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Förord 
 
Många personer har varit involverade och spelat en betydande roll under uppsatsens 

gång. Vi vill belysa deras insats samt visa vår tacksamhet genom att lyfta fram dessa 

individer under detta avsnitt. 

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Torbjörn Ljungkvist för sitt 

stöd och engagemang under hela uppsatsprocessen.  

 

Vi vill även tacka våra respondenter som ställde upp och tog sig tid att svara på våra 

frågor samt dela med sig av sina berättelser. Deras insats gjorde denna uppsats möjlig.  
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Abstract 
 

There is a deeply ingrained public perception that the new knowledge-intensive 

companies are exemplary in terms of structure and how to guide and control relationships 

within the organization. The belief seems to be that the employees in knowledge-

intensive companies will have a much more prominent role and great decision-making 

power over their own working conditions. 

 

The study aims to examine how two firms in the consulting industry are constructed 

structurally and how these organizations are governed. We will make a comparison 

between the companies. The study is based on the firms Deloitte and 

PricewaterhouseCooper (PwC), which are two leading companies in the consulting 

industry. 

 

The theoretical framework will present literature in organizational hierarchy and 

organizational culture, in which a number of authors reason about their views on the 

structure and governance. Alvesson, in turn, reproduces rather detailed descriptions of the 

concept of knowledge-intensive companies. The study was conducted from a qualitative 

approach in which empirical data were collected through personal interviews with office 

managers at the both companies. 

 

The gathered empirical data were then analyzed in the quest to find similarities and 

differences between the case companies. The analysis was also conducted to get a clearer 

picture of what theories are still relevant in a society and an industry characterized by 

constant movement and development. 

 

The conclusions which we have reached is that control within PwC and Deloitte takes 

place roughly with the same tools, but there are nevertheless some interesting differences 

that divide the two companies. In terms of structure, we also found that some differences, 

however, were sharper "on paper" than in practice. 
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Sammanfattning 
 

Det finns en djupt rotad allmän uppfattning om att de nya kunskapsintensiva företagen är 

föredömliga vad det gäller struktur samt hur man styr och kontrollerar förhållanden inom 

organisationen. Åsikten tycks vara att medarbetaren inom kunskapsintensiva företag får 

en betydligt mer framträdande roll och stor beslutsmakt över sina egna arbetsvillkor. 

  

Studiens syfte är att undersöka hur två företag inom konsultbranschen är uppbyggda rent 

strukturellt och hur dessa organisationer styrs. Det ska utmynna i en jämförelse mellan 

verksamheterna. Studien är baserad på företagen Deloitte och PricewaterhouseCooper 

(PwC) som är två ledande företag i konsultbranschen.  

 

Den teoretiska referensramen presenterar bland annat litteratur inom 

organisationshierarki och organisationskultur där en rad författare resonerar kring sin syn 

på struktur och styrning. Alvesson i sin tur återger istället ingående beskrivningar på 

begreppet kunskapsintensiva företag. Studien har utförts utifrån ett kvalitativt 

angreppssätt där empirin har samlats in genom personliga intervjuer med kontorscheferna 

på de båda företagen. 

  

Den empiriska datan som samlades in har sedan analyserats i jakten på att finna likheter 

och skillnader mellan fallföretagen. Analysen genomfördes också för att få en klarare bild 

av vilka teorier som fortfarande är relevanta i ett samhälle och en bransch som präglas av 

ständig rörelse och utveckling.   

 

De slutsatser som vi har kommit fram till är att styrningen inom PwC och Deloitte sker 

med ungefär samma verktyg, men att det ändå finns en del intressanta olikheter som 

skiljer de båda företagen åt. Vad det gäller strukturen fann vi även där en del olikheter 

som dock var skarpare ”på pappret” än i praktiken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kunskapsintensiva företag, struktur, styrning, organisationsstruktur, 

adhocrati, decentralisering, projektgrupper, kunskapsreglering, kultur 
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1 Inledning 

________________________________________________ 
 

I detta inledande kapitel kommer vi först att presentera bakgrunden till 

forskningsproblemet. Sedan kommer vi att ge oss på problemformuleringen som 

tillsammans med problembakgrunden kommer att ligga till grund för syftet med 

uppsatsen.    

________________________________________________ 
 

1.1 Problembakgrund 

De senaste hundra åren har organisationer, precis som hela samhället, genomgått stora 

förändringar gällande sättet som de är uppbyggda på och hur de styrs (Alvesson 2004; 

Kaiser & Ringlstetter 2011). Förändringen har gått från kapitalintensiva industrier, t.ex. 

stål- och bilindustrin, till en utblomning av informationsdrivna industrier som t.ex. 

konsult- och finansföretag. Alvesson (2004) menar att dessa former av företag drivs i 

stort sett av information som lagras inom olika system, men som även lagras inom 

människorna i form av kunskap. Dessa individer är ideligen högutbildade och 

kommunicerar oftast just genom kunskap. Detta är en av grundstenarna i ett 

kunskapsintensivt företag. 

 

Samma förändring har skett inom synen på människan och företagskulturen som utgörs 

just av människorna inom organisationen. Enligt Huggings (2011) var den dominerande 

organisationskulturen till en början väldigt regelstyrd och gav inte frihet till medarbetarna. 

I samband med uppståndelsen av den informationsdrivna industrin har det dock 

förändrats och lett till mer självbestämmande till medarbetarna. 

 

Kaiser & Ringlstetter (2011) menar att skillnaderna mellan kunskapsintensiva och icke 

kunskapsintensiva företag inte är så självklara eftersom alla former av företag och dess 

arbete bygger på just någon form av kunskap. Dock finns det stora skillnader mellan 

vilken roll kunskap har i ett kunskapsintensivt företag i jämförelse med t.ex. ett 

industriföretag. Detta gör diskussionen intressant att tala om kunskapsintensiva företag 

som en speciell typ av företag. 

 

Enligt Alvesson (2004) finns det ett antal drag som skiljer kunskapsintensiva företag från 

övriga företag, framför allt gällande arbetets art, ledarskap och organisering. Författaren 

identifierar olika faktorer vilka ses som utmärkande för kunskapsintensiva företag: 

 

• Högt kvalificerade individer som utför arbete byggt på kunskap och i det sammanhanget 

drar nytta av sina skickligheter 

 

• En relativt hög grad av autonomi och försvagning av den organisatoriska hierarkin 

 

• Tillämpning av flexibla, ad hoc-artade organisationsformer 
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• Stort behov av betydande kommunikation för koordinering och problemlösning 

 

• Idiosynkratiska klienttjänster 

 

• Personlig och ostadig kvalitetsbedömning 

 

• Informations- och maktasymmetri 

 

Von Nordenflycht (2011) och Alvesson (2004) förklarar att kunskapsintensiva företag 

skapar värde genom att lösa sina kunders problem genom direkt tillämpning av kunskap. 

Kunskap spelar en stor roll i alla företag, men dess roll är extra viktig i kunskapsintensiva 

företag. I stället för att kunskap gestaltas i processen eller produkten, förfogas kunskap av 

experter som tillämpar den i realtid baserat på kundens behov (Alvesson 2004; Von 

Nordenflycht 2011). 

 

Enligt Sahin (2011) drivs det kunskapsintensiva företaget framåt huvudsakligen av 

information och kunskap som förfogas av den vanliga medarbetaren. Detta leder i många 

fall till en högre grad av självbestämmande hos personalen där cheferna inte alls i lika 

stor utsträckning påverkar medarbetarnas dagliga arbete inom organisationen. 

 

Vijande, Mieres & Sanchez (2012) talar om att ledningen istället tar till olika verktyg för 

att kunna skapa någon form av kontroll i den kunskapsintensiva miljön. Dessa verktyg 

fungerar som redskap som cheferna använder sig utav för att kunna granska 

medarbetarnas insats. Författarna menar att ledarna med hjälp av de olika verktygen som 

de har tillhands kan lita på att arbetsuppgifterna fördelas och koordineras på ett riktigt 

sätt. 
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1.2 Problemformulering 

Konsultföretag är något som idag ligger rätt i tiden. Företagen blir alltfler och betraktas 

allmänt som betydelsefulla (Alvesson 2004; Huggings 2011). Hur man definierar 

begreppet ”konsultföretag” är inte alltid så enkelt. Flera författare, bl.a. Shunzhong 

(2009) menar att man allmänt syftar på företag där ett omfattande antal människor arbetar 

med komplexa uppgifter som kräver självständighet och omdömesförmåga och som 

möjligen inte kan underkastas traditionella former av kontroll. 

 

Konsult- och andra kunskapsintensiva företag uttrycks idag med benämningar som 

”platta organisationer”, då de själva anser sig vara uppbyggda på det här sättet (Ojasalo 

2008; Murray, Kotabe & Westjohn 2009). Shunzhong (2009) förklarar att tanken med 

denna typ av organisationer är att lämna de pyramidliknande strukturerna bakom sig och 

delegera beslutsfattningen i så hög grad som möjligt. Man överlåter beslutsfattandet till 

den som behöver kunna ta beslutet. I en sådan organisation är nivåerna av chefskap få, 

vilket skapar en struktur som tillsynes verkar väldigt platt.  

 

Shunzhong (2009) och Ojasalo (2008) åskådliggör även att den platta strukturen orsakar 

ett decentraliserat informationsutbyte. Författarna menar att detta innebär att gränserna 

mellan olika enheter i denna typ av organisation suddas ut och blir diffusare. 

Medlemmarna i dessa organisationsstrukturer är i regel välutbildade och tar på sig ett 

större ansvar än vad man gjorde för bara tio år sedan. Man är i regel organisatoriskt 

sluten vid ett ställe men ingår ofta parallellt i olika temporära projekt. 

 

Ledarskapet tenderar att vara av en mer organisk karaktär där stor vikt läggs på 

gruppmedlemmarnas åsikter och tankar i samband med beslutstagande som rör både den 

egna verksamheten och klienterna. De gamla styrningsmetoderna, där chefen står och 

pekar i varenda detalj, är inte längre passande i dessa kunskapsintensiva företag som 

präglas av högt kompetenta och högutbildade medarbetare (Murray, Kotabe & Westjohn 

2009). Shunzhong (2009) och Ojasalo (2008) poängterar att ledarskapet har en 

benägenhet att utövas på ett helt annat plan i dessa företag och att chefer istället fokuserar 

på ett indirekt ledarskap genom att skapa mål och visioner som medarbetarna kan samlas 

kring.  

 

1.3 Frågeställning 

Huvudproblem: Är kunskapsintensiva företag så platta som de framställs? 

 

Delproblem: Med vilka verktyg styrs kunskapsintensiva företag och på vilket sätt 

används dem? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga i vilken grad struktur och styrning är befintligt i 

kunskapsintensiva företag i konsultbranschen. 
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2 Metod 

_______________________________________________ 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de metoder vi har valt att använda oss utav i 

undersökningen. Vi kommer först att diskutera kring olika tillvägagångssätt för att 

därefter motivera våra val.     

________________________________________________ 
 

2.1 Forskningsdesign 

När ett forskningsprojekt ska genomföras måste många överväganden och val göras. 

Särskilt i början måste man ta ställning till vad och vem som ska undersökas, och hur 

undersökningen ska genomföras. Inom forskningen kallas detta forskningsdesign. 

Forskningsdesign är ”allt” som rör planeringen av en undersökning (Johannessen & Tufte 

2003). 

 

Det pratas om ett par överordnade forskningsstrategier som forskare brukar använda sig 

utav. De vanligaste är tvärsnittsundersökningar, longitudinella undersökningar, 

experiment och fallstudier (Christensen et al. 2001). I denna uppsats kommer vi att utgå 

ifrån fallstudier. Nedan kommer vi först att ge er en kort redogörelse kring de tre övriga 

tillvägagångssätten för att sedan beskriva fallstudier och förklara varför vår undersökning 

grundar sig på denna ansats. 

 

Studier som baseras på tvärsnittsundersökningar är allt som oftast breda och av ytlig ”ad 

hoc”-karaktär där ett lämpligt urval av individer, en grupp av individer eller 

organisationer från en specifik målgrupp undersöks. Tvärsnittsundersökningar är av 

kvantitativ karaktär där fokus ligger på användning av kvantitativ primärdata för att 

möjliggöra statistiska generaliseringar (Christensen et al. 2001). 

 

En longitudinell undersökning används när forskaren har för avsikt att studera ett 

fenomen över tiden. Studier som baseras på den här undersökningen är ofta breda och 

ytliga och ger resultat i form av statistiska generaliseringar. Datainsamlingen sker på så 

sätt att forskaren samlar in samma typ av data vid ett antal tillfällen under en längre 

period (Christensen et al 2001).  

 

Experiment kan beskrivas som en jämförelse mellan individer eller en grupp av individer 

som har utsatts för någon form av förändring i sin miljö. Man jämför resultatet före 

ändringen med resultatet efter ändringen för att se om det har haft någon påverkan.  

Experiment är väldigt lämpligt om forskaren har en tydlig bild av vad som ska studeras 

och då undersökningsproblemet är väl avgränsat med ett klart syfte (Christensen et al. 

2001). 

 

Fallstudier grundar sig på att en djupare förståelse över problemområdet skapas. I en 

fallstudie är syftet att ta till vara på och försöka förklara, förstå och beskriva de mönster 

som finns. Fallstudier anses lämpliga där fenomenet man har för avsikt att undersöka ofta 
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är väldigt komplext (Christensen et al. 2001). Fallstudier är kort sagt att samla mycket 

information (data) om ett avgränsat fenomen (Johannessen & Tufte 2003). 

 

Då vårt syfte med uppsatsen är att klarlägga i vilken grad struktur och styrning är 

befintligt i kunskapsintensiva företag i konsultbranschen så känns en fallstudie som mest 

relevant. Vi kommer att studera ett fåtal variabler som kommer att kretsa kring de två 

nyckelorden struktur och styrning. Organisationsform, projektgrupper, kunskapsarbetaren 

och decentralisering är ämnen vi kommer att beröra under struktur-delen. 

Kunskapsreglering, utbildning och kultur är begrepp som kommer att kretsa kring 

styrning. Våra fall är två kunskapsintensiva företag som är verksamma i 

konsultbranschen. Vilka företag valet föll på redogörs längre fram i detta kapitel. 

 

2.2 Undersökningsmetod 

Vid val av undersökningsmetod brukar man skilja mellan två huvudformer av metoder, 

den kvalitativa och den kvantitativa metoden. 

 

Metoden vi kommer att använda oss av och arbeta utifrån i denna studie är av kvalitativt 

slag. Om man avser att undersöka hur kunskapsintensiva företag strukturerar, styr och 

håller ihop sin verksamhet finner vi det mer passande att använda oss av denna metod där 

vi genom olika typer av datainsamling kan skapa en djupare förståelse av det 

problemkomplex som vi vill studera (Holme & Solvang 1997). Genom att studera 

verksamheten på ett kvalitativt vis får vi en möjlighet att utforska organisationen både på 

ett djupare och mer öppet plan. Kvalitativa forskare studerar saker i deras naturliga 

omgivning och försöker förstå eller tolka fenomen utifrån den innebörd som människor 

ger dem (Denzin & Lincoln 2005). Denna metod möjliggör också chansen att upptäcka 

det osynliga, så kallade dolda fenomen. Att använda oss av denna metod, som gör det 

möjligt att finna sådant som man vid ett första ögonkast inte lägger märke till, gör att den 

kvalitativa metoden är att föredra utifrån studiens ändamål. 

 

Ett upplägg med en kvantitativ metod hade å andra sidan gett oss en mer objektiv och 

representativ bild av vår problematisering. Ett särdrag för de kvalitativa metoderna är ju 

att de utgår från studiesubjektens perspektiv (Bryman 2002) och det motstånd som den 

kvalitativa metoden stöter på är just att den anses vara ovetenskaplig och subjektiv. 

Generella samband och mönster, som är karakteristiska och utmärkande för den 

kvantitativa forskningen skulle också kunna undersökas vilket hade gett studien 

ytterligare en dimension. Detta hade naturligtvis varit spännande men vi var aldrig 

intresserade av att generalisera och simplifiera data då det följaktligen hade begränsat den 

öppna kartläggningen av verksamheten. 

