ända upp till Eskilstuna, representerade av två separata och självständiga säljare 
som åker runt på dessa.  
 
Familjenamnet Darin är ett välkänt namn i Kristianstad. Många associerar det till 
de berömda goda bakverken och bröden. Detta kan ses som en fördel, lite gratis 
marknadsföring då det är ett väletablerat namn inom bageri. Den övriga 
marknadsföringen sköts genom olika mediaformer. Fantasi finns alltid med i den 
lokala tidningen Kundkontakten men inför stora högtider som jul, nyår och 
studenten, annonserar de även i Kristianstadsbladet, stadens lokala tidning. De 
radiostationer som de annonserar i är RIX och NRJ.  
 
4.1.2. Björn Nilsson, guldsmed på Guldsmed Björn Nilsson 
 
Företaget har funnits sedan 1900 och grundades av Björn Nilssons farfars far och 
har gått i arv sedan dess. Butiken ligger i centrala Kristianstad. Att ligga på rätt 
plats är enligt Nilsson en avgörande faktor för framgång. För att uppmärksamma 
butiken ytterligare införs annonser i den lokala tidningen och i Gula Sidorna. 
Arbetsstyrkan består av Nilsson, hans båda söner och fyra andra anställda. 
Omsättningen är 6,5 miljoner per år. Affärsområdet de befinner sig i är 
guldsmedens med hantverket som nisch. Det som skiljer dem från mängden är att 
60 % av deras omsättning ligger i verkstaden, dvs. i det rena hantverket som är ett 
komplement till butiken och inte tvärtom. Detta är en utveckling som skett sedan 
20 år tillbaka då mestadels av omsättning låg i butiken. Övriga guldsmedsaffärers 
fokus ligger i butiken, att fungera som detaljhandlare mer än som hantverkare.  
 
Enligt Nilsson är de bästa kunderna par som ännu inte fått barn, då de har en 
större disponibel inkomst som kan spenderas på lyxvaror såsom smycken. Dock 
poängterar guldsmeden att han får anpassa prisnivåerna (och därmed utbudet) till 
vad kunderna är beredda att betala.  
 
Själv har han hand om hantverket medan sönerna sköter inköpen och butiken, 
samtidigt som alla hjälps åt med försäljningen vid behov.  
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4.2. Mellanstora företag 
 
4.2.1. Lars Larsson, personalchef på Thage Anderssons Byggnads AB 
 
Thage Anderssons Byggnads AB är ett familjeägt byggföretag, som idag drivs av 
den andra generationen. Bolaget bildades 1947 av Thage Andersson. Tabab är det 
sjätte största byggföretaget i Sverige efter Skanska, NCC, PEAB, JM och PNB 
som är privatägt. I koncernen är de 350 medarbetare och omsätter 450 miljoner 
kronor. Inom koncernen har dom bred kompetens inom alla byggnadsområden 
såsom trä, betong, murning, plåt, håltagning, mobilkranar och 
fastighetsförvaltning. Betoningen ligger på att ha så bred kompetens som möjligt 
inom alla delar av byggnadsbranschen för att kunna stå för alla delar som behövs 
själva och inte behöva hyra in underleverantörer. För detta syfte har därför fem 
dotterbolag köpts upp. Företaget leds idag av Anders Andersson, son till Thage.  
 
4.2.2. Bengt Ölvemark, vd, och Pier Ågårdh, travelmanager på 
Ölvemarks Holiday 
 
Ölvemarks är ett tjänsteföretag som arrangerar bussresor i Europa. Bolaget har 
formen av ett aktiebolag med Bengt Ölvemark som ensam är största ägare. 
Företaget startades 1974 av bröderna Ölvemark med huvudsäte i Malmö. Från 
början var det meningen att företaget skulle ha hela Europa som sin bas. Efter 
hand har dock denna nisch blivit smalare än vad som från början var tänkt. 
Tanken är att vara ett tjänsteföretag som erbjuder resor i Europa med 
”upplevelser”.  Företaget har 15 fasta anställda och ca 70 projektanställda 
reseledare. Omsättningen låg 2002 på 250 miljoner kronor. 

 
 

4.3. Stora företag  
 
4.3.1. Mats Salomonsson, global utbildningschef och Martin Lundin, 
styrelseledamot på Perstorp AB 
 
Perstorp AB har funnits i 121 år. Företaget är en del av Sydsvenska Kemi AB 
(SSK). Gruppen är världsledande inom flera områden av specialkemi på 
marknaden. Perstorps produkter är sålda mest till företag i färg-, kemikalie- och 
plastbranschen. Ofta är produkten någon form av bindemedel. Till exempel 
används polyoler (dvs. polyalkoholer) till att binda färg på cd-skivor och kylskåp 
och plastgranulaten som tillverkas kan exempelvis formsmältas till toalettsitsar. 
 
Perstorp har en årlig försäljning på ungefär sex miljarder kronor och 2100 
anställda. Tillverkning sker i åtta länder i Europa, Nordamerika och Asien. I 
Perstorp finns 850 anställda. 
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4.3.2. Helena Giertz, informationsdirektör och Eva Malmberg, 
informationschef på Procordia AB 
 
Procordia omsätter 3,2 miljarder om året och har 1700 anställda, vilket gör dem 
till ett stort företag med våra mått mätt och lägger dem på plats 245 över Sveriges 
största företag enligt Ekonomisk litteratur AB. De har en relativt kort historia då 
de skapades 1995 men genom sina underliggande bolag har de sammanlagt 350 
års kunskap inom livsmedelsproduktion. De verkar inom livsmedelsområdet och 
har kunder dels inom dagligvaruhandeln och dels har de affärspartners. 
Dagligvaruhandeln innefattar kunder såsom Ica, Coop och Bergendahls och deras 
affärspartners är bland annat restauranger, storhushåll, 7- eleven, mackar och 
korvkiosker. Genom dessa har företaget en väldigt stor spridning av kunderna. 
 
För närvarande ingår fyra stycken fabriksavdelningar under Procordia som innan 
varit självständiga företag men som numera har fusionerats in under Procordias 
ägande. De är, i ordning av fusionsår, Ekströms, Önos, Felix och BOB. 
 
1995 övertog slutligen det norska företaget Orkla Procordia Food AB och 
därigenom bildades den organisation som idag är Procordia foods. 
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5. Tolkning av empirin   

 
 
5.1. Små företag 

 
5.1.1. Tolkning utifrån organisationsstruktur 
 
Ägarna på både Fantasi och Guldsmed Björn Nilsson är alltid positiva och lyhörda 
för nya idéer från personalen, särskilt då de vet att det är de som möter kunderna. 
Personalen ser och hör vad kunderna säger och tycker om verksamheten. 
Stämningen, tycks för oss vara sådan att de anställda alltid kan framföra förslag 
och kritik utan att tänka sig för innan. De vet trots det att det slutgiltiga beslutet 
alltid ligger hos Darin och Nilsson. Det innebär att alla beslut måste gå genom 
ägarna, oavsett betydelse. Detta ser vi som typexempel på Mintzbergs13 teori om 
enkel struktur som präglas av en stark chef i toppen som tar samtliga beslut (i 
detta fall två chefer), korta kommunikationsvägar och en informell kontakt med 
personalen. Fantasi och Guldsmed Björn Nilsson verkar inte bära några likheter 
med varken machine beaurocracy, professional beaurocracy, divisionalized 
structure eller adhocracy eftersom de inte har någon stor support staff, ingen 
påtaglig middle, line inga enskilda produktlinjer eller några projektanställda 
konsulter. 
 
På Fantasi är personalen uppdelad i följande delar: Cheferna, anställd 1-5. 
 

 
 
På Björn Nilssons är personalen indelad i: Chefen, son 1-2, anställd 1-3. 
 

                                                 
13 Mintzberg Henry, Organization design: fashion or fit? (1981) 

Bröderna 
Darin 

Anställd 1 Anställd 2 Anställd 3 Anställd 4 Anställd 5 
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Från dessa beskrivningar ser det ut som man kan klassificera bägge de små 
företagen som simple structures enligt Mintzberg eftersom dessa representerar 
hela företaget. 
 