 

Den kvalitativa metoden bygger på att tolka och analysera data som samlas in främst via 

intervjuer (Davidsson & Patel 2003). En kvalitativ ansats kan då t.ex. vara att genomföra 

en längre intervju med ett mindre urval av befolkningen för att därigenom få fram mer 

detaljerad och nyanserad information. Avsikten med denna metod är att få fram fylliga 

beskrivningar, och det är särskilt användbart när man ska undersöka fenomen som det har 

forskats lite kring och det följaktligen inte finns så mycket kunskap som man kan utnyttja 
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när man ska utforma forskningsfrågor och hypoteser (Johannessen & Tufte 2003). 

Intervju är just den datainsamlingsteknik som vi kommer att använda för att samla in 

data. Dokumentstudier är också någonting vi har ägnat oss åt, dock i mindre utsträckning. 

Förutom att vi har bearbetat materialet som vi fick i samband med intervjutillfällena så 

har vi kollat igenom de senaste årens årsredovisningar för respektive företag. Deras 

webbsidor har också besökts och tittats igenom i jakten på än mer material.  

Vi måste framhålla att det finns en mängd tekniker och olika typer av tekniker som kan 

nyttjas. Enkäter, experiment och observationstekniker i olika former är andra vanliga 

tillvägagångssätt som vi dock inte kommer att beröra. 

 

2.2.1 Intervju 

Frågorna i den standardiserade intervjun är bestämda på förhand och kommer i en viss 

ordningsföljd som är lika för alla. Intervjun kan försiggå ansikte mot ansikte eller per 

telefon (Andersen 1998). Fördelarna med en viss standardisering är att svaren enkelt kan 

tematiseras och detta är viktigt om man använder flera intervjuare för att samla in data. 

Analysarbetet blir enklare och mindre tidskrävande genom att forskaren analyserar 

intervjuerna fråga för fråga och jämför svaren på samma fråga. Nackdelen är den 

begränsade flexibiliteten. Forskaren styr samtalet till stor del och kan inte skräddarsy 

intervjun för den enskilde informanten. Dessutom kan forskaren missa att upptäcka 

spännande infallsvinklar och kunskap som den intervjuade besitter men vars existens 

forskaren inte är medveten om (Johannessen & Tufte 2003). 

 

Motsatsen till den strukturerade metoden är en ostrukturerad intervjumetod. Här är inte 

frågeformuleringarna och frågornas ordningsföljd fastställda i förväg. Intervjun bär mer 

prägel av ett samtal. Detta är ett informellt och icke-standardiserat sätt att genomföra 

intervjuer (Johannessen & Tufte 2003). Den öppna intervjun ställer höga krav på 

intervjuarens skicklighet. Intervjuaren ska både lyssna, tolka svaren, ställa fördjupande 

frågor och samtidigt inte äventyra det förtroliga i intervjusituationen. Vanligtvis 

registrerar intervjuaren ordagrant det som sägs i samtalet, som regel med hjälp av en 

bandspelare, varefter hela intervjun skrivs ut. Intervjureferatet bildar utgångspunkt för en 

kvalitativ textanalys, som kan vara oerhört tids- och energikrävande (Andersen 1998). 

 

Fördelen med ostrukturerade intervjuer är för det första att det ger en informell atmosfär 

runt intervjun som kan göra det lättare för informanten att prata. Dessutom är 

tillvägagångssättet mycket flexibelt. Även om forskaren har ett tema för intervjun kan 

vederbörande vara öppen för individuella skillnader mellan informanterna och det som 

händer under samtalets gång, och anpassa frågorna till detta. Den information som 

kommer fram i sådana intervjuer är inte standardiserad och det kan därför vara svårt att 

jämföra informanternas svar i efterhand. Man riskerar också att relationen mellan 

forskare och informant blir mycket avgörande för den information som kommer fram. 

Intervjuaren påverkar alltid informanternas svar (Johannessen & Tufte 2003). 

 

Mellan dessa två ytterpunkter finns den mest utbredda formen av kvalitativa intervjuer, 

nämligen den delvis strukturerade intervjun. Denna intervjuform används i ungefär 

samma situationer som beskrevs vid den ostrukturerade informantintervjun, med den 
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skillnaden att vi i det här fallet har större kännedom om området ifråga. Vanligtvis har vi 

en viss teoretisk och empirisk kunskap om de fenomen som vi studerar, men är likväl 

öppna för nya synvinklar och informationer som den intervjuade kan komma med. Som 

regel är det en rad förhållanden som ska belysas, vilket gör att det brukar finnas en 

utarbetad fråge- eller intervjuguide som med hjälp av stickord anger de ämnen som ska 

belysas och som intervjuaren checkar av under intervjuns gång. Ämnena behöver inte 

nödvändigtvis beröras i den ordningsföljd som finns upptagen i guiden (Andersen 1998). 

 

Den intervjuform som kommer att användas i denna studie är den delvis strukturerade 

intervjun. Valet av denna metod föll på grund av det ger oss en möjlighet att utforska 

problemet på djupet samt styra samtalet utifrån vissa givna teman som vi har förberett. 

Detta passar oss alldeles utmärkt då vi redan har en viss kännedom kring ämnet och kan 

låta respondenten tala relativt fritt. Vid oklarheter kan vi ställa följdfrågor och reda ut 

tveksamheter direkt på plats. Genom att använda oss av den här typen av intervju så kan 

det ge upphov till helt nya angreppssätt men nackdelen är att man får ett bredare 

empiriskt material som blir besvärligare att utvärdera. 

 

2.3 Urvalsmetod 

Om forskaren själv (eller hans medhjälpare) har samlat in data, kallar vi dessa för 

primärdata (Andersen 1998). Att intervjua någon eller att skicka ut enkäter för att skaffa 

information är exempel på två olika datainsamlingstekniker som forskare brukar använda 

sig utav. Fördelen med primärdata är att man kan anpassa informationen man samlar in 

utifrån undersökningens syfte. Detta gör också att den oftast är aktuell (Christensen et al. 

2001). 

 

Vid insamling av primärdata måste forskaren först fastställa målpopulationen, alltså 

vilken grupp som skall undersökas. Respondenter väljs sedan ut ur populationen då en så 

kallad total undersökning, dvs. att undersöka hela populationen är alltför kostsamt och 

tidskrävande. Forskaren använder sig därför av ett urval från populationen, från vilket 

personen sedan kan dra slutsatser om hela populationen ifrån. Urvalsmetoden utgår från 

undersökningens problem och syfte (Christensen et al. 2001).  

 

Det finns två typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval innebär ett slumpmässigt urval där varje respondent har en chans att 

komma med i urvalet. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att chansen att respondenten blir 

utvald inte kan förutsägas och att respondenterna inte väljs slumpmässigt (Christensen et 

al. 2001). Urvalsmetoden vi kommer att använda oss utav är icke-sannolikhetsurval då vi 

anser att den lämpar sig bäst för en fallstudie av kvalitativ karaktär. Vi är medvetna om 

att den typen av urval inte kan generaliseras till hela populationen och att den kan 

generera ett snedvridet resultat. Att kunna erhålla information från respondenter med god 

kännedom i forskningsproblemet är dock till mer nytta för oss än statistisk data från 

slumpmässigt utvalda personer. 

 

Vi har bestämt oss för att göra ett så kallat strategiskt urval där vi själva väljer företag 

och respondenter som vi anser är mest lämpliga för vårt undersökningssyfte. Vi har valt 
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att intervjua två personer från två olika kunskapsintensiva företag i konsultbranschen. 

Valet på företag i vår studie föll på PwC och Deloitte som båda tillhör bland de fyra 

största internationella revisionsorganisationerna, så kallade ”Big four”. Att valet föll just 

på dessa två företag har att göra med deras storlek och utbredning, såväl nationellt som 

internationellt. Att de liknar varandra i storlek kommer också att underlätta för oss vid 

utvärderingen och personligen tycker vi att det blir intressantare och mer rättvist att se 

vad utfallet blir med två företag i snarlik storleksordning.  

 

Det ska sägas att en undersökning av kunskapsintensiva företag kan genomföras inom 

flera olika branscher men vi valde att avgränsa oss till konsultbranschen då vi ansåg den 

vara mest relevant för vårt ändamål. Anledningen till att vi valde att begränsa oss till en 

bransch var, förutom tidsbegränsningen på studien, att vi ville få tydlighet och djup och 

inte alltför mycket bredd i undersökningen. 

 

Vi hade först planer på att intervjua fler personer inom respektive företag, men på grund 

av tidsbegränsningen för studien samt att de anställda inte hade tillräckligt med tid för att 

ställa upp så fick vi begränsa oss. Trots det så löste det sig på allra bästa sätt då vi kom i 

kontakt med kontorscheferna på respektive kontor. Kontoren det rör sig om är PwC’s  

Boråskontor och i Deloittes fall handlar det om deras kontor i Göteborg.  Hans Warén, 

Deloitte och Pontus Tonning, PwC som de båda kontorscheferna heter har vandrat den 

långa vägen från botten till toppen i sina organisationer. Detta gjorde att de kunde dela 

med sig av sina erfarenheter som de har plockat på sig under resans gång. Visst hade vi 

kanske fått en än mer representativ bild genom att intervjua medarbetare på lägre nivå 

men vi anser att vi fick tillräckligt tillfredställande svar för att kunna besvara uppsatsens 

syfte. En större mängd datamaterial hade gjort empirin betydligt mer svårarbetad 

samtidigt som en analys i det fallet hade blivit alldeles för omfattande. Kvalitén och 

hanteringen av det insamlade materialet ansåg vi vara väsentligare än en större kvantitet 

av data.   

 

2.4 Metodansats 

Det finns i huvudsak tre olika strategier man tar i anspråk i hanteringen av empiri och 

teori. Dessa är induktion, deduktion och abduktion. Vår studie har en deduktiv ansats i 

den meningen att ett förutbestämt teoretiskt ramverk styr insamling och analys av data. 

Utifrån undersökningens syfte så ansåg vi denna metod vara den mest lämpliga.  

 

Vi kommer först att utgå från olika teorier innan vi börjar samla in vårt empiriska 

material. En deduktiv ansats utgår från teori och generella regler och den förklarar ett 

visst enskilt fall av intresse. Deduktiva slutsatser är när vi utifrån generella principer drar 

slutsatser om enskilda händelser (Andersen 1998). Genom att använda oss av den 

deduktiva metoden kan vi också avgränsa oss till teori vi själva anser är relevant för vår 

undersökning. Det är forskaren själv som skapar förutsättningar för undersökningen, 

personen tar endast fram teori som denne anser är relevant (Andersen 1998). 

 

Att studien baseras på en deduktiv forskningsansats innebär att framtagningen av det 

teoretiska ramverket kommer att vara av stor betydelse. Anledningen till valet av denna 
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ansats bygger på våra goda förkunskaper av studieämnet där vi redan från första början 

har haft en klar bild av vad som kommer att utgöra stommen i vår undersökning. Orden 

struktur och styrning kommer att fungera som skelett och vara tydligt märkbara genom 

hela uppsatsen. Utifrån dessa två ord väljer vi sedan att bygga vårt teoretiska ramverk där 

vi kommer att tillämpa ytterliggare begrepp inom respektive del. Dessa begrepp kommer 

även att användas som analysverktyg längre fram i studien. 

 

Det teoretiska ramverket kommer att utgöras av både böcker och vetenskapliga artiklar 

från olika tidskrifter. En författare som kommer att vara framträdande är Mats Alvesson 

som med sina böcker om bland annat kunskapsintensiva företag har spelat en betydande 

roll i uppsatsens inledningsfas. Gällande framtagningen av övrigt material så har 

databassökningar genomförts på diverse facktermer i hopp om att finna relevanta artiklar. 
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3 Teoretisk referensram 

________________________________________________ 
 

Den teoretiska referensramen har som främsta syfte att ge forskningen och dess 

problemområde en stabil grund att använda som utgångspunkt. För att kunna bemöta 

frågeställningen kommer relevanta teorier som är relaterade till ämnet att tas upp. 

Denna del av vår undersökning utgör själva skelettet och kommer ligga till grund för 

fortsatt arbete med empiri, analys och slutsats. 

________________________________________________ 
 

3.1 Struktur 

3.1.1 Organisationsform 

En organisations struktur brukar definieras som summan av på vilka sätt 

arbetsuppgifterna fördelas på olika enheter och roller och hur dessa koordineras.  

Organisationsstruktur handlar med andra ord om arbetsdelning och auktoritetshierarki. 

Hierarki kan i enkelhet skildras i en pyramid som yppar vertikala strukturer, vilka i 

allmänhet grundas på de yrkesverksammas tjänsteår (Kaiser & Ringlstetter 2011).  De 

dimensioner som betraktas vara av störst betydelse i en organisationsstruktur är vertikal 

och horisontell arbetsdelning, standardisering och formalisering av arbetsuppgifter samt 

centralisering av beslutsfattande (Alvesson 2000). 

 

Alvesson anser att många kunskapsintensiva organisationer avviker mer eller mindre 

starkt från byråkratiska principer i sin verksamhet, även om det finns viktiga undantag. 

Den höga graden av klientanpassning i de professionella serviceföretagen och av 

innovation i de andra kunskapsföretagen gör det svårt att tillämpa traditionella 

ledningsprinciper som standardisering, rutinisering och övervakning (Alvesson 2004). 

Man försöker istället att bygga sin struktur kring förtroende snarare än kontroll på grund 

av det höga kravet på att distribuera kunskap. Det betyder inte att ledningsprinciperna 

saknas i kunskapsföretagen, men de spelar en mindre framträdande roll än i de flesta 

andra organisationer (Liedtka 1999).  

 

En förskjutning från byråkrati till plattare, innovativa och ad hoc-artade strukturer sägs 

ibland karakterisera organisationer i allmänhet, men det utesluter inte att många 

kunskapsintensiva företag, i mycket högre grad än många andra organisationer, byggs 

upp kring självmotiverade och högt kvalificerade individer (Alvesson 2004). Idealet är att 

ha en organisation på tre nivåer; Partners, projektledare och junioranställda. Om man 

letar efter icke-hierarkiska, ad hoc-artade organisationer bör alltså kunskapsföretagen 

erbjuda intressanta exempel (Sherer 1995). 

 

En del författare talar om kunskapsintensiva företag som en allt vanligare verksamhet, 

vilket utmärks av att välutbildad personal sysslar med kvalificerad problemlösning. 

Adhocratin är den organisationsform som dessa företag har (Sveiby & Reisling 1986). 

Kunskapsintensiva företag har uppfattats som en ny form av adhokrati, vilken även antas 
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ha till följd av en ny typ av professionalism. Utmärkande för den professionelle är att 

denne arbetar extremt nära sin klient, ibland även inom samma organisation. De är 

mycket omvärldsorienterade och utgår från kundens behov och situationens krav 

(Amabile 1998).  

 

Amabile (1998) väljer att se detta ur ytterligare ett perspektiv, där kunskapsintensiva 

företag erbjuder, förutom dynamik och flexibilitet, även osäkerhet och konflikter. Arbetet 

är experimentellt och man bryter mot vanemässiga mönster och det är ofta svårt att skilja 

på teori, metod och praktik. De professionella utför snabba och instinktiva handlingar, 

anpassar sig och tar till vara på tillfällen, de är inte enbart observatörer av ett problem 

utan direkt involverade i att påverka det problem eller den uppgift de arbetar med. Detta 

gör att det kan vara svårt att avgöra vem som egentligen fattar besluten, 

arbetsbeskrivningarna är diffusa i kombination med en hård konkurrens om resurser, 

uppmärksamhet och belöningar (Amabile 1998).  

 

Adhokratin kan därför vid ett första ögonkast framstå som ineffektiv med vag struktur 

vilken slösar bort resurser. Detta beskrivs av flera som en processkostnad som är 

ofrånkomlig om man skall hitta kreativa lösningar (Sveiby & Risling 1986). Mintzberg i 

sin tur menar att adhocratin karaktäriseras av en mycket organisk struktur med en liten 

formalisering av beteendet. Man har en hög grad av horisontell arbetsspecialisering 

baserad på formell utbildning och specialistkompetens och en tendens till att gruppera 

specialiserad personal i funktionella enheter för att underlätta administration och 

personalutveckling. Att sedan använda dem i små, marknadsbaserade projektgrupper för 

att utföra jobbet präglar adhocratin. Koordination och ledning präglas av ganska hög grad 

av decentraliserat beslutsfattande och av ömsesidig anpassning mellan 

projektmedarbetare (Mintzberg 1983). 

 

3.1.2 Projektgrupper 

Inom adhocratin är adaptionsförmågan viktig. I adhocratin kombineras personal i olika 

projektteam i syfte att lösa specifika uppgifter under en period. Projektgrupperna sätts 

samman utifrån befintliga projekt och deras krav och upplöses efter hand (Alvesson 

2000). Arbetet är normalt nästan omöjligt att formalisera och standardisera. Personalen 

består till stor del av specialister som står till tjänst med innovativa lösningar, personalen 

är välutbildad och har stora inflytandemöjligheter i det egna arbetet. Projektgrupperna 

brukar bestå av medlemmar från respektive skikt av pyramiden som då kan bidra med sin 

specifika kunskap (Maister 1982). Samordning sker till stor del via informell 

kommunikation och ömsesidig anpassning. Problemlösning uppnås genom att olika 

resurspersoner i det nätverk som hela företaget(koncernen) utgör kopplas in vid behov för 

rådgivning och tips och eventuellt för aktiv medverkan i projekten. En annan viktig 

dimension är att projekten sker i nära samarbete med kundföretagen. Inte sällan sker 

arbetet helt och hållet inom ramarna för kundens organisation och 

konsulten/projektgruppen har betydligt närmare kontakt med kundföretaget än det egna 

företaget (Alvesson 2000).  
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Som ni ser är arbete i projektform ett vanligt inslag i kunskapsintensiva företag så det 

vore på sin plats att ge en kort definition av begreppet projekt. Ett projekt sägs ha fyra 

speciella särdrag: 

 

1. Projektet har ett specifikt syfte. Syftet är precist på det sättet att man direkt kan 

avgöra om syftet har uppnåtts. 

2. Projektet skall vara färdigt (och syftet uppnått) inom en viss och oftast i förväg 

angiven tidsram. 

3. Projektets genomförande förutsätter självklart olika typer av resurser, till exempel 

i termer av människor – ett team – för att kunna genomföras. 

4. Projektet förutsätter slutligen en transformation så att det tydligt framgår att det 

finns ett före- och ett efter- tillstånd. Transformationen kan antingen vara själva 

planen för projektet som sådant (och inkluderar då också de föreställningar om 

orsak och verkan som transformationen bygger på) eller också det faktiska 

genomförandet av detsamma (Czarniawska 1998).   

I projektarbeten i kunskapsintensiva företag är positionerna för berörda parter, det vill 

säga hur de placerar sig själva eller placeras av andra i arbetsdelningen, ofta tämligen 

förhandlingsbara under de inledande stadierna. Arbete i ad hoc-miljöer kräver ömsesidig 

anpassning. Planering, regler och metodologier som i detalj föreskriver hur saker och ting 

ska utföras är vanliga element i arbetsorganisationer, men inte i samma grad i 

kunskapsföretag, där en organisk, kortsiktig planering och omplanering i takt med att 

man stöter på problem och gradvis löser dem spelar en mer framträdande roll (Alvesson 

2000). Deetz (1998) betonar att det krävs kommunikation och förhandlingar för att 

komma överens om hur man ska definiera och lösa problem. Även om det finns 

restriktioner ”ägnar de anställda sig ofta åt att skapa roller och förhandla för att komma 

fram till vad som måste göras, hur det ska göras och vem som har ansvaret för att det 

görs”.  

 

Det finns ett starkt samband mellan professionell personal och organisationsstruktur. När 

dessa enskilda yrkesutövare med sina särskilda individuella färdigheter bildar 

projektgrupper för att lösa kundens problem leder det till att det skapas enskilda 

oberoende organisationsstrukturer vid sidan av den övergripande strukturen på företaget 

(Kaiser & Ringlstetter 2011). Den starka tron på självbestämmande, nedtoningen av den 

endimensionella hierarkins betydelse och den högsta företagsledningens jämförelsevis 

svaga position kan leda till högst okonventionella relationer inom organisationen (Kunda 

1992). 

 

3.1.3 Kunskapsarbetaren 

En definition av kunskapsintensiva företag är att företaget förlitar sig på en intellektuellt 

kvalificerad arbetskraft, inte bara bland dess stöd- eller verkställandefunktioner utan 

också bland sina arbetstagare ute på frontlinjen (Starbuck 1992). Pfeffer (1994) anser att 
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den distinkta kompetensen hos ett professionellt tjänsteföretag är kunnandet hos sin 

personal. En dominerande mängd kunskapsarbetare som matchar vissa kriterier leder till 

långsiktig konkurrensfördel (Wright, McMahan & McWilliams 1994). Maister (1982) 

menar att högt kvalificerade arbetare är bärare av kunskap och att dess utseende och 

prestanda formar företagets rykte. Det gör dem därför högst ansvariga för bolagets 

framgång. 

  

Adhocratin måste anställa och ge makt åt experter, yrkesmänniskor, vars kunskaper och 

färdigheter har blivit högst utvecklade i utvecklingsprogram. Adhocratin kan inte lita till 

standardiserade färdigheter hos dessa experter för att uppnå harmonisering. Istället måste 

den behandla de existerande kunskaperna och färdigheterna endast som en bas för att 

bygga upp nya kunskaper och färdigheter (Mintzberg 1983). 

 

I kunskapsarbete handlar det om att utöva sitt yrkesmässiga omdöme i ett försök att lösa 

komplexa och ofta unika problem. Alvesson gör gällande att den enskilde 

kunskapsarbetaren(eller det enskilda teamet) ofta har de bästa allmänna insikterna om 

problemområdet och också är den person(eller det team) som är mest förtrogen med det 

ifrågavarande problemets specifika karaktär. De överordnade kan ha större allmänna 

erfarenheter och mer överblick men har mindre insikt om vad som kan och bör göras i 

specifika situationer. Beroende på arbetets ovissa och komplexa natur är olika medel för 

”kontroll på avstånd”, till exempel regler eller outputmått, sällan särskilt relevanta. Det 

betyder att kunskapsarbetaren(eller teamet) måste ha stor egen bestämmanderätt. Den 

situationellt relevanta expertisen kan ofta ha större auktoritet än vad den formella 

positionen berättigar till, vilket innebär att kunskapsarbetet löser upp en hierarkisk 

organisationsstruktur (Alvesson 2004). Lowendahl (1997) säger att ”expertisen är 

mångdimensionell, har sällan kopplingar till tjänsteålder eller administrativ erfarenhet, 

och den operationella auktoriteten kan sakna samband med den hierarkiska positionen”. 

Sammanfattningsvis kan man säga att till kunskapsarbetets koder och förväntningar hör 

alltså en hög grad av självbestämmande och kollegiala relationer som går på tvärs mot de 

olika hierarkiska positionerna (Lowendahl 1997). 

 

3.1.4 Decentralisering 

När all beslutsmakt ligger i händerna hos ett fåtal personer i en organisation är strukturen 

centraliserad. I den utsträckning makten istället är spridd bland många personer är 

strukturen decentraliserad, vilket fallet, baserat på tidigare text i detta kapitel, sannolikt 

kan tänkas vara i en kunskapsintensiv organisation. Detta leder oss in på decentralisering 

och vad som kännetecknar en decentraliserad organisation skildrar Södergren (1987) i ett 

antal punkter: 

 

 Delar in i mindre enheter 

 Arbetar i projekt 

 Mindre byråkrati 
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 Högst 20-50 personer 

 När besluten fattas så nära platsen för genomförandet som möjligt 

 Ett område där chefen verkligen är chef 

 Att vara som ett litet företag där man känner marknadstrycket 

 Små resultatenheter och tydliga ansvarsgränser 

 Att ge individen ansvar och frihet 

 Överblickbara enheter 

 Att platta ut organisationen 

Det ska sägas att ovanstående gäller mindre företag och att stora organisationer är av 

delvis andra uppfattningar. De gemensamma kriterierna för decentralisering är dock att 

verksamheten skall vara uppdelad i små överblickbara delar, som var och en skall vara 

definierad utifrån en marknad eller ett kundbehov. Syftet med en sådan indelning är att 

det skall bli lättare att anpassa varorna eller tjänsterna efter marknadernas krav och att 

möta lokal konkurrens, där kunderna hamnar i centrum. Andra karakteristiska drag är att 

varje del inom företaget ska utgöra ett resultatområde, dvs. ha sin egen resultaträkning 

samt ha ansvar för alla frågor som berör den egna verksamheten (Södergren 1987). 

 

I förhållande till traditionella företag, åskådliggör kunskapsintensiva företag större 

autonomi för sina anställda och mer informalitet i organisatoriska processer som ett sätt 

att bättre tillgodose de anställdas önskemål om autonomi (Greenwood & Empson 2003; 

Greenwood et al. 1990; Hinings et al. 1991; Malhotra et al. 2006). Särskilda former av 

autonomi kan innefatta ökad decentralisering av beslutsfattandet till anställda och/eller 

större medverkan av arbetarna i beslut på företagsnivå, varav den senare är kopplad till 

ökad medarbetarnöjdhet (Coff 1997). Särskilda former av informalitet innefattar färre 

formella regler, lösare relationer och även "roterande management" där chefspositioner 

roterar bland seniora medarbetare (Greenwood et al. 1990). Ahmed (1998) tar också upp 

detta kring att det är en högre grad av informalitet i en decentraliserad organisation. 

Kännetecken är att det är större frihet från regler, dock finns det en hel del informella 

normer. Det finns även en allmän uppmuntran av interaktion som betraktas som den 

viktigaste mekanismen för att skapa ny kunskap och därför är face-to-face 

kommunikation åt båda riktningar (uppåt och nedåt) ett alldagligt inslag.   

 

Södergren (1987) anser att ett annat drag som är naturligt i en decentraliserad verksamhet 

är att besluten skall fattas längre ned i organisationen. Genom att förlägga beslutsrätten 

till den nivå där problemen uppstår blir processen effektivare då onödig byråkrati 

utesluts. Beslutsprocessen blir mest effektiv om besluten fattas på den nivå där 

direktkommunikation med marknad eller omvärld sker, där den för verksamheten mest 

kritiska informationen finns eller där den mesta kunskapen om verksamheten finns 

(Södergren 1987). Kunskapsintensiva organisationer tar ett radikalt steg i 
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decentraliseringen genom att lägga till egenmakt. Man skjuter ansvaret lägre i 

organisationen som ger en högre grad av decentralisering samtidigt som effekten av detta 

blir att organisationsstrukturen flyttas från en hierarkisk till en lateralt inriktad 

verksamhet (Perez-Bustamante 1999; Wang & Ahmed 2003). En övergång från vertikalt 

beslutsfattande till horisontell samverkan sker. För att sammanfatta det hela i en mening 

kan vi säga att en organisation är decentraliserad först när dess verksamhet påverkas 

starkt av beslut fattade långt ned i hierarkin (McCalman 1996). 

 

Tydliga hierarkiska strukturer har tidigare visat oönskade följder, som t.ex. att den hårda 

byråkratin hindrade flödet av information över funktionella och hierarkiska gränser 

samtidigt som överdriven specialisering av arbetsprocesser avskräckte integration av 

expertkunskaper och snabb respons på konkurrensutsatta miljöer (Cross 2000). 

Utvecklingen av decentralisering kom till som en lösning för effektiv kontroll då det blev 

allt svårare att utöva kontroll och inflytande allteftersom organisationerna växte. I en 

decentraliserad organisation ersätts detaljstyrning och direkt övervakning av målstyrning 

vilket innebär att man i en målstyrd verksamhet enas om mål för organisationens olika 

delar. Varje medarbetare eller enhet får handlingsfrihet så länge de uppnår det förväntade 

resultatet. Den hierarkiska strukturen har fått ge vika för mer flexibla strukturer i det 

post-moderna näringslivet, där chefer främjar en kultur av öppenhet och förtroende och 

där de har gett de anställda en möjlighet att aktivt delta kring organisationens utveckling 

(Hankinson 1999, Piercy & Cravens 1994). 

 

Decentralisering leder också till en plattare organisation där det inte är meningen att man 

skall behöva gå upp flera nivåer för att få ett OK för enkla beslut och åtgärder. Med 

mindre byråkrati blir det helt enkelt lättare att fatta beslut. Det skall dock påpekas att 

styrningen i en decentraliserad organisation inte minskar för den delen, även fast det kan 

vara logiskt att tro det. Det snarare ökar då fler beslut fattas av människor som inte har 

fullständig överblick. Ledningen måste därför sätta upp klara mål och skapa en 

gemensam vision. Man styr således genom målformulering, strategiformulering och 

ekonomisk uppföljning och inte genom regler och övervakning. Sammanfattningsvis är 

långtgående decentralisering vanligare i verksamheter där kundkontakten är intensiv, där 

serviceinnehållet är högt, där man arbetar i projektform och där man säljer 

skräddarsydda, kundanpassade lösningar. Organisationen kan i sådana fall inte vara 

toppstyrd, helt enkelt därför att kunden ställer krav på snabba beslut, personligt 

bemötande och ansvarsfullt agerande (Södergren 1987). 
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3.2 Styrning 

3.2.1 Kunskapsreglering 

Det mesta av styrningen sker genom den förutsägbarhet som skapas av den kunskap och 

kompetens som den anställde förfogar över (Manz & Sims 1980; Teece 2003). Det mesta 

av ansvaret ligger hos personalen som består av professionella och högt kvalificerade 

medarbetare. Detta leder i sin tur till att cheferna får mindre inflytande i samband med 

beslutsfattande och koordinering av företaget, med andra ord råder en decentraliserad 

struktur på företaget (Alvesson 2004; Kaiser & Ringlstetter 2011).  

   

Att ledarna inom kunskapsintensiva företag har mindre inflytande påpekar även Bolman 

(1997) i sin bok. Han påstår att detta beror på att arbetet är så pass komplext att de högre 

cheferna är oförmögna att förstå vad som verkligen pågår samtidigt som de heller inte 

kan styra processen genom enkla prestationsmätningar. För att vara innovativ måste hela 

organisationen balansera mellan kraftfull beslutsamhet och öppenhet där idéer och 

produkter tillåts att växa fram. Stora och komplexa organisationer prioriterar dock det 

tidigare (Mills, Hall, Leidecker & Margulies 1983).  Bolman (1997) förklarar: 

 

För att kontrollera det stora antalet skiftande arbeten under sig litar 

cheferna på abstraherade och generaliserade kriterier. Dessa gör dock 

slut på de unika aspekterna av innovation av den orsaken att de högre 

cheferna inte befinner sig i de konkreta arbetssituationerna. De kan 

oberoende av alla olikheter tvinga på innovation i samma 

utvecklingstempo samtidigt som de ibland kan ingripa i det dagliga 

problemlösandet trots att de inte är bekanta med frågorna (Bolman 

1997). 

 

Detta kan leda till snedstyrning och hämma innovation. Oftast kan de anställda dock 

handla självständigt och ibland även ta initiativ som påverkar styrningen av hela 

organisationen. 

 

3.2.2 Utbildning 

Man utbildas för att förse sig med den kunskap som krävs inom området som man är 

verksam i. Detta sker främst genom formella utbildningar som anordnas av själva 

organisationen, t.ex. olika kurser som man skickas på (Vijande, Mieres & Sanchez 2012). 

Den vanligaste formen av utbildning som krävs inom dessa företag får man dock utanför 

själva organisationen, exempelvis är en akademisk utbildning ett krav. Vidare väljer 

sedan de allra flesta att specialisera sig inom ett område på företaget (Mintzberg 1983; 

Von Nordenflycht 2011; Vijande, Mieres & Sanchez 2012). 