5.1.2. Tolkning utifrån ledningsstruktur 
 
Den modell som tycks vara applicerbar i Fantasis fall, är den så kallade collegial 
approach. I Fantasis fall består ledningsgruppen av bröderna Darin och rådgivarna 
är de övriga anställda. Tillsammans bildar ledarna och rådgivarna ett team. I och 
med att organisationen är liten, så är det omgivande nätverket runt ledarna också 
litet. En annan likhet är att alla kommunicerar med varandra.  
 
På samma sätt som Fantasi, fungerar även guldsmed Björn Nilssons lilla 
familjeföretag efter något som liknar collegial approach- modellen, där Björn är 
ledaren, hans söner är ledamöter och övrig butikspersonal är rådgivare.  
 
5.1.3. Tolkning utifrån strategi 
 
Fantasi faller delvis in under definition av defenders eftersom de mycket hårt 
motarbetar de som inkräktar på deras nisch, till exempel genom konkurrerande 
prissättning eller produktion av högkvalitativa produkter. Det sker mycket 
planering vad gäller kostnader och andra saker rörande effektivitet vilket också 
indikerar defender strategin. Det som gör att Fantasi avviker från denna definition, 
är den informella kommunikationen och den bristande framtidsplaneringen. Detta 
tror vi beror på att Fantasi fortfarande befinner sig på det storleksstadiet där de 
inte behöver använda sig av formaliserade kommunikationskanaler, i och med att 
cheferna är ständigt närvarande och tillgängliga. Fantasi hamnar också delvis 
under definitionen för reactors eftersom de inte bedriver någon större 
framtidsplanering utan anpassar sig efter de villkor marknaden ställer för 
ögonblicket. 
 

Björn Nilsson 

Anställd 1 Anställd 2 Anställd 3 

Son 1 Son 2 

Anställd 4 
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Strategisk information definierar Björn Nilsson som att ta reda på vad man ska 
satsa på, att hela tiden försöka komma på nya idéer för att sedan se om dessa kan 
slå igenom. De nya idéerna hittar han inspiration till genom att besöka olika 
mässor runt om i världen. Dessutom finner Nilsson influenser vid resor utomlands 
dit trenderna kommer flera år innan de hinner till Sverige. Enligt Björn Nilsson 
grundar sig allt på att bibehålla nyfikenheten och kärleken till hantverket. 
Guldsmed Björn Nilsson har en strategi som därmed påminner om prospector 
enligt Miles & Snow genom att han hela tiden söker nya marknader och 
produkter. Men eftersom han inte har några definierade framtidsplaner finns det 
även likheter med reactor strategin. 
 

 
5.2. Mellanstora företag 

 
5.2.1. Tolkning utifrån organisationsstruktur 
 
I Tabab ingår en serie dotterbolag som antingen har köpts upp eller har bildats av 
redan existerande delar av organisationen. Dessa är Kranexpressen (som sysslar 
med uthyrning av mobilkranar), Plåtexpressen (som sysslar med alla plåtarbeten), 
två olika förvaltningsbolag (som handhar alla fastigheter inom koncernen och ett 
antal som hyrs ut) och N-E Persson byggnads AB (som är ännu en plåtfirma). 
Dessa ger en divisionaliserad struktur (se figur 4). Mellancheferna (middle line) är 
här många, vilket också pekar på divisionalized structure.  
 
Tabab har enligt Larsson en stor mängd tekniska experter och har genomgått viss 
vertikal integration till exempel genom sitt uppköp av Kranexpressen (för att inte 
behöva hyra in kranar) vilket innebär likheter med machine beaurocracy. 
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Figur 4 

 