 

Det finns en annan typ av informell utbildning från organisationens sida som handlar om 

att indoktrinera de anställda. Det som ska läras in vid indoktrineringen handlar om de 

värderingar och normer som har satt sin prägel på företaget och dess kultur (Von 

Nordenflycht 2011; Vijande, Mieres & Sanchez 2012). Alvesson (2001) och Sahin 

(2011) hävdar att kulturen har som syfte att förse företagets medlemmar med en 
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gemensam föreställning och en känsla av tydlighet med ett klart syfte. Socialisering är en 

process som används för att en nyanställd snabbare ska komma in i och känna sig 

bekväm kring beteendemönstret och normerna som råder inom organisationen. En del 

indoktrinering sker utanför organisationen, t.ex. juridikstudier, medan en stor del av 

indoktrineringen innanför organisationen sker innan det att personen påbörjat sin tjänst, 

t.ex. trainee-program. Indoktrineringen har till syfte att ge de anställda en känsla av 

lojalitet gentemot organisationen (Alvesson 2001; Ojasalo 2008; Murray, Kotabe & 

Westjohn 2009). 

 

3.2.3  Kultur 

Vad är kultur och vilken roll har den i en organisation? Detta är två mycket 

kontroversiella frågor. Vissa personer menar att organisationer har en kultur medan andra 

anser att organisationer är en kultur i sig (Geertz 1973; Schein 1992).  Schein (1992) 

lägger fram en mer formell definition på vad en kultur är: 

 

Ett mönster med gemensamma grundtaganden som en grupp lärt sig när 

medlemmarna löst problemen med anpassning utåt och integration inåt. 

Dessa har sedan fungerat tillräckligt bra för att man ska betrakta de som 

giltiga. Nya medlemmar får därför lära sig dessa antaganden som det 

korrekta sättet att känna, uppfatta och tänka kring dessa frågor (Schein 

1992). 

 

Denna beskrivning väcker nya frågor; fungerar organisationer med en stark kultur bättre 

än dem som bygger på regler och fasta handlingsmönster? Skapar framgång en tät och 

sammanhållen kultur eller är det tvärtom (Bolman 1997)? 

 

En synonym till organisationskultur är organisationsklimat som innefattar de känslor som 

präglar attityder och förhållningssätt som gäller för majoriteten av de anställda (Adler 

1997). Tillskillnad från kultur så handlar organisationsklimat om en mer ”omedelbar och 

direkt upplevelse av helheten i arbetssituationen” (Alvesson & Berg 1988; Deal & 

Kennedy 1983). 

 

Med tiden utvecklar varje organisation typiska uppfattningar, åsikter och 

beteendemönster. Många av dessa är omedvetna, eller tas för givna och återspeglas i 

myter, sagor, historier, ritualer, ceremonier osv. (Ebers 1995; Smircich 1983). Chefer som 

inser den makt som ligger i symboler är bättre utrustade för att kunna förstå och påverka 

sin organisation. Utifrån ett symboliskt perspektiv utgör mening ett grundläggande 

mänskligt behov. De chefer som förstår sig på de symboliska formerna och aktiviteterna 

och verkar för att de ska användas bidrar till att forma en effektiv organisation, i varje fall 

så länge organisationskulturen stämmer med marknadens utmaningar (Bolman 1997; 

Deal & Kennedy 1983). 

 

Ritualer, riter och ceremonier definieras ibland som handlingssymboler. Det handlar om 

olika aktiviteter som uttrycker och skapar mening som möten, ledningsarbete, säljresor 

och introduktionskurser (Salzer-Mörling 1998; Vijande, Mieres & Sanchez 2012). 
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Ritualer består av tämligen enkla kombinationer av repetitivt beteende som utförs utan att 

man tänker på det och utan att det tillskrivs någon speciell betydelse (Trice & Beyer 

1984). Ibland beskrivs möten på en arbetsplats som ritualer då mönstret för ett möte är 

förutbestämt med ordförande, agenda, tidsramar och en fastställd logik. I ett sådant möte 

fattas och legitimeras beslut men ritualen bidrar även till att maktstrukturer vidhålls. 

Ritualer inom det militära är till exempel hur sängar ska bäddas och hur skor ska putsas 

(Trice & Beyer 1984; Deal & Kennedy 1983). 

 

För att kulturen skall verka som en effektiv kontrollmekanism finns det en del vitala 

faktorer som Alvesson (2001) framhåller i sin bok. En tydlig organisationsidentitet är en 

av dessa. Organisationsidentitet karakteriseras av organisationens normer och värderingar 

samt vad den i övrigt står för. Alvesson (2001) menar att det inom en organisation finns 

individer med olika bakgrund och professioner som har väldigt lite gemensamt. Därför 

blir organisationskulturen en vikig beståndsdel i att skapa en stark tillhörighet i form av 

symboliska uttryckssätt, värderingar och tydliga mål, samtidigt som en gräns mot 

omgivningen dras och en ”vi-mot-dom”- känsla skapas (Geertz 1973). Att skapa en stark 

social identitet som medlemmarna inom organisationen kan förenas kring är målet med 

en gemensam organisationsidentitet. Om en sådan saknas kan det leda till att 

grupperingar och konflikter mellan medarbetare uppstår (Geertz 1973; Alvesson 2001; 

Vijande, Mieres & Sanchez 2012).  

 

Alvesson (2001) hävdar att homogena organisationskulturer utvecklas först när alla 

medlemmar inom organisationen står inför ett och samma problem, när alla 

kommunicerar med varandra och när varje medlem dedicerar sig åt en gemensam 

uppsättning föreställningar om hur man skall åstadkomma goda lösningar. 

 

3.3 Sammanfattning 

För att ge läsaren en klar bild av vårt analysverktyg har vi valt att sammanfatta de 

viktigaste komponenterna i vårt teoretiska ramverk. 

 

 Strukturdelen i vårt teoretiska ramverk kretsar kring dessa fyra nedanstående ord. 

o Organisationsform bygger på själva utformningen av en organisation. Hur 

en organisation är uppbyggd och hur hierarkin kan tänkas se ut. 

 

o Projektgrupper behandlar planering och beläggning av projekt. 

 

o Kunskapsarbetaren redogör för vad som karakteriserar en anställd i denna 

typ av organisation. 

 

o Decentralisering beskriver hur det vardagliga arbetet fortskrider. 

 

 Styrning av kunskapsintensiva företag sker främst med hjälp av tre verktyg.  

o Kunskapsreglering där man förlitar sig på medarbetarnas kunskap i det 

dagliga arbetet. 
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o Utbildning av personal är ett annat sätt att generera någon form av kontroll 

över verksamheten, genom att gemensamma kunskapspelare som alla kan 

luta sig mot skapas. 

 

o Kulturen som ger en mening åt hela verksamheten, främst utifrån ett 

medarbetarperspektiv. 
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4 Empirisk undersökning 

4.1 Fallföretag 

4.1.1 Deloitte 

Deloitte är ett världsledande revisions- och konsultföretag. Kontoret i Göteborg erbjuder 

tjänster som revision, redovisning och skatterådgivning. Med det stora internationella 

nätverket bakom sig och den lokala anknytningens relevans och förståelse erbjuder man 

även tjänster inom företagsutveckling, business consulting, riskhantering och rådgivning 

vid köp eller försäljning av företag. Samtliga 200 000 medarbetare från mer än 150 

länder arbetar för att nå den gemensamma visionen – To be the standard of excellence 

(Deloitte 2013). 

 

4.1.2 PwC 

PwC är ett av världens största revisions- och konsultföretag med omkring 161 000 

anställda i 154 länder. PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, 

skatt- och affärsrådgivning och med sina 3 800 medarbetare fördelade på 130 kontor runt 

om i landet är man en av Sveriges största arbetsgivare. Med erfarenhet och 

branschkunskap utvecklar man mervärde för sina 66 000 kunder vilka utgörs av globala 

företag, svenska organisationer, storföretag, medelstora-, mindre- och lokala företag samt 

företag inom den offentliga sektorn (PwC 2013). 

 

4.2 Deloitte 

Denna del av uppsatsen bygger på utsagor från vår intervju med Hans Warén, 

kontorschef på Deloittes kontor i Göteborg. Vid användning av andra referenser så 

kommer dessa att återges tydligt. 

 

4.2.1 Struktur 

4.2.1.1 Organisationsform 

Deloitte har valt att ha en hyfsat hierarkisk organisation av flera olika skäl. I grund och 

botten handlar det om att de vill skapa en morot för de anställda. De anställda ska hela 

tiden ha någonting att sträva mot. På Deloitte finns det ingen risk att man som anställd 

stannar på en nivå och förblir där för tid och evighet utan de kräver att de anställda 

utvecklas så att de kan klättra uppåt i karriärstegen på företaget. Det är dock deras ansvar 

att som arbetsgivare skapa förutsättningar för att deras anställda ska kunna ta sig upp i 

hierarkin på olika sätt. Deras organisation avbildas i nedanstående pyramid: 
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Som vi ser är pyramiden indelad i ett antal nivåer och denna struktur är generell för hela 

Deloitte, oavsett affärsområde. De har fyra affärsområden; Audit(Revision), Tax(Skatt), 

Consulting(Managementkonsulter) och FA(Financial Advisory – Finansiell Rådgivning) 

där de sistnämnda sysslar med köp och sälj av företag, börsintroduktioner, värderingar 

och transaktioner i största allmänhet (Deloitte AB 2011). 

 

Deloitte har drygt 1 000 anställda i hela landet och fördelningen mellan dessa ser i grova 

drag ut på följande vis: Man har ungefär 600 anställda inom revision, 150 på 

skatteavdelningen, 150 på Consulting, 50 på FA och sedan 50 stycken på admin. 

Ovanstående pyramid är som sagt tillämplig för var och ett av dessa affärsområden. 

 

Nyanställda hamnar allt som oftast i botten där de inleder sin karriär som assistent. Den 

rollen innehar man i regel i ett par år, två till tre år vanligtvis. Assistenterna utför de 

enklare arbetsuppgifterna och de är civilekonomer i de allra flesta fall. På 

skatteavdelningen är de dock jurister medan man förutom civilekonomer även tar in en 

och annan ingenjör på Consulting. På FA är de också civilekonomer. 

 

Nästa steg i hierarkin kallar de för senior och den rollen medför ett projektledaransvar. 

När de sätter ihop ett team som består utav flera medarbetare så är det den som är senior 

som agerar projektledare ute på fältet(på uppdraget). För varje uppdrag sätter de ihop ett 

projektteam och som senior får man ett ansvar att handleda assistenterna. 

 

Assistenterna kan ingenting när de börjar, oavsett utbildning och hur många 

högskolepoäng de har. När man börjar så är man ju rätt grön, man kliver så 

att säga in i en ny värld och den är ju okänd för en och då behöver man 

Assistent 

Senior 

Manager 

Partner 

Figur 1: En illustration över hierarkin på företaget (Deloitte AB 2011) 
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handledning. Man behöver coachning, stöttning, vägledning och det 

ansvaret har en senior.  

 

  (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

Det innebär att man hos Deloitte får en ledarroll väldigt tidigt. En senior blir som en 

ledare för de yngre och det blir man ju i regel efter två till tre år på företaget. Är man då 

23-24 år när man börjar så innebär det att man får en ledarroll så tidigt som vid 26-27 års 

ålder. Senior är man sedan i ytterligare tre till fyra år innan det är dags för nästa nivå för 

många. 

 

Nästa steg upp kallar de för manager och då får man ett ännu större ansvar på uppdragen. 

Man blir då så att säga ”ledare för ledaren” vilket innebär att man får ett större 

helhetsansvar. På den här nivån får man oftast ett affärsmässigt ansvar på uppdragen där 

man sköter projektbudgeten och ser till så att ekonomin går ihop. Man får också ett 

affärsmässigt ansvar på den nivån så till vida att det krävs att man säljer in nya uppdrag 

och jagar nya kunder då det här också är en affärsverksamhet, precis som vilket företag 

som helst. Det ansvaret vilar egentligen på allihop men Deloitte anser att ju äldre man blir 

desto större ansvar har man. Man förväntar sig på så sätt att managers bidrar till den egna 

affärsutvecklingen och det blir en breddning på arbetsuppgifterna i och med det. Många 

kommer upp i den nivån innan de ens har fyllt 30 vilket gör att de trycker ner ansvaret 

väldigt tidigt. Som manager går man sedan i ytterligare ett antal år innan man kan nå den 

sista nivån som de kallar för partner. Partner betyder att man blir delägare på företaget då 

Deloitte är ett partnerlett företag, där den juridiska personen Deloitte AB ägs utav ett 80-

tal partners. Partners har det yttersta ansvaret, dels för det som sker på varje uppdrag och 

dels så har man partneransvar för olika interna områden. Exempel på ansvar inom olika 

interna områden kan vara att man är kontors- respektive regionchef, VD, 

affärsområdeschef, ansvarig för HR-avdelningen med mera. 

 

Det är så strukturen på Deloitte ser ut och alla anställda, vare sig man är på admin eller i 

något utav affärsområdena så finns man i någon utav de fyra nivåerna. De enda som inte 

gör det är de man möter i receptionen och de som sköter vaktmästeriet på kontoret. Att 

det sedan blir smalare upp mot toppen och att många faller bort på vägen har sina orsaker. 

 

För de allra flesta är det här första jobbet och efter några år kommer man 

kanske på att det här inte är något att satsa på och bestämmer sig då för att 

lämna. Många som har jobbat en tre-fyra år, i synnerhet de som befinner sig 

på seniornivå får ju ett högt marknadsvärde där ute och rekryteringsfirmorna 

vet vad de har gått igenom och vet vad de har samlat på sig rent 

kompetensmässigt. De blir ganska eftertraktade och många får ju 

erbjudanden från andra företag och slutar av det skälet. Den tredje 

anledningen till att folk lämnar är ju att vi ställer rätt höga krav på våra 

medarbetare och ska man ta sig uppåt och få utökat ansvar så gäller det 

också att man klarar av att leverera det som förväntas. En del faller helt 

enkelt bort på grund av att de inte riktigt är mogna för sin uppgift och 
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kanske inte klarar av att ta sig upp till en viss nivå. De allra flesta kommer 

underfund med det själva och lämnar då.  

 

  (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

Tittar man på hur strukturen och fördelningen ser ut på kontoret i Göteborg så är de 

ungefär 50 stycken på revisionssidan, 25 på skattesidan och fem på Consulting. Inom FA 

har de inga anställda medan de är fem personer på admin. På revisionssidan har man fyra 

partners, däribland Hans Warén. I övrigt så har de åtta managers och sedan en 15-20 

stycken anställda vardera på senior- och assistentnivå. För att knyta an till inledningen så 

är deras organisation inte speciellt platt. Den är platt så till vida att de som ”sitter i 

toppen” inte bara sitter på sina rum och aldrig kommunicerar med någon som är längre 

ner utan de jobbar väldigt tätt tillsammans. De har en väldigt nära dialog med sina 

medarbetare, både på uppdragen och utanför uppdragen och på så sätt är det en väldigt 

platt organisation. Tittar man dock på strukturen så är den inte så platt, men det finns 

klara skäl till varför det ser ut som det gör. 

 

Vi vill skapa en morot för våra anställda så att det finns någonting att sträva 

efter. Det är den typen av människor vi vill ha in, vi vill inte ha in någon 

som nöjer sig med att vara assistent resten av livet, för det utvecklar inte 

vårt företag. Ju mer vi kan utveckla våra medarbetare desto mer utvecklas 

hela vårt företag. Därför vill vi inte ha in folk som inte har ambitioner att ta 

sig någonvart här i livet. Sedan behöver det ju inte innebära att man måste 

komma hela vägen upp på partnernivå men det ska finnas en underliggande 

ambition, en drivkraft att vilja bli någonting.  

Det är ungefär som när man går och pratar med spelarna i Elfsborg, de som 

spelar i b-laget vill ju ta sig in i a-truppen, det är därför de finns där. Om 

man bara har ambitionen att stanna i b-laget så kommer man ju ingenvart 

här i livet och då kommer man aldrig komma in i a-laget. Det är ju ingen 

som ringer och frågar, det är en prestation som krävs och det är likadant här. 

  

Det är ett skäl och ett annat är att veta vad man kan förvänta sig utav en 

medarbetare på en viss nivå. Det är som när vi ska bemanna ett nytt uppdrag 

och sätta ihop ett team som består utav en partner, en manager, en senior 

och tre assistenter. Det är klart att när vi ska plocka en senior skall vi kunna 

plocka vilken senior som helst för då vet vi vad vederbörande går för, vad 

vederbörande kan, det behöver vi liksom aldrig fundera på. Dessutom 

jobbar vi i en internationell organisation där den här strukturen ser likadan 

ut i hela världen, i vilket kontor du än går in på. Det är klart att om vi har en 

klient här i Göteborg som exempelvis ska göra ett förvärv i Sydafrika eller 

vilket land det nu än kan vara och vi behöver sätta ihop ett team där nere så 

är det klart att när vi säger till våra kollegor nere i Kapstaden, att vi behöver 

sätta ihop ett team bestående utav en manager, en senior och en assistent så 

vet vi ju vad vi får. Vi behöver inte vara mer specifika för de har samma 

krav där nere som vi har här och då sätter vi ihop så att säga rätt kompetens 
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från början i teamet och det är ett annat skäl. Det finns en mängd andra 

ytterligare skäl men dessa är de två huvudsakliga skälen.  

 

  (Hans Warén, personlig intervju April, 2011)       

 

Pyramiden är inte en funktion av att man automatiskt blir uppflyttad efter något år. För att 

ta reda på om den anställde är mogen att ta steget upp till nästa nivå så utvärderar man 

denne. Deloitte har en strutkurerad process för detta ändamål som de kallar för 

performance management processen och den har de inom alla sina affärsområden. Tittar 

man på revisionssidan och hur det fungerar där så har de delat in uppföljningen i två 

huvudsakliga delar. Den ena delen rör sig om att man som assistent efter varje uppdrag 

får en strukturerad skriftlig utvärdering av den man har ovanför sig i hierarkin. Det som 

utvärderas är på vilken nivå de tekniska kunskaperna är och hur man fungerar i teamet 

samt ute i kundmiljön. Förmågan att ta ansvar och leverera kvalité är två andra 

betydelsefulla områden man beaktar. Syftet med dessa utvärderingar, förutom att komma 

med tips på vad de kan förbättra är att tala om vad de anställda är duktiga på. Naturligtvis 

är det inte bara assistenterna som berörs av utvärderingarna, en senior bedöms av en 

manager och en manager i sin tur av en partner. 

 

Det andra tillvägagångssättet grundar sig på att alla anställda tilldelas en så kallad 

counsler som är en person på manager- eller partnernivå som tar ett särskilt ansvar för 

några anställda. Varje manager har tre till fyra adepter som han månar lite extra om. 

Utvecklingssamtal på halvårs- och helårsbasis samt månatliga samtal är andra inslag i 

counslerrollen. En counsler är en person de kan vända sig till i fråga om exempelvis råd 

och det blir som ett sätt att leda de yngre medarbetarna på rätt väg. Till skillnad från den 

första strategin bygger denna metod mer på att coacha och leda än att utvärdera 

medarbetarna. 

 

Vi resonerar på det viset att de vi anställer idag är de som ska ta över det här 

företaget om tio år. Om det här företaget ska utvecklas så måste ju de 

människorna vi tar in idag bli bättre än vad vi själva är om tio år. Ska vi 

lyckas åstadkomma det så gäller det att coacha och utvärdera dem och ge de 

tips på vad de kan göra bättre. Att hjälpa och stötta de i alla lägen, både på 

jobbet och privat är någonting annat vi trycker väldigt mycket på. 

 

  (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

4.2.1.2 Projektgrupper 

Deloitte, som är ett konsultföretag jobbar mycket i projektform där konsulterna ingår i 

olika team, oftast med andra Deloitte-anställda. Det kan dock också vara så att teamen 

formas tillsammans med kunderna i olika projekt eller att man arbetar tillsammans med 

individer från andra organisationer som jobbar mot samma kund, men det är desto 

ovanligare. Hur projekten utformas var något vi ville undersöka närmare då vi ansåg det 

vara av ytterst stor vikt för studiens syfte. Självklart är vi medvetna om att 
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projektutformningen påverkas av kundens behov men det var det generella 

tillvägagångssättet som intresserade oss. 

 

Beläggningen av projekt har tilldelats en manager som är ansvarig för hur fördelningen 

mellan uppdragen ska se ut. En partner tittar sedan igenom det men grovfördelningen 

sköter som sagt managern. Detta är en medveten strategi för att trycka ner den typen av 

ansvar på yngre medarbetare som kan växa med uppgiften. Partners har därefter det 

yttersta ansvaret att man har rätt bemanning på uppdragen och att man tillgodoser 

önskemål som en del individer kan ha. 

 

Det kan finnas yngre medarbetare som vill jobba mer inom en viss typ av 

bransch eller en viss typ av företag, det gäller liksom att lyssna på de här 

önskemålen och ta hänsyn till dem. 

 

    (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

I projektens inledningsfas sitter en partner med i början och sätter ramarna och guidar 

teamet. Där sitter de med övriga projektmedlemmar och diskuterar vilka områden som är 

viktiga att titta på men även vilka områden de inte behöver iaktta. 

 

Jag tror att när man väl börjat med projektet så är det väldigt enkelt att 

komma fram till vad man ska göra. Det är däremot betydligt svårare att 

komma fram till vad man inte behöver göra och den vägledningen ger vi 

teamet relativt tidigt i projektets utvecklingsskede. Sedan är vi med vid 

vissa tillfällen under resans gång och guidar och stämmer av så att vi är på 

rätt väg mot målet.  

 

  (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

En partner är å andra sidan inte inne och petar i detalj, det kan hända att personen gör det 

men oftast är de intresserade av medarbetarnas egna beslut. De har en annan metod för att 

förvisa sig om att man uppnår den kvalité som förväntas. Proceduren bygger på att allting 

som en assistent gör ska gås igenom utav den som är senior. De kallar det för ”fyra ögon-

principen”, vilket innebär att man måste ha fyra ögon på allt. Det får inte finnas några 

olösta frågor, man ska följa god revisionssed och allt vad det kan vara. En seniors arbete 

granskas sedan av en manager och en managers i sin tur av en partner. I slutändan brukar 

det vara så att det är en partner som sätter dit den sista underskriften vilket ger personen 

en möjlighet att sätta sig ner och kika på vad vederbörande personer har lyckats 

åstadkomma under projektet. Att flera människor redan har gått igenom det innan det når 

partnern genererar fram en tilltro och gör att partnern slipper peta i varenda detalj.  

 

4.2.1.3 Kunskapsarbetaren & Decentralisering 

På Deloitte får den enskilde kunskapsarbetaren till en början inget eget övergripande 

bestämmanderätt. Assistenter blir hela tiden tilldelade uppgifter och styr inte över sin 

egen kalender. Detta förändras däremot en del när man kommer upp på senior- och 
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framförallt managernivå. Man får då ta mer egna initiativ samt hålla koll på och styra 

över sin kalender.  Frågorna om huruvida man ska tacka ja eller nej till en viss kund, hur 

många man ska anställa och själva ansvaret kring kontorets budget sköts dock av 

personerna i toppen av pyramiden, i synnerhet av kontorschefen som har budgetansvaret 

för kontoret där dessa frågeställningar ingår. 

 

Det finns också en viss guidance och vägledning allra högst uppifrån och eftersom det är 

ett partnerlett företag så är det alla partners som själva sätter ambitionsnivån om vad de 

vill åstadkomma. 

 

Är vi nöjda med det som är eller vill vi utveckla företaget? Deloitte är inget 

företag där man är nöjd med att det är som det är för det tror vi är en 

livsfarlig strategi. Den vägen vi då istället har valt är att hela tiden försöka 

utveckla företaget. För är man nöjd med tillvaron och vill behålla allt som 

det är så leder det till en avveckling till slut. Alla de här affärsmässiga 

besluten, alltifrån rekrytering av personal till vad vi ska göra för aktiviteter 

på marknaden för att öka tillväxten, är beslut som vi partners förfogar över.  

 

  (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

Vad det gäller andra medarbetare och deras befogenhet att fritt kunna komma med egna 

tankar och idéer är något de värderar högt på Deloitte. 

 

Alla som arbetar, oavsett nivå är en del av företaget vilket betyder att deras 

tankar och idéer från dag ett är minst lika mycket värda som mina tankar 

och idéer som har jobbat här i snart 25 år. De kan se saker och ting med helt 

andra ögon och de vi anställer idag är födda i slutet på 80-talet och då är det 

klart att de har ett helt annat perspektiv på saker och ting. Många tankar och 

idéer kan vara otroligt bra och därför gäller det att skapa en miljö som gör 

att man känner att man vågar uttrycka sig och också få gehör för sina 

synpunkter. Allting kan vi naturligtvis inte hörsamma men mycket utav det 

som kommer fram nerifrån försöker vi på ett eller annat sätt ta hänsyn till.  

 

    (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

Deloitte lyfter även fram sitt arbete kring det här med counslerskapet som innebär att man 

har någon man kan vända sig till. De som arbetsgivare ska genom den vägen få reda på 

vad individen har för synpunkter. Förhoppningsvis kommer det fram värdefulla tips och 

idéer som kan hörsammas och bidra till företagets utveckling. Detta är en viktig 

komponent i företagets progression. 
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4.2.2 Styrning 

4.2.2.1 Kunskapsreglering 

Eftersom det är helt omöjligt att kontrollera medarbetarnas arbetsprocess på grund av att 

den är så komplex i sin natur så måste ledarna inom företaget ta till andra metoder, bland 

annat genom att skapa en förutsägbarhet med hjälp av standardisering av kunskap och 

kompetens. Hans Warén redogör kring läget i Deloitte: 

  

Till att börja med så är vi väl medvetna om att vi är ett kunskapshus. Det är 

vi definitivt. Det är ju det som är vår styrka, att kunderna som vi arbetar 

med inte bara får tillgång till det vi kan på det här lilla kontoret, utan de får 

tillgång till hela den kunskapsbank som Deloitte har byggt upp genom alla 

dessa år som företaget har existerat. Dyker det upp någon fråga som vi i 

Göteborg, eller kanske till och med i hela Sverige inte kan svara på, så har 

vi en hel organisation med 200 000 anställda bakom oss som råkar jobba i 

samma företag. Då är det klart att det alltid finns någon därute i världen som 

kan leverera den tjänst som kunderna efterfrågar. Är det någon specifik 

fråga som kräver extrem spetskompetens så är det mycket möjligt att vi helt 

enkelt får söka oss till något annat land. På så sätt är det definitivt ett 

kunskapshus.  

 

              (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

Här kan man se vilken avgörande roll just kunskap har inom Deloitte och hur den 

genomsyrar deras dagliga arbete. Han nämner även deras ”kunskapsbank” som funkar 

som någon slags försäkring som man alltid kan vända sig till ifall den kompetens som 

finns lokalt inte räcker till. Det är detta som kallas standardisering av kunskap och 

kompetens. 

  

Eftersom kunskap har en sådan avgörande roll i ett företag som Deloitte så lägger man 

stor vikt vid att alla inom verksamheten ska ha tillgång till den bästa och nyaste 

kunskapen. 

  

[…]Då kommer vi till den sanningsenliga klyschan om att vår främsta 

tillgång är människor. Våra viktigaste tillgångar sitter inte i vår 

balansräkning, utan de kommer klockan åtta på morgonen och går hem sent 

på eftermiddagen. Kunskapen och kärnan i det här kunskapshuset finns hos 

våra medarbetare. 

  

Det gäller då att skapa en miljö som gör att medarbetarna trivs och att man 

inte lämnar av det skälet. Vi vill även ha en öppen miljö där man delar med 

sig av sin kunskap på olika nivåer, dels genom att hjälpa, coacha och stötta 

varandra och dels genom att vara generös och bjuda på sina kunskaper. Vi 

försöker också att på ett strukturerat sätt dela med oss av spetskompetens. 

Ett antal industrigrupper har upprättats där vi försöker att samla industri- 

och branschspecifika kunskaper, och där vi hela tiden försöker att spara den 
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här kompetensen genom att utveckla metoder för hur vissa typer av 

projektarbete skall genomföras. Vi ser också till att det finns ett 

referensbibliotek med rapporter och utredningar så att sådana här saker inte 

bara försvinner.  

 

Viktigast är dock att ha någon form av intern ”best practice”, vilket innebär 

att om vi har gjort någonting riktigt bra på vårt kontor, så delar vi med oss 

av detta till andra kontor. När vi får en klok idé här i Göteborg brukar vi 

därför alltid först kolla om någon annan redan har gjort detta, innan vi själva 

sätter oss ned med ett tomt, vitt papper. Ni kan ju tänka er att det kanske 

finns någon därute i landet eller i något annat land som har kommit lite 

längre än vad vi har gjort, då kan vi fråga om hjälp och suga åt oss allt vi 

kan därifrån. Då får man det lilla försprånget samtidigt som man tar en liten 

genväg. Vi jobbar därför med olika metoder för att försöka bevara den här 

kunskapen. Lite av kunskapshusets och konsultföretagets dilemma är dock 

att allting sitter i de anställda vilket gör att det gäller att knyta till sig 

medarbetarna så nära som möjligt. Alla är ju viktiga på ett eller annat sätt.  

 

              (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

4.2.2.2 Utbildning 

Enligt Hans Warén är man som ett tomt, vitt papper när man stiger in som nyanställd. 

Han förklarar att även om du har haft den bästa utbildningen på det bästa universitetet så 

är det ingen garanti för att kunna slutföra en uppgift när man väl sätter igång med ett 

uppdrag. På Deloitte lägger man enorma resurser på att utbilda de nya inom företaget på 

bästa möjliga sätt så att de är väl förberedda när det är dags. Det är i samband med 

rekryteringsprocessen som man får en djupare inblick kring detta med utbildning: 

 

Jag jobbar själv mycket med rekrytering och det är lite av ett lotteri. De som 

t.ex. söker till revisionssidan har alla samma akademiska utbildning och 

man har klarat sina betyg. Detta är något man enkelt kan kolla upp, det tar 2 

sekunder att se att den här personen har gått den utbildningen och att den 

har klarat alla sina högskolepoäng. Det som är svårare är att skapa sig en 

uppfattning om människan bakom betygen. Vad finns det för ambitioner 

med den här personen, är han villig att ta in nya kunskaper? Vad har de för 

mål, drivkrafter och ambitioner i livet? Vilken nivå vill de nå? Det är detta 

som vi egentligen lägger stor vikt vid eftersom vi har vår egen utbildning 

där de utbildas så småningom.  

 

              (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

Med hjälp av ovanstående kommentar så kan man tolka det som att utbildningen man får 

under studietiden inte alls är lika värdefull som den man får inom själva organisationen. 

Så länge man har klarat av sina högskolepoäng så har man kriterierna för att kunna jobba 

på företaget. Vid rekryteringsprocessen väljs sedan endast de allra mest ambitiösa ut. 
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4.2.2.3 Kultur 

När man lyssnar på Hans Warén så får man bilden av att Deloitte hålls samman av en 

otroligt stark kultur som har enat hela verksamheten och som samtidigt har effektiviserat 

själva företaget. Det finns fyra grundläggande värderingar som man vill att alla inom 

företaget ska leva efter: 

 

 Att visa integritet, att vara oberoende och jobba under tystnadsplikt. Detta utgör 

grunden i Deloittes verksamhet. 

 Att leverera ett exceptionellt värde till alla Deloittes klienter. Detta får aldrig 

svaja och det kräver man av samtliga kontor i Sverige. 

 Man skall ha ett åtagande mot varandra. Man ska jobba i team och ställa upp för 

varandra i vått och torrt. Det ska vara prestigelöst och man ska hjälpa de som är i 

behov oavsett vad man har för titel inom företaget.  