Vi menar att Ölvemarks Holiday präglas av en organisationsstruktur (se figur 5) 
som är flexibel och anpassningsbar till ständigt ändrade förhållanden. Bengt 
Ölvemark själv, vd på Ölvemark Holiday, tycker att organisationen är platt, men 
naturligtvis finns det en viss hierarki. Plattheten manifesterar sig genom att all 
personal bör känna till de andras arbetsuppgifter för att kunna, i alla fall delvis, 
utföra varandras uppgifter. Även personer i chefsposition kan ta emot bokningar 
från kunder, något som vanligtvis sköts av bokningsavdelningen. Detta har vissa 
likheter med simple structure eftersom detta indikerar att chefen har direkt insikt i 
hur alla delar i firman fungerar. De olika avdelningarna gör att företaget har vissa 
likheter med en divisionaliserad struktur men det finns inga separata produktlinjer 
förutom vanliga resor och Grupp- och Konferensresor (se bild). Det finns få 
mellancheferna, en för varje sektion (ex. bokning, produktion etc.). Det tycks inte 
finnas någon vertikal integration som indikerar machine bureaucracy eftersom de 
inte har egna bussar vilket borde vara det första och för oss mest uppenbara steget 
mot detta Det finns heller inte någon support staff eller technostructure. Däremot 
finns det en hel del standardisering i informationsinhämtningen som förmodligen 
framkommit genom många år med samma praxis, vilket är ett litet tecken på 
machine bureaucracy. 
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Figur 5 

Inga av de mellanstora företagen har någon av den extrema standardisering som 
präglar professional bureaucracy. 
 
Ölvemarks har en liten likhet med adhocracy genom det stora antalet 
projektanställda men eftersom det alltid är samma personer som återkommer anser 
vi att denna likhet är försumbar. Reseledarna är helt enkelt som fasta anställda 
men de jobbar bara under resesäsongen, dvs mellan april till november. 
 
5.2.2. Tolkning utifrån ledningsstruktur 
 
Tababs och Ölvemarks ledningar visar vissa likheter med competetive- approach 
genom att de bägge har så pass överlappande kompetens inom ledningen att om 
en person bortfaller så täcker resterande personal på motsvarande nivå upp så gott 
det går. Vad gäller uppmuntrande av tävlan mellan olika ledningsmedlemmar 
inom företagen har vi för begränsad insikt för att kunna uttala oss. Vi vet genom 
informationen från intervjun, att Tababs ledare försöker ha kontakt både med 
ledningsmedlemmar samt de som arbetar under de olika ledningsmedlemmarna. 
Inom Ölvemarks så fick vi också information under intervjun som indikerar att 
ledaren försöker ha kontakt med alla nivåer inom firman. Även detta pekar på 
likheter med competetive approach. 
 
Tabab har genom sin klarare divisionaliserade organisation även stora likheter 
med formalistic approach. Varje ledamot inom Tabab har en stab av experter 
under sig som arbetar separat från varandra. Detta skapar en viss isolering av de 
olika avdelningarna från varandra vilket ökar likheterna med formalistic approach. 
På Ölvemarks finns större kontakt genom hela firman även mellan olika 
avdelningar, vilket skjuter Ölvemarks mer åt collegial approach modellen. All 
personal bör enligt vd: n känna till de andras arbetsuppgifter inom Ölvemarks för 
att kunna, i alla fall delvis, utföra varandras uppgifter. 
 
5.2.3. Tolkning utifrån strategi 
 
Tabab och Ölvemarks beter sig som analyzers då de försöker minimera risken 
samtidigt som de försöker maximera vinsten genom att agera på nya marknader 
och/eller med nya produkter strax efter att prospectors (de större företagen) visat 
att det är lönsamt. Detta görs genom att undvika att träda in på nya marknader om 
de inte känner sig väldigt säkra på att gå med vinst utan att hålla sig till det som de 
känner till och kan. Tabab håller sig till de områden de har utbildad personal för 
och Ölvemarks genom att de har som princip att inte testa resmål som inte 
bevisats vara attraktiva. Ölvemarks börjar också denna säsong att använda sig av 

Ölvemarks Holiday
Bengt och Mats 

Ekonom 
i 

Marknads 
föring 

Produktion Trafik GoK Bokning 
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flygresor till vissa destinationer, vilket Scandorama har gjort i ett antal år. Nu när 
de har bevisat att metoden fungerar träder alltså Ölvemarks in med samma 
service, vilket också liknar analyzer strategin. 
 