 Att sträva efter mångfald. I samband med anställningen vill man ha mångfald i 

alla avseenden. Man ska ge kvinnor och män samma chans, och anställa folk 

oavsett etniskt ursprung (Deloitte AB 2011). 

 

Ett tydligt tecken på den starka kultur som råder inom Deloitte är att de som är allra högst 

upp i pyramiden en gång i tiden har varit assistenter. De har stannat på företaget under 

många år och jobbat sig upp, steg för steg. Det är denna lojalitet som man ständigt strävar 

efter inom Deloitte. 

  

Vi resonerar på så sätt att de vi anställer idag, är de som ska ta över 

företaget om tio år. De ska vara bättre än vad vi var. Det gäller att ta hand 

om dem och utveckla dem på vägen dit. Det händer ytterst sällan att vi tar in 

någon erfaren som går in som senior. Vi strävar efter att alla som hamnar i 

toppen ska ha gått hela vägen, och de som är där i dagsläget har gjort det. 

Det är det här som bygger kulturen. Har man inte en kulturell organisation 

så spelar det ingen roll hur många regler och normer du har, då blir det ändå 

bara kaos av det hela. En kulturell sammanhållning är därför oerhört vikigt 

för oss.  

        (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 
Vad man kan tolka av denna kommentar är att man inom Deloitte uppfostrar sina egna 

anställda från botten till toppen. Det är särskilt de yngsta och nyanställda som kommer in 

som får en stark indoktrinering av den kultur som präglar Deloitte. Man tar inte in folk 

hur som helst utan man väljer noga ut de med bäst personlighet och de som de tror passar 

in och har ambitionen att jobba sig upp. 

  

Vidare så anser Hans Warén att det finns många företag som erbjuder samma tjänster i 

branschen men att det som skiljer Deloitte från andra organisationer är just den starka 
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kulturen som råder på företaget. Han finner det som en självklarhet att även kunderna 

tjänar på den starka kulturen eftersom de tjänster man levererar är av högsta kvalité just 

på grund av att medarbetarna trivs. Detta smittar av sig på själva utförandet menar han. 

  

Kunderna bryr sig egentligen inte om vad vi kan och inte kan. Det som de 

märker är att vi måste visa att vi bryr oss om dem. Det vi gör, det kan alla 

andra företag i branschen också göra, men hur vi gör det är däremot 

skillnaden gentemot andra. Vad vi gör annorlunda är att vi tänker på att vi 

har en kund som har betalat och det vi strävar efter är att ge något slags 

mervärde till kunden så att den får en känsla i stil med ”fyfasen, det här var 

riktigt bra”. Vi vill helt enkelt bygga upp den feelingen, det är vad det 

handlar om.  

 

    (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

Hans Warén är noga med att påpeka att dessa värderingar och normer alltid måste finnas 

påtagliga när de anställda jobbar mot kunden, det får helt enkelt aldrig svikta. Varje 

anställd måste känna att den tillhör en familj. Vi:et skall alltid komma i första hand. Den 

dagen jag:et kommer före vi:et är man fel ute. Det som är bra för företaget är bra för 

individen. Han förklarar vidare att om det sviktar en gång så kan kunden få en negativ 

upplevelse som snabbt kan sprida sig vidare till andra potentiella kunder. 

   

Detta är någonting som vi hela tiden försöker plantera i våra medarbetare. 

Det går till som så att vi partners som befinner oss längst upp hela tiden 

måste leva utifrån dessa värderingar. För om vi chefer inte gör det så 

kommer aldrig en nyanställd att göra det. Det måste liksom genomsyra hela 

organisationen. När en kund sätter sin fot genom dörren så ska personen få 

rätt känsla meddetsamma, det ska t.ex. redan börja med ett leende från 

receptionisterna.  

 

  (Hans Warén, personlig intervju April, 2011) 

 

Man får den uppfattningen att Deloitte lägger stor vikt på att inte bara skapa och leverera 

kvalitativa tjänster utan även frambringa rätt känsla i allt som har med Deloitte att göra. 

För att lyckas med det gäller det att samtliga visar stort engagemang och att alla håller 

ihop för att kunna driva Deloitte åt samma håll. Därför är det vikigt att de värderingar 

som ligger till grund för Deloittes kultur följs så noga som möjligt. 
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4.3 PwC 

Denna del av uppsatsen bygger på utsagor från vår intervju med Pontus Tonning, 

kontorschef på PwC i Borås. Vid användning av andra referenser så kommer dessa att 

återges tydligt. 

 

4.3.1 Struktur 

4.3.1.1 Organisationsform 

PwC i Borås har en komplex struktur på organisationen. Man är huvudsakligen indelade i 

tre ”line of services” som det heter och dessa är revision, skatt och advisory 

(rådgivningstjänster). Under dessa har man sedan olika ”business units” vilket gör att det 

blir en ganska komplex matrisstruktur. En ledningsgrupp på fem personer som sköter de 

operativa frågorna har organiserats, förutom Pontus Tonning så är det tre gruppchefer och 

en person till som sitter med där. Det är där det mesta utav arbetet utförs. Sedan har man 

en grupp till, en stabfunktion som de benämner som en strategigrupp som hanterar vissa 

typer av frågor som är av mer långsiktig karaktär. Även där sitter Pontus med, 

tillsammans med delägarna (partners). Hela PwC Sverige är delägarstyrt och på 

Boråskontoret har de tre partners som bildar denna strategigrupp. Organisationen 

innehåller även tre gruppchefer som sköter beläggning, styrning, coachsamtal, 

medarbetarutveckling, lönesamtal med mera. Detta gäller som sagt Boråskontoret och det 

kan skilja sig mellan de olika kontoren ute i landet. Varje kontor har frihet att skapa sin 

egen struktur. 

 

På Boråskontoret har de nio karriärsteg där man inleder som ”Associate” för att sedan ta 

nästa steg till rollen som ”Experienced Associate”. ”Senior Associate 1” och ”Senior 

Associate 2” är de två nästkommande karriärstegen innan man tar sig an rollen som 

”Assistent Manager”. Först därefter blir man ”Manager” och sedan även ”Senior 

Manager” som är nästa steg. ”Director” och ”Partner” är de två avslutande stegen i 

hierarkin på kontoret. Man säger att man normalt i början tar ett steg per år i 

grundutförandet men att det blir högre krav på affärsmässighet och att kunna driva affärer 

ju högre upp i hierarkin man kommer. Detta krav kommer först på managernivå och är 

man dessutom godkänd eller auktoriserad revisor så kan också kundansvar tillkomma på 

denna nivå. Bedömningen vid befordring av de anställda är väldigt strukturerad. 

Utvecklingsprocessen inleds med ett utvecklingssamtal i augusti-september som är början 

på deras kalenderår och där gör man upp en plan med medarbetaren. 

 

Vilken nivå är den anställde på idag och vad har personen i fråga för 

målsättning? Alla vill inte hetsa vidare utan vissa är nöjda med sin situation 

och då ska inte vi driva på. Å andra sidan finns det människor som vill 

framåt och säger att de vill hoppa två steg och ska satsa järnet på det. Det är 

viktigt att vi, tillsammans med de som vill gå normalfort, kan möta och 

hantera båda de här typerna av människor. Vi tittar då på vart de befinner 

sig, vad nästa nivå är och vad som krävs för att nå dit och utifrån det 

försöker vi stötta dem.        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 
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Det finns väldigt fördefinierade krav på vad som krävs för att komma vidare och det är 

något de följer och stämmer av med de anställda under året. Utifrån arbetet på de olika 

uppdragen får de feedback i form av utvärderingssamtal samt uppdragsutvärderingar. Där 

bedöms prestationen innan man sedan i juni har en sammanfattande utvärdering som blir 

som en input inför det kommande lönesamtalet samt nästa års utvecklingssamtal. Så 

rullar det på varje år och det gäller alla i hela PwC, jorden runt. 

 

4.3.1.2 Projektgrupper 

När det gäller arbete i projektform är PwC väldigt noga med att jobba utifrån en 

nyckelfaktor. Det är beläggning som de jobbar väldigt mycket med i ledningsgruppen, de 

ser till så att alla har att göra. Deras mål är att fördela arbetet jämnt så att man inte har 

några som jobbar väldigt mycket och riskerar att gå in i väggen medan man har andra 

som sitter och inte har något att sysselsätta sig med. Ett projekt styrs sedan ofta av att 

man har en kundansvarig som har ansvaret för en kund och där ingår arbetsuppgifter 

såsom att säkerställa kvalité, leverans, prissättning, ekonomiskt ansvar med mera. Den 

kundansvarige har ansvaret för själva projektet och resultatet, allt som har med kunden att 

göra medan ledningsgruppen och framförallt en liten speciell beläggningsgrupp sköter 

beläggningen.      

 

Den kundansvarige ansvarar för planeringen av projektet och måste 

uppskatta omfattningen i ett tidigt skede. Hur många timmar behöver jag på 

det här uppdraget? Vad är det som skall göras? När skall det vara klart? När 

kommer materialet in? Detta förmedlas sedan vidare till de som har ansvaret 

för beläggningen och det får de sitta och pussla med. 

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 

 

Besluten tas många gånger utifrån ett medarbetarperspektiv. 

 

Jobbar man väldigt mycket med lite större bolag och känner att man istället 

vill jobba med mindre så har vi möjlighet att pussla om då det kanske finns 

någon annan som å andra sidan kan tänka sig att arbeta med större företag. 

Då kan vi liksom flytta om det i beläggningsgruppen, det blir som ett 

jättepussel som vi lägger mycket tid på. 

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 

 

4.3.1.3 Kunskapsarbetaren 

På PwC har den enskilde medarbetaren en hel del att säga till om kring sin 

arbetssituation. Det gäller dock att personen är ute i god tid med sina önskemål så att de 

styrande kan planera utifrån det.  

 

Har vi redan planerat allting och den anställde kommer och säger att den 

inte vill jobba med vissa bolag samtidigt som det visar sig att personen har 
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75 % av sin tid bland dessa företag så går det ju liksom inte bara att ställa 

om. Vet vi dock om detta så kan vi planera långsiktigt utifrån det. Man kan 

också ha önskemål om att arbeta mot någon speciell inriktning eller någon 

specifik bransch som man kan vara särskilt intresserad utav. Annars handlar 

det mycket om att få ihop vardagen och se till att människor har en hyfsad 

arbetssituation. 

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 

 

Under extrema arbetstoppar, exempelvis under våren(maj-juni) jobbar PwC med 

beläggningen på ett annat sätt, då kikar man istället på vad de har kvar att göra och 

stämmer av det månadsvis. Varje medarbetare får också göra en planering utifrån vilka 

uppdrag personen verkar inom samtidigt som detta följs upp under ett utvecklingssamtal 

med den anställde. Under samtalet får medarbetaren en möjlighet att vara med och 

påverka sin situation till viss del. 

 

Sedan har vi ju de kunderna vi har och ska göra de jobben vi gör så man kan 

inte sitta och välja överdrivet, men under ganska stor egen påverkan kan 

man faktiskt bestämma på sikt. 

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 

 

Något annat de försöker jobba med på PwC är att ha det öppna klimatet. De anser att det 

blir väldigt svårt att arbeta om man inte känner att man kan säga det man tycker. Trots att 

de försöker skapa ett klimat som är väldigt öppet så är det ju ingen garanti att alla 

kommer få sin röst hörd. Därför har man på företaget någonting som heter ”Net survey” 

som är en undersökning där alla anställda får svara på ett antal frågor på hur man 

upplever företaget. 

 

Där har man en källa till att få ut sig om det är någonting man tycker är fel 

eller om det är någonting man tycker är bra eller vad det nu än kan vara.  

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 

 

De har även någonting som de kallar ”Upper feedback” där alla medarbetare kan svara på 

Pontus prestation. Återkopplingen kan röra sig om allt ifrån vad de tycker att han ska 

sluta med till vad han gör bra och ska fortsätta med. Frågorna besvaras anonymt i båda 

dessa undersökningar vilket gör att saker man kanske inte kan ta upp i ett öppet forum 

kommer upp till ytan. Det tar företaget sedan till sig och försöker jobba vidare på. 

 

Huvudsakligen upplever jag att öppenheten finns här. Jag kan ju bara svara 

för Borås men att folk vågar säga det man tycker är väldigt högt i tak här 

och så vill vi ha det. Det driver oss framåt. 

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 
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4.3.1.4 Decentralisering 

Styrningen och beslutsrätten på PwC har förlagts dit uppdragen uppkommer och där 

beslut måste tas, både vad det gäller den enskilde kunskapsarbetaren och organisationen i 

sig. Denna metod valde man då man anser att beslut ska tas på den nivån där man 

kommer i direktkontakt med marknaden. För medarbetarna innebär detta att de i sitt 

arbete har förtroende från högre uppsatta. Tilltron bygger på frihet under ansvar där varje 

anställd får ett visst antal timmar på sig att ta fram ett fastställt resultat. Ifall det uppstår 

komplikationer och man inte lyckas ta fram resultatet i tid så kan man få stöd av mer 

erfarna kollegor, allt för att undvika stress och ångest för medarbetaren i fråga. 

 

Beslutsrätten i fråga om organisationen klargör Pontus Tonning på följande vis: 

 

Styrningen sker en del utifrån, först på regionnivå och därefter ner på 

lokalnivå till de olika kontoren. Tittar man på Borås så har jag ett 

resultatansvar och ett personalansvar för hela Boråskontoret. Man kan säga 

att vi styr hela verksamheten gemensamt och förlägger resultatansvar där det 

passar bäst. I vår organisation har det varit mest naturligt att satsa på lokala 

kontor och det har vi numera som strategi, att mäta de lokala kontoren. På 

de lite större orterna Stockholm, Göteborg och Malmö finns det andra typer 

av funktioner som är mer komplicerade att förstå. Huvudsakligen är det 

lokala kontor vi mäter och sedan går det upp till regioner och så aggregeras 

det upp till hela vyn. Så kan man säga att organisationen styrs. 

  

Sedan får ju jag som kontorschef information uppifrån med vissa saker som 

jag måste följa. Jag får även vissa saker som jag kan hantera lite efter eget 

huvud och på så sätt upplever jag att vi är ganska decentraliserat. Det är inte 

toppstyrt, absolut inte. Inom vissa givna ramar så har vi väldigt stor frihet att 

agera på den lokala marknaden, det är ju vi som kan Borås/Sjuhärad bäst 

och vet vad vi behöver göra. Sedan måste vi ha viss samordning så att alla 

gör lika för annars spretar det för mycket. Det finns därför en 

centralstödjande funktion som man får stöd och riktlinjer av, som kan 

rekommendera oss om att prova på någonting som kan funka bra. Men det 

är inte någon sådan centralstyrning, utan vi är ganska decentraliserat.  

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 

 

Samtliga kontor i Sverige jobbar strukturerat med affärsplaner och får samma mall att 

jobba utifrån. Det är övergripande ramar som talar om vart de ska någonstans och dessa 

får sedan brytas ner på de olika kontoren i hänsyn till de egna förutsättningarna. 

 

Då får man titta på vad vi har för personal, hur vår marknad ser ut och hur 

vår kundstock ser ut. Vart är vi starka? Vart är vi mindre starka? Vad 

behöver vi göra för att nå de här målen? 

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011)  
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Trots att kontoren har en del gemensamheter så är det ändå mycket som skiljer de åt. En 

stark bidragande orsak till detta, förutom de skiljda specifika förutsättningarna, är 

traditionen. Har man haft någon stark person som styrt och lett på ett visst sätt som sedan 

försvinner så är det många gånger så att man fortsätter på den inslagna vägen (fastnar i 

det gamla). Historiskt sett har denna entreprenörsinriktning varit mycket framgångsrik i 

och med att man gynnats av en lokal entreprenörsandra i samband med uppdrag med 

mindre företag från den egna orten (PwC 2011). Pontus ser dock en risk med att arbeta på 

detta sätt. 

 

Det får aldrig leda till att man sitter o tänker i kretsar som ”nu ska vi göra 

Borås så bra som möjligt och skita i alla andra” utan har man en bra lösning 

på ett problem så ska man dela med sig av kunskapen. På så sätt slipper de 

”uppfinna hjulet en gång till”. Förutom att hjälpa varandra tycker vi också 

att det är väldigt viktigt att hämta inspiration från varandra. 