Tabab och Ölvemarks uppvisar även vissa likheter med defenderstrategin då de 
kämpar hårt med prissättningen mot sina konkurrenter. I Tababs fall är det nästan 
alltid fem stycken stora företag som kämpar om samma kunder, där de antingen 
måste vara billigare eller bättre sina största konkurrenter (Skanska, NCC, PEAB, 
JM och PNB), samt antal mindre byggfirmor. Thage Anderssons är den sjätte 
störste och har totalt cirka två procent av marknaden. Ölvemarks har en primär 
konkurrent (Scandorama) som använder samma strategi och ungefär samma 
priser.  
 

 
5.3. Stora företag 

 
5.3.1. Tolkning utifrån organisationsstruktur 
 
Det finns fem affärsområden, eller så kallade divisioner på Perstorp AB. Dessa är 
följande: Engineering Materials, Formox, Perstorp Oxo, Performance Chemicals 
och Coating Intermediates. Enheterna gör att företaget får en form med likheter 
mot divisionalized structure genom de olika produktlinjerna och genom att 
mellancheferna (middle line) hanterar det omedelbara beslutsfattandet (dvs. det 
som berör den dagliga verksamheten) inom respektive produktlinje. För övrigt 
fungerar försäljning, forskning och utveckling i matrisform horisontellt genom de 
fem linjerna (dvs. divisionerna). Massproduktionen indikerar både en machine 
bureaucracy och en divisionalized structure.  
 
Genom att Perstorps AB är uppköpt har de en avancerad struktur med två 
ledningar. 
 
Executive management team 
Detta är den ledningen som är tillsatt av Industri kapital och har ledamöter med 
följande ansvarsområden HR- Human resources, FI – Finans och Strategiskt 
upplägg (se figur 6). 
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Figur 6 
 
Parallellt med denna existerar Perstorp AB:s ledning som representeras av vad de 
kallar Corporate Management Team med ansvars för de fem olika 
produktlinjerna:  Engineering Materials, Formox, Perstorp Oxo, Performance 
Chemicals och Coating Intermediates och under dessa finns de olika 
produktlinjerna (se figur 7). 
 

 
 
Figur 7 
 
Procordias funktioner är samlade i två områden: Marknad & Innovation och 
Försäljning samt Varuförsörjning. Utöver detta finns Centrala stödfunktioner – 
Ekonomi, Informationssystem samt Personal & Information.  
 
Marknad & Innovation och Försäljning, som består av de funktioner som riktar 
sig mot företagets kunder och konsumenter, är uppdelad på Kategori Snacking, 
Marknad & Innovation Sverige, Försäljning Dagligvaror Sverige och Procordia 
Food AffärsPartner.  
Varuförsörjning svarar för varuförsörjningen i hela företaget. Blocket omfattar 
Inköp, Produktion, Logistik & Kundservice samt stödfunktionerna Controlling, 
Handelspolitik, Kvalitet, Miljö och Odling (se figur 8). 
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Figur 8 
 
Dessa indikerar en divisionaliserad struktur och enligt intervjun finns det en nivå 
av mellanchefer (middle line) för varje produktlinje vilket förstärker denna bild. 
 
Denna struktur är rätt komplicerad men vi kunde inte se några tecken på vertikal 
integration, större standardisering, stor support staff (i förhållande till 
organisationen) eller stor technostructure och därigenom tror vi inte denna passar 
under machine bureaucracy. 
 
Inga av de stora företagen har någon av den extrema standardisering som präglar 
professional bureaucracy. 
 
Inga av de stora företagen har den projektbaserade struktur som präglar 
adhocracy. 
 
5.3.2. Tolkning utifrån ledningsstruktur 
 
Vd: n på Perstorp fördelar ledningen genom att ha experter på olika områden som 
ledamöter och respektive expert har en stab under sig för att lättare hantera sitt 
arbete. De olika staberna har inte någon större kontakt sinsemellan då 
affärsområdena skiljer sig mycket åt och kontakt anses inte vara nödvändigt. Detta 
sätt att organisera sig har många likheter med formalistic approach. 
 
Vår respondent på Perstorp AB, Mats Salomonsson, rapporterar direkt till Martin 
Lundin, ledningsgruppsmedlem, som i sin tur rapporterar direkt till vd: n. 
Informationsutbytet inom ledningsgruppen sker varannan månad. De närvarande, 
förutom ledningsgruppsmedlemmarna är Mats Salomonsson, någon från 
förmånssidan och en förhandlingschef. Alla delar med sig av den information de 
besitter. Salomonssons rapportering till Lundin genomförs under formella former, 
men även informella möten förekommer även om det inte är så vanligt. Då 
informationsutbytet är formellt utformat med bestämda möten, visar detta likheter 
med den formalistiska modellen. Vid samtalet med Martin Lundin framkom det 
att alla ledningsgruppsmedlemmar har sina kontor på samma våning vilket gör det 
enkelt att kommunicera och detta talar då mot formalistic modellen. Många saker 
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löses informellt genom att gå in till varandra och prata privat. Dock ser vi den 
dagliga, informella kontakten mellan ledamöterna som något nödvändigt för att 
arbetet skall flyta. Nästan endast vid resor skickas det ut e-mail. I slutet på varje år 
bestäms nästföljande års ledningsgruppsmöten. Dessa sker varannan till var tredje 
vecka.  
 
Hela Procordia organisation har gåtts igenom av ledningen och det har införts ett 
Management Control and Reporting System (MCRS). Genom detta har nu 
Procordia Food AB strukturerat upp vilka möten som är viktiga, när de ska 
genomföras och hur ofta och dessutom definierat vilka dokument som är viktiga 
att ha. På årlig basis genomförs ett målformuleringsmöte (de tar reda på vad de 
vill göra och vad omvärlden vill att de ska göra) och ett budgetmöte. Månatligen 
genomförs personalmöten och varje vecka träffas de anställda för interna 
planeringsmöten och budgetmöten. Naturligtvis pratar de anställda med varandra 
på kafferasterna om problem de stött på i sitt arbete, men Helena Giertz 
poängterar att det inte är något styrorgan. Ledningsgruppsmöten sker varje månad 
och vid behov (dvs. då kritisk information om verksamheten måste kommuniceras 
ut). Inför dessa möten skickas det ut e-mail till alla som informerar om det som 
skall tas upp. Förutom mötena med hela ledningsgruppen, så gör de en individuell 
avrapportering för vd: n. Detta formella sätt att organisera sig och att rapportera 
till vd och ledningsgrupp stämmer överens med formalistic approach. 
 
5.3.3. Tolkning utifrån strategi 
 
Perstorp deltar i många fackmässor som t.ex. färgindustrins mässa och även 
mässor som är närmre slutkunden. Perstorp är ett innovativt företag som 
koncentrerar mycket energi till att utveckla nya produkter och marknader vilket är 
ett tecken på prospectors. I vår intervju framkom att de större kunderna får 
möjlighet att köpa produkterna till nästintill självkostnadspris och detta indikerar 
däremot defender strategin. Anledningen till att de behålls är att de stora kunderna 
bidrar till omsättningen. 
 
Procordia satsar på att producera sina produkter av de bästa råvarorna, vilket 
innebär att de inte försöker priskonkurrera utan tillämpar en konkurrensbaserad 
strategi på överlägsna produkter, vilket indikerar defenderstrategin. Trots sina 
konkurrenters strategi (de flesta priskonkurrerar) är de marknadsledare på nästan 
alla sina produktgrupper. Genom att ständigt bevaka sina konkurrenter och sina 
egna intressen, agerar Procordia som en defender medan de samtidigt gör som 
prospectorn genom att de, enligt intervjuerna, har en fast del av budgeten avsatt 
för produktutveckling.  
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6. Slutsatser 
 