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 

 

 

4.3.2 Styrning 

4.3.2.1 Kunskapsreglering 

Inom PwC är det en självklarhet att kunskap har en central roll inom företaget. Man ser 

till att alla individer är utrustade med den bästa kunskapen och de bästa lösningarna som 

existerar. Detta sker främst genom deras intranät. 

  

Vi har vårt intranät. Undrar man t.ex. hur man ska rapportera någonting eller 

vilka mallar som behövs så kan man gå in på intranätet och kolla om det 

finns färdiga mallar som bara kan plockas ner i sådana fall. Vi har jobbat 

mycket med det den senaste tiden för att kunna skapa någon slags ”best 

practice”. Det som vi alltid upplyser våra medarbetare om är att de gärna får 

modifiera och anpassa en mall de använder sig utav utifrån sitt uppdrag eller 

utifrån kundens/marknadens specifika förutsättningar. Att ta någonting som 

är bra för att försöka göra det ännu bättre på sitt sätt, är någonting vi starkt 

tror på. 

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 

 

4.3.2.2  Utbildning 

Utbildningen inom PwC är både praktisk och teoretisk. Man lägger inte mycket kraft på 

de formella utbildningarna från högskolor och universitet. Enligt Pontus Tonning så sker 

det extremt mycket utbildning inom PwC för att kunna säkerställa att alla har samma 

förutsättningar i samband med de uppdrag som de ställs inför. 
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Inom PricewaterhouseCooper finns det tre typer av utbildningar, sammanlagt är de 

mellan 40-80 timmar per medarbetare. 

 

 Den regelrätta utbildningen: Man sitter i en skolsal och får en lärare. Ca 40-60 

personer från kontor runt om i landet åker iväg på kurs till Stockholm där man 

utbildas inom olika områden. Detta ingår i PwC’s utvecklingsplan där man har ett 

internt kursutbud. Detta är någonting som det satsas enormt på. 

 E-learning: Små videosnuttar som ligger ute på intranätet. Dessa visar hur man 

utför olika komplicerade uppgifter, som t.ex. hur man bokför kontanta in- och 

utbetalningar. Där kan man även titta på långa tutorials och detta har alla anställda 

i hela Sverige tillgång till.  

 
 On the Job training: Innebär att man får rena praktiska kunskaper i samband med 

att man jobbar i olika projekt. Man försöker att prioritera denna kategori med 

tanke på alla nyttiga erfarenheter man samlar på sig.  

  

Genom att kombinera dessa tre typer av utbildningar anser man att man inom PwC 

genomgår en mer djupgående utbildning än den man får i den akademiska världen. 

 

4.3.2.3  Kultur 

Kulturen på PwC går ut på att skapa en allmän delaktighet där varje individ inom 

företaget känner att han eller hon till en viss grad kan påverka sin egen tillvaro. Det 

uttrycker sig på så sätt genom att alla kan vara med och påverka i samband med 

uppsättningen av framtida mål och visioner för företaget (PwC 2011). 

  

Vi lägger väldigt mycket energi på att skapa en stark kultur, speciellt under 

de senaste åren eftersom vi har vuxit otroligt mycket. Ju större gruppen blir, 

ju viktigare är det att få alla att gå åt samma håll och känna sig delaktiga. 

Går man inte åt samma håll så tappar man väldigt mycket resurser. 

 

        (Pontus Tonning, personlig intervju April, 2011) 

 

Pontus Tonning påpekar dock att det finns skillnader kring kulturen i koncernen, speciellt 

bland de större kontoren jämfört med de mindre, exempelvis PwC i Borås i jämförelse 

med PwC i Stockholm. Enligt Pontus Tonning skiljer sig Boråskontoret på det sättet att 

det är mycket mer öppet, mindre regelstyrt med liten hierarki. Eftersom kontoret är så 

pass litet så är även de som är med i ledningen ute bland alla andra medarbetare och gör 

tillsammans det mesta av sitt dagliga arbete där, helt prestigelöst. 

  

Det tror vi är en vikig del av vår framgång. Att man inte har några höga 

hästar utan att alla är lika och befinner sig på samma nivå och gör ett 

gemensamt arbete. Det finns liksom ingen hierarki på det sättet. Jag som 

chef är precis som en av alla andra här.   (Pontus Tonning, personlig intervju 

April, 2011) 
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4.4 Sammanfattning 

4.4.1 Deloitte 

Deloitte har en hyfsat hierarkisk organisation. De vill att de anställda hela tiden ska ha 

någonting att sträva efter. På Deloitte finns det ingen risk att man som anställd stannar på 

en nivå och förblir där för tid och evighet. De anställda jobbar mycket i projektform där 

konsulterna ingår i olika team, oftast med andra Deloitte-anställda. I projektens 

inledningsfas sitter en partner alltid med och sätter ramar och guidar teamet. Partnern 

sitter med övriga projektmedlemmar och diskuterar vilka områden som är viktiga att titta 

på men även vilka områden de inte behöver iaktta. 

 

På Deloitte får den enskilde kunskapsarbetaren till en början ingen egen övergripande 

bestämmanderätt. Assistenter blir hela tiden tilldelade uppgifter men detta förändras när 

man kommer upp på senior- och framförallt managernivå. Att alla på företaget fritt ska 

kunna komma med egna tankar och idéer är något de värderar högt på Deloitte. De vill 

skapa en miljö där alla känner att de vågar uttrycka sig. 

 

Kunskap är det verktyg som genomsyrar hela organisationen och som styr i stora delar av 

deras dagliga arbete. Hans Warén nämner kunskapsbanken som någon slags försäkring 

som man alltid kan vända sig till ifall den kompetens som finns lokalt inte räcker till. 

Detta är nästintill ett skolboksexempel på det som kallas för standardisering av kunskap 

och kompetens. För att tillgängliggöra kunskap på bästa möjliga sätt så strävar man efter 

att skapa en miljö där arbetarna på ett enkelt sätt kan ta del av varandras lärdomar. 

Kunskap delas även genom olika tekniska lösningar där man systematiskt samlar kunskap 

och gör den tillgänglig för hela organisationen, så väl nationellt som internationellt.  

 

Utbildning som Deloitte anordnar för nyanställda är ett annat viktigt redskap som man 

använder för att skapa en form av kontroll. I samband med rekryteringen ser man de 

nyanställda som vita, tomma papper som ska fyllas på med kunskap, normer och 

värderingar. Den starka kulturen som råder inom Deloitte är ett oerhört viktigt verktyg 

som styr och håller samman hela organisationen. Ett exempel är den lojalitet som de i den 

hierarkiska toppen visar. Detta är personer som en gång själva började längst ner i den 

pyramidliknande hierarkin. Deloitte jobbar medvetet med denna process där man hela 

tiden vill utveckla egna ledare inom organisationen. Enligt Hans Warén så har den starka 

kulturen även präglat kvalitén på tjänsterna som levereras till kund. Han påpekar att det 

finns många företag som erbjuder samma typer av tjänster, men att skillnaden är den att 

Deloitte levererar sina tjänster med stor omtänksamhet som i sin tur skapar enormt 

mervärde till kunderna. 

 

4.4.2 PwC 

PwC i Borås har en komplex struktur på organisationen. Man är huvudsakligen indelade i 

tre ”line of services” som det heter och dessa är revision, skatt och advisory 

(rådgivningstjänster). Under dessa har man sedan olika ”business units” vilket gör att det 

blir en ganska komplex matrisstruktur. Varje kontor i landet har frihet att skapa sin egen 

struktur. 
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Projekten på företaget styrs ofta av att man har en kundansvarig som har ansvaret för en 

kund. I en sådan roll ingår arbetsuppgifter såsom att säkerställa kvalité, leverans, 

prissättning, ekonomiskt ansvar med mera. Den kundansvarige har ansvaret för själva 

projektet och resultatet, allt som har med just den kunden att göra. På PwC har den 

enskilde medarbetaren en hel del att säga till om kring sin arbetssituation. Det gäller dock 

att personen är ute i god tid med sina önskemål så att de styrande kan planera utifrån det.  

Styrningen och beslutsrätten på PwC har förlagts dit uppdragen uppkommer och där 

beslut måste tas. Denna metod valde man då man anser att beslut ska tas på den nivån där 

man kommer i direktkontakt med marknaden. För medarbetarna innebär detta att de i sitt 

arbete har förtroende från högre uppsatta. Tilltron bygger på frihet under ansvar där varje 

anställd får ett visst antal timmar på sig att ta fram ett fastställt resultat. 

 

Kunskap har en central roll inom företaget. Till exempel har man ett eget intranät där 

man lagrar all form av rutin och metodik. Medarbetarna har möjlighet att hela tiden 

komma med förslag på hur man kan förbättra saker och ting för att på så sätt skapa en 

”best practice” som alla sedan kan ta del av. 

  

För att vara säkra på att man får ut det man önskar av medarbetarna så lägger ledningen 

enorma resurser på olika former av utbildning. Den första utbildningen är den teoretiska 

där man sitter i en skolsal och utbildas kring regler och rutiner inom företaget. Andra 

delen av utbildningen innefattar lärande genom videosnuttar. I den sista och viktigaste 

delen får de anställda ta del av olika projekt där de får en inblick i hur det går till på 

daglig basis.  

 

Det viktigaste som man vill uppnå med kulturen inom PwC är delaktigheten. Ledningen 

arbetar ständigt för att få medarbetarna att känna att de kan vara med och påverka kring 

sin arbetssituation. En styrka som Pontus Tonning påpekar och som är utmärkande för 

kulturen inom PwC är att det råder en stor jämställdhet mellan medarbetarna och 

cheferna. 
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5 Analys & tolkning av empiri 
 

5.1 Struktur 

5.1.1 Organisationsform 

Deloitte 
I strukturtermer kan man konstatera att Deloitte är konstruerat som en pyramid med fyra 

nivåer. Hierarkin är tydlig och man har klara riktlinjer för vad som gäller för en viss nivå 

och vad som krävs för att ta sig vidare. Att hela tiden sträva mot en högre nivå är just 

anledningen till att man har utformat organisationen på detta sätt. Man vill skapa en 

morot för de anställda och det är den typen av ambitiösa människor med en 

underliggande drivkraft de är intresserade utav och vill ha in. Som Hans Warén uttryckte 

det i föregående kapital så vill man inte ha in någon som nöjer sig med att vara assistent 

resten av livet då det inte utvecklar företaget. Alvesson (2004) påstår i sin bok att 

strukturen inom kunskapsintensiva företag byggs upp kring högt kvalificerade och 

självmotiverade individer och detta måste vi säga stämmer väl överens med Hans Waréns 

berättelse kring Deloittes organisationsform. Anledningen till att det sedan blir smalare 

upp mot toppen beror främst på att många ryker på vägen då de inte klarar av kraven och 

pressen som finns där för att ta sig fram. Det krävs alltså en enorm kunskap och 

framförallt en inre motivation för att nå toppen. Det ska dock sägas att denna struktur 

endast är en illustration över verksamheten och inte något som alltid är påtagligt i det 

vardagliga arbetet. 

 

Adhocratin måste anställa och ge makt åt experter, yrkesmänniskor, vars kunskaper och 

färdigheter har blivit högst utvecklade i utvecklingsprogram anser Mintzberg (1983) och 

gör gällande att de existerande kunskaperna och färdigheterna endast ska användas som 

en bas för att bygga upp nya kunskaper och färdigheter. Att den akademiska utbildningen 

inte värderas speciellt högt på Deloitte medför inte att man per automatik bortser från det. 

Det går att finna ett tydligt mönster bland de anställda där de allra flesta inom de olika 

affärsområdena är civilekonomer med undantag från skatteavdelningen där de flesta är 

utbildade jurister. Att de anställda har fått sina kunskaper utvecklade i ett 

utvecklingsprogram, som Mintzberg väljer att beteckna det, för att användas som en bas 

för att bygga upp nya färdigheter går ihop med Deloittes sätt att arbeta. Utöver sin 

civilekonomexamen utbildas man hela tiden på företaget vilket är en av tankarna med 

Adhocratin enligt Mintzberg (1983). 

         

Alvesson (2000) hade också ett par teorier kring adhocratin som vi kunde se tecken av på 

Deloitte. Ett av dem var att problemlösning kunde uppnås genom att olika resurspersoner 

i det nätverk som hela företaget(koncernen) utgör kopplas in vid behov för rådgivning 

och tips och eventuellt för aktiv medverkan i projekten. Hans Warén förklarade att ett 

syfte de hade med sin organisationsstruktur var att man visste vad man kunde förvänta sig 

av en medarbetare på en viss nivå. Att de dessutom jobbar i en internationell organisation 

där strukturen ser likadan ut i hela världen underlättar vid arbete över nationsgränserna. 

Vid ett eventuellt förvärv i ett annat land så kan man dra nytta av sina kollegor och sätta 

ihop ett team i motsvarande land. Vill man sätta ihop ett team utifrån en assistent, en 



 

- 40 - 

senior och en manager så behöver man inte oroa sig för kvalitet då man har samma krav 

världen över. Detta är ett tydligt drag för en ad hoc-artad organisation. 

       

En annan uppfattning Alvesson (2000) hade kring adhocratin var att projektgrupper 

skulle sättas samman utifrån befintliga projekt och deras krav. Projekten skulle ske i nära 

samarbete med kundföretagen och ofta skulle arbetet ske helt och hållet inom ramarna för 

kundens organisation. Konsulten/projektgruppen kunde ha betydligt närmare kontakt med 

kundföretaget än det egna företaget. Självklart måste företag som Deloitte och andra 

inom konsultbranschen anpassa sig efter kundens önskemål, precis som Alvesson 

förespråkar. Projekten utformades efter kundens önskemål och skedde hela tiden i nära 

samarbete med kundföretaget. De anställda på Deloitte kunde också under långa perioder 

ha närmare kontakt med kundföretaget än det egna, beroende på projektets omfattning. 

De egenskaper som är karaktäristiska för adhocratiska organisationer är påtagliga inom 

Deloitte och Alvessons (2000) synsätt kring adhocratin genomsyrar hela Deloittes 

verksamhet. 

 

PwC 
Vid granskning av PwC’s struktur på Boråskontoret reagerade vi på att man hade väldigt 

många steg i hierarkitrappan för att vara ett kunskapsintensivt företag. Alvesson (2004) 

var av inställningen att om man letar efter icke-hierarkiska organisationer så bör 

kunskapsintensiva företag erbjuda intressanta exempel. På PwC hade man från botten till 

toppen närmare bestämt nio karriärsteg och det är nog ganska olikt kunskapsintensiva 

företag som traditionsenligt är vana vid betydligt färre nivåer. Det ska dock påpekas att 

de inte är så noggranna med tidsramar på de olika nivåerna på PwC. De säger att man 

normalt i början tar ett steg per år i grundutförandet men att man, ifall det finns önskemål 

från medarbetare att exempelvis hoppa två steg direkt, är någonting man försöker att 

tillgodose. Att strukturen inom kunskapsintensiva företag byggs upp kring högt 

kvalificerade och självmotiverade individer (Alvesson 2004) är något som delvis 

stämmer in på PwC. Hos dem är det inte lika viktigt att alla hetsar vidare utan vissa kan 

vara nöjda med sin tillvaro och då driver de inte på. Å andra sidan finns det individer som 

vill hoppa över steg för att nå toppen än snabbare. Man är väldigt måna av att kunna 

hantera båda dessa typer av människor i verksamheten. 

 

Adhocrati kännetecknas bland annat av att man har en tendens till att gruppera 

specialiserad personal i funktionella enheter för att underlätta administration och 

personalutveckling menar Mintzberg (1983). PwC är inne på detta spår då man bland 

annat har en ledningsgrupp på fem personer som sköter de operativa frågorna. Man har 

också en stabfunktion som de titulerar som en strategigrupp där de hanterar frågor som är 

av mer långsiktig karaktär. Organisationen innehåller även tre gruppchefer som sköter 

beläggning, styrning, coachsamtal, medarbetarutveckling, lönesamtal med mera. Detta 

gäller Boråskontoret. 