 
Så vad är då fördelarna som vi ser det med respektive organisationsstruktur? De 
små har framförallt en fördel genom ledarens insikt i alla delar av företaget och 
kan därigenom lättare anpassa sig till nya villkor från omgivningen. Om det 
används rätt, kan det innebära att den lilla firman lättare klarar av en 
problemsituation genom att omorganisera sig för att möta de förändrade 
omvärldsvillkoren. De stora företagen har bland annat genom det stora antalet 
anställda (som medför en stor kunskapsbas), möjlighet att diversifiera sig för att 
täcka olika marknader samtidigt, men i gengäld motverkar det en flexibilitet som 
sträcker sig genom hela firman. För att minska denna trögrörlighets nackdelar som 
innebär komplicerade informationsvägar med risk för att information förvrängs på 
vägen, blir det viktigt att rätt personer får veta rätt saker så informationsvägarna 
blir så korta som möjligt. 
 
Vad gäller mönster i strategi, fann vi att de små företag vi undersökt tillämpar 
defender- och reactorstrategierna. Dock avviker de från defender strategin i och 
med att de har informella kommunikationskanaler. Detta är förmodligen en 
konsekvens av att de är så små att formella informations- och 
kommunikationskanaler anses onödiga av företagarna. 
 
Vi har även sett att ju större företagen är, desto större fokusering är det på 
mittenlinjen, dvs. de har många mellanchefer. Företag utvecklas och växer, men 
störst förändring i storlek blir mest märkbar på strukturen då organisationen är 
liten. Förutsättningarna för kommunikation och information ändras på så sätt. 
Hade vi insett behovet av att undersöka marknadsföringsavdelningarna på de 
större företagen, hade vi haft möjlighet att förklara utförligare hur deras strategi 
fungerar. 
 
Hos de företag vi undersökt har vi funnit att de små företagen har en tämligen 
dålig framförhållning då de bara skaffar upplysningar om vad kunderna vill ha för 
tillfället och inte så mycket om vad resten av omvärlden gör. Stora företag har 
strategier för informationsinsamling, en formell sådan. De planerar för framtiden 
på ett helt annat sätt då de tar hänsyn till trender och vad konkurrenterna gör, dvs. 
de har en mer heltäckande omvärldsbevakning. Mellanstora hamnar mitt i mellan. 
Beroende på åt vilket håll konfigurationen dras så samlar de in information på 
olika sätt.  
 
De små företagen har något som liknar simple structure och deras ledningar har 
formats utifrån informella informationsvägar, det vill säga med likheter till 
collegial approach, därmed så skulle det, enligt teorin, finnas fördelar att använda 
sig av prospector eller analyzer strategierna. I dagens läge verkar bägge dessa små 
företag ha bestämt sig för att vara nöjda med att existera i den formen de har idag 
och är inte intresserade av att utveckla en uttalad strategi.  
 
De mellanstora företagen har tagit medvetna steg mot utveckling och har 
formulerat strategier för tillväxt. Tabab har skapat en struktur som liknar 
divisionalized eller machine bureaucracy, samt har en ledning med mellanstor till 
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stor formalitet det vill säga med likheter till både competitive och fomalistic 
approach. Därmed borde det finnas fördelar för dem om de använde analyzer eller 
defenderstrategin, vilka båda präglas av viss formalitet. I dagens läge har deras 
strategier likheter med just dessa. Deras strategier är därmed detsamma som 
teorierna rekommenderar. Ölvemarks struktur har likheter med divisionalized 
eller simple structure samt präglas dess ledning av mellanstor till liten formalitet. 
Därmed så borde det finnas fördelar för Ölvemarks om de använde sig av analyzer 
eller prospector strategin. I dagens läge så använder de sig av något som har 
likheter med både defenderstrategin och analyzerstrategin. Ölvemarks präglas av 
informella informationsvägar men samtidigt finns det tendenser till att vilja vara 
mer formella genom deras val av strategi. Om Ölvemarks beslutar sig för att 
försöka växa i antalet anställda är vårt tips att de försöker att använda sig av 
prospector strategin eftersom det är den som mest präglas av brist på formalitet.  
 
De stora företagen präglas båda av likheter med divisionalized structure och 
Perstorp har även vissa likheter med machine bureaucracy. Deras ledningar har 
strukturer som har likheter med vad George kallar formalistic approach med hög 
formalitet. Detta indikerar att bägge företagen skulle ha vissa fördelar av att 
bedriva defenderstrategin. De bägge stora företagens strategier har likheter med 
defenderstrategin och med prospectorstrategin. När det gäller så här stora företag 
så behöver de bedriva viss defenderstrategi för att försvara sig mot alla de andra i 
sin bransch. Vi ser även att de behöver bedriva viss verksamhet mot att hitta nya 
marknader hela tiden för att kunna utvecklas. Kanske är det så att företag av den 
här storleksklassen har så stora resurser att de genom sin divisionalisering kan ha 
dotterföretag som bedriver en strategi och ett annat dotterföretag som bedriver en 
annan parallellt. På så sätt kan de stora företagen ha olika strategier men 
fortfarande vara effektiva, dock förutsätter detta en formell informationsstruktur 
till ledningen.   
 
Tillsammans skapar allt detta en bild av dessa företag utifrån förutsättningarna för 
formalitet från deras organisationsstrukturer, den nuvarande formaliteten i deras 
ledning och vilken nivå av formalitet som kan krävas av företaget för att driva 
deras strategier. Denna bild är av hur företaget ser ut idag. Vi har genom våra 
teorier gett tips om vilka strategier de skulle kunna välja i framtiden för att dra 
fördel av att vara konsekvent genom hela organisationen från ledning och strategi 
till struktur av formaliteten genom företaget. Genom att vara konsekvent 
underlättar man för de anställda. Alla bör veta om på vilket sätt informationen 
hanteras, vare sig det är på formell eller informell väg. Detta skapar en trygghet 
för de anställda då de vet hur de ska tackla hantering av information. Vi har även 
lagt upp tips på hur de små företagen skulle kunna utnyttja våra teorier om de 
bestämmer sig för att försöka öka antalet anställda. Vi har även försökt lägga upp 
liknande tips för hur de mellanstora skulle kunna utveckla sig mot att bli större. 
 
Generellt har vi sett att ju större företagen blir desto mer ökar behoven av att ha 
formella informationsvägar till strategic apex. Genom att skapa mer organiserade 
informationsvägar kan man förmodligen hantera mer information, vilket krävs för 
att de större skall kunna fungera. Däremot så skapar detta en mer rigid 
organisation som inte anpassar sig särskilt snabbt, eller enkelt, till nya villkor. 
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Det är dock viktigt att påpeka att vårt arbete kan användas till att skapa en mer 
likformad organisation, ledning och strategi, inte som universalmedel för 
framgång. 
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7. Slutord  

 
 
Vi har beskrivit hur små, mellanstora och stora företag bedriver sin verksamhet 
och hur de hanterar informationsinsamlingen om sin omvärld utifrån ett formellt 
och informellt perspektiv. Dock är vi medvetna om att vår metod inte täckte in 
alla aspekter av informationsvägarna. Vi skulle ha kunnat intervjua personer som 
arbetar på marknadsföringsavdelningar (i den mån avdelningarna existerar på 
företagen). 
 
Det finns fördelar i alla företag, frågan är bara hur väl de ser dem själva. Vi 
hoppas att Ni som läsare har fått en lite bättre uppfattning om hur Ni skulle kunna 
strukturera ett företag för att utnyttja de fördelar som just den valda strukturen ger 
i ledningen och att Ni i ledningen skall kunna utnyttja de fördelarna när ni väljer 
strategi. 
 
Små företag har fördelar genom sin informella struktur som erbjuder en mer 
flexibel hantering av informationen, medan stora företag, tack vare sin formella 
struktur, kan hantera enorma mängder information på ett effektivt sätt. Bägge 
formerna erbjuder fördelar som kan exploateras. 
 
Som avslutning vill vi tacka företagen som har låtit oss få tillgång till 
informationen som har gjort denna uppsats möjlig. 
 
Café Fantasi 
Guldsmed Björn Nilsson 
Ölvemarks Holiday 
Thage Andersons Byggnads AB 
Perstorp AB 
Procordia Foods 
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