  
Som vi tidigare har redovisat så har även Alvesson (2000) ett par teorier kring adhocrati. 

Ett av dem var att problemlösning kunde uppnås genom att olika resurspersoner i det 

nätverk som hela företaget (koncernen) utgör kopplas in vid behov för rådgivning och 

tips och eventuellt för aktiv medverkan i projekten. Pontus Tonning berättade att man 
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hela tiden försöker dela med sig av kunskap inom organisationen, på så sätt slipper man 

”uppfinna hjulet” en gång till. Förutom att hjälpa varandra inom PwC så försöker man 

också att hämta inspiration från varandra då det kan se väldigt olika ut på de lokala 

kontoren i och med det entreprenörsinriktade styrningssättet. 

 

En annan tolkning Alvesson (2000) hade kring adhocratin var att projektgrupper skulle 

sättas samman utifrån befintliga projekt och deras krav. Projekten skulle ske i nära 

samarbete med kundföretagen och ofta skulle arbetet ske helt och hållet inom ramarna för 

kundens organisation. Konsulten/projektgruppen kunde ha betydligt närmare kontakt med 

kundföretaget än det egna företaget. Precis som Alvesson förordar så sätter även PwC 

samman sina projektgrupper utifrån kundens önskemål. Under långa perioder har 

medarbetarna från PwC närmare kontakt med kundföretaget än det egna, vilket är ett 

vanligt fenomen inom konsultbranschen. De karaktärsdrag som är utmärkande för 

adhocratiska organisationer är tydliga inom PwC. 

 

5.1.2 Projektgrupper 

Deloitte 
Vid arbete i projektform i kunskapsintensiva företag är positionerna ofta förhandlingsbara 

under de inledande stadierna menade Alvesson (2004). Hans Warén klargjorde att det är 

precis på det sättet de försöker att arbeta inom Deloitte. Han berättade att det kan finnas 

yngre medarbetare som vill jobba mer inom en viss typ av bransch eller en viss typ av 

företag och att man lyssnar på önskemålen och försöker att tillgodose de i så hög grad 

som möjligt.    

 

Deetz (1998) betonar att det krävs kommunikation och förhandlingar för att komma 

överens om hur man ska definiera och lösa problem. Enligt han ägnar de anställda sig 

ofta åt att skapa roller och förhandla för att komma fram till vad som måste göras, hur det 

ska göras och vem som har ansvaret för att det görs. Vi fann inslag av Deetz teorier på 

Deloitte där en partner alltid sitter med i projektens inledningsfas och sätter ramar och 

guidar teamet. Partnern sitter med övriga projektmedlemmar och diskuterar vilka 

områden som är viktiga att titta på men även vilka man inte behöver ägna sig åt. 

 

PwC 
Vid arbete i projektform i kunskapsintensiva företag är positionerna ofta förhandlingsbara 

under de inledande stadierna menar Alvesson (2004). Just på det här sättet försöker man 

att arbeta även inom PwC där de anställda kan komma med sina önskemål. Det kan röra 

sig om att man vill jobba mot någon speciell inriktning eller någon specifik bransch som 

kanske är av särskilt intresse. Dock gäller det att vara ute i god tid så att de styrande kan 

planera långsiktigt utifrån detta.  

 

Enligt Deetz (1998) krävs det kommunikation och förhandlingar för att komma överens 

om hur man ska definiera och lösa problem. Enligt han ägnar de anställda sig ofta åt att 

skapa roller och förhandla för att komma fram till vad som måste göras, hur det ska göras 

och vem som har ansvaret för att det görs. På PwC jobbar man utifrån en nyckelfaktor när 

det kommer till arbete i projektform. Det är beläggningen som de jobbar väldigt mycket 
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med i ledningsgruppen där de ser till att alla har att göra. Målet är att fördela arbetet 

jämnt. Ett projekt styrs sedan av att man har en kundansvarig som har ansvaret för en 

kund och där ingår arbetsuppgifter som att säkerställa kvalité, leverans, prissättning med 

mera. Den kundansvarige har ansvaret för själva projektet och planeringen av den samt 

resultatet. Sammanfattningsvis kan man säga att den kundansvarige har allt som har med 

kunden att göra medan ledningsgruppen och framförallt en liten, speciell 

beläggningsgrupp sköter beläggningen. Beläggningsgruppen tar även hänsyn till 

medarbetarnas önskemål och får pussla om mycket. Beläggningen blir som ett jättepussel 

som de lägger ner mycket tid på. 

 

5.1.3 Decentralisering 

Deloitte 
Vad som kännetecknar en decentraliserad organisation kan man inte svara på med endast 

ett entydigt svar. Förutom att makten ska vara spridd bland många personer finns det en 

mängd kriterier att uppfylla. En av dessa var att verksamheten skulle vara uppdelad i små 

överblickbara delar, som var och en skulle vara definierad utifrån en marknad eller ett 

kundbehov. Sätter vi denna tes i förhållande till Deloitte så ser man tydliga spår av att 

verksamheten är uppdelad i små överblickbara delar, i så kallade affärsområden som 

upprättats utifrån de olika tjänster Deloitte erbjuder sina kunder. Affärsområdena är 

precis som Södergren (1987) påstår definierade utifrån en marknad eller ett kundbehov 

och i Deloittes fall är de anställda indelade inom antingen revision, skatt, consulting, FA 

eller admin. 

 

Ett annat drag som utmärker en decentraliserad organisation är enligt Södergren (1987) 

att beslut ska fattas långt ned i organisationen. Hon anser att beslutsprocessen blir mest 

effektiv om besluten fattas på den nivå där direktkommunikation med marknad eller 

omvärld sker. På Deloitte fungerar det till en början inte riktigt på detta sätt. Som 

assistent blir man hela tiden tilldelad uppgifter vilket medför att man inte styr över sin 

egen tid. Assistenterna tar givetvis beslut i samband med kunduppdrag men det 

övergripande ansvaret kring ens arbetssituation tillkommer först på senare nivåer, 

närmare bestämt på senior- och framförallt managernivå. Att självständigt bestämma över 

sin kalender och befintliga kunduppdrag är friheter som tillkommer. Att en senior och 

framförallt en manager ändå har en så pass omfattande beslutsrätt vittnar om att 

verksamheten till stor del är decentraliserad. Anställda inom dessa nivåer har även de 

direktkommunikation med marknad och jobbar ofta sida vid sida med assistenter. 

 

Birgitta Södergren (1987) redogör att det kan vara logiskt att tro att styrningen i en 

decentraliserad organisation minskar men att det i själva verket ökar då fler beslut fattas 

av människor som inte har fullständig överblick. Detta stämmer väl överens med det vi 

upptäckte på företaget. En partner är inte inne och petar i detalj men har trots det andra 

metoder för att förvisa sig om att ingen slarvar och att kvalitén upprätthålls. Proceduren 

bygger på att allting som en anställd uträttar ska gås igenom av en person högre upp i 

hierarkin. Systemet kallar de för ”fyra ögon-principen” och innebär att man måste ha fyra 

ögon på allt. I slutändan brukar det vara så att det är en partner som sätter dit den sista 
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underskriften vilket ger personen ytterligare en möjlighet, om så önskas, att sätta sig ner 

och kika på vad vederbörande person har lyckats åstadkomma under projektets gång.  

 

PwC 

Ett av de drag som kännetecknar en decentraliserad organisation allra mest enligt 

Södergren (1987) är att verksamheten ska vara uppdelad i små överblickbara delar, som 

var och en ska vara definierad utifrån en marknad eller ett kundbehov. Denna teori kring 

decentralisering infrias av PwC där man har delat in sin verksamhet i tre så kallade ”line 

of services”. Dessa tre ”line of services” är utformade utifrån tjänster man erbjuder sina 

kunder och det är revision, skatt och advisory (rådgivningstjänster). 

 

En annan föreställning Södergren (1987) hade på decentralisering var att besluten skulle 

fattas längre ned i organisationen än tidigare och att en organisation är decentraliserad 

först när dess verksamhet påverkas starkt av beslut fattade långt ned i hierarkin. Även 

Alvesson (2004) hade sin egen åskådning gällande detta ämne där han menade att den 

enskilde kunskapsarbetaren (eller det enskilda teamet) ofta har de bästa allmänna 

insikterna om problemområdet och måste ha stor egen bestämmanderätt. Pontus Tonning 

förklarade att styrningen och beslutsrätten på PwC har förlagts dit uppdragen uppkommer 

och där beslut måste tas, både vad det gäller den enskilde kunskapsarbetaren och 

organisationen i sig. Denna metod valdes på grund av att man ansåg att beslut ska tas på 

den nivån där man kommer i direktkontakt med marknaden. För medarbetarna innebär 

det att de i sitt arbete har förtroende från högre uppsatta. Tilltron bygger på frihet under 

ansvar där varje anställd får ett visst antal timmar på sig att ta fram ett fastställt resultat. 

 

Vad det gäller styrningen på kontorsnivå så sker styrningen en del utifrån, från regionnivå 

ner till lokalnivå. På PwC har det varit mest naturligt att satsa på lokala kontor och är det 

som de numera mäter. Huvudsakligen är det som sagt lokala kontor de mäter men Pontus 

berättade att han som kontorschef får information uppifrån med vissa saker som han 

måste följa. Han får även vissa saker som han kan hantera lite efter eget huvud och på så 

sätt upplevs de som ganska decentraliserade. Inom vissa givna ramar så har de väldigt 

stor frihet att agera på den lokala marknaden men sedan måste de ha viss samordning för 

att det inte ska spreta för mycket. 

 

Södergren (1987) beskriver vidare i sin bok att det blir lättare att fatta beslut med mindre 

byråkrati men att man inte ska tro att styrningen i en decentraliserad organisation minskar 

för det. Det är snarare så att styrningen ökar då fler beslut fattas av människor som inte 

har fullständig överblick. Enligt henne måste ledningen därför sätta upp klara mål och 

skapa en gemensam vision och man styr således genom målformulering, 

strategiformulering och ekonomisk uppföljning och inte genom regler och övervakning. 

Ledningens arbete på PwC var märkbart. Bland annat så har man organiserat en 

ledningsgrupp på fem personer som sköter de operativa frågorna. I den gruppen satt 

Pontus med, tillsammans med tre gruppchefer och ytterligare en person. Man har 

ytterligare en grupp, en stabfunktion, som de benämner som en strategigrupp som 

hanterar vissa typer av frågor som är av mer långsiktig karaktär. Även där sitter Pontus 

med, tillsammans med övriga partners. Sist, men inte minst, så innehåller organisationen 

även tre gruppchefer som sköter beläggning, styrning, coachsamtal, 
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medarbetarutveckling, lönesamtal med mera. Detta gäller som sagt endast Boråskontoret 

då varje kontor har frihet att skapa sin egen sammansättning. 

 

Att detaljstyrning och direkt övervakning ersätts av målstyrning är ytterligare ett 

karakteristiskt drag för en decentraliserad organisation enligt Södergren (1987). Det 

innebär att man i en målstyrd verksamhet enas om mål för organisationens olika delar. 

Sedan får varje medarbetare eller enhet handlingsfrihet så länge de uppnår det förväntade 

resultatet. På PwC fann vi spår av att verksamheten styrdes utifrån ett liknande koncept 

där de i toppen av pyramiden satte riktlinjer som sedan skulle efterföljas. Detta var 

påtagligt främst när det kom på tal om att klättra i hierarkin där de har väldigt 

fördefinierade krav på vad som krävs för att komma vidare. Det är något de följer på 

PwC och stämmer av med de anställda under året. 

 

5.2 Styrning 

5.2.1  Kunskapsreglering 

Deloitte 
Alvesson (2004) och Kaiser & Ringlstetter (2011) menar att det är den förutsägbarhet 

som skapas av den kunskap och kompetens som den anställde förfogar över, som gör det 

möjligt att kunna skapa någon sorts styrning. Företagets personal som består av högt 

kvalificerade och professionella medarbetare har det mesta av ansvaret som i sin tur leder 

till att cheferna får mindre inflytande i samband med beslutsfattande och koordinering av 

företaget. 

  

Inom Deloitte regleras i stort sett hela verksamheten, inte bara i Sverige utan i hela 

världen, med hjälp av kunskap. Detta leder till att just kunskap och kompetens får en vital 

roll i allt som pågår inom verksamheten. 

   

Det finns två sätt som man delar med sig av kunskap på, dels på ett ganska formellt sätt 

då kunskapsspridningen inom verksamheten sker genom olika utvecklade metoder som i 

stort sett alla inom organisationen har tillgång till. Det kan även gå så långt att man 

vänder sig till andra länder för ett visst ärende som man söker svar på. Detta tyder på en 

tydlig standardisering av kunskap och kompetens som finns lagrat överallt i världen, vart 

man än är i Deloitte. 

 

Det andra sättet är på ett väldigt informellt sätt där man helt enkelt litar på att 

medarbetarna hjälper och tar ansvar för varandra vid svårigheter i samband med olika 

projekt. Man har en tydlig användning av ömsesidig anpassning och förtroende. Ett 

tydligt exempel på detta är att man har så kallade counslers inom företaget som har hand 

om tre till fyra assistenter. De uppgifter som dessa counslers har är att de fungerar som 

faddrar till de yngre som saknar erfarenhet inom sitt område. Counslers skall under ett 

antal år ta hand om assistenterna och genom coachning och rådgivning hjälpa de på 

vägen. Genom att man sedan har månatliga och årliga utvecklingssamtal kan man 

stämma av och se till att alla trivs med det de gör. 
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PwC 
Enligt författarna Alvesson (1988) och Bolman (1997) är standardisering av kunskap och 

kompetens det vanligaste sättet man kan skapa kontroll på inom ett kunskapsintensivt 

företag. På PwC kan man se hur de försöker skapa en förutsägbarhet för medarbetarna 

med hjälp av standardisering. Författarna menar att detta beror på att arbetet är så pass 

komplext och att cheferna är oförmögna att förstå vad som verkligen pågår. De kan inte 

heller styra processen genom enkla prestationsmätningar. För att vara innovativ måste 

hela organisationen balansera mellan beslutsamhet och öppenhet där idéer och produkter 

tillåts att växa fram. Det är just detta som PwC vill kopplas ihop med. Även om det finns 

en massa mallar som styr hur olika projekt skall hanteras så vill man alltid ge rum för den 

anställde att själv vara innovativ, t.ex. genom att göra förändringar i mallarna om så 

önskas. 

  

Inom PwC använder man sig flitigt av ”best practice” för att kunna underlätta och 

effektivisera arbetsprocessen för medarbetarna. I deras fall är det intranätet som finns 

inom PwC som delar kunskapen bland kontoren runt hela världen. Detta fungerar som en 

kunskapsbank där alla kan ta del av den så att man slipper ”återuppfinna hjulet” igen. 

 

5.2.2 Utbildning 

Deloitte 
Von Nordenflycht (2011) var bland de författare som hävdade att den viktigaste 

utbildningen sker innanför organisationen. Detta stämmer väl överens med Hans Waréns 

uttalanden om minskad vikt kring den akademiska utbildningen och där tyngden istället 

läggs på den egna utbildningen som sker inom Deloitte. Denna utbildning består främst 

av praktiska erfarenheter i samband med projekt som man deltar i. Där får man verkligen 

uppleva och lära sig hur Deloitte går tillväga i olika uppdrag. Utbildningen och 

indoktrineringen är en aspekt som Deloitte investerar stora resurser i eftersom den utgör 

grunden för företagets välmående. 

  

I samband med rekryteringen i Deloitte tittar man främst på hur väl man kan indoktrinera 

den nyanställde, vad för öppenhet han/hon har gentemot företagets utbildning och om 

personen är villig att ta in nya kunskaper. Vad personen har för ambitioner och mål är 

andra saker de undersöker.  

 

PwC 
Utbildningen inom PwC sker både teoretiskt och praktiskt och har som funktion att 

förbereda de nyanställda inför deras första uppdrag. Inte heller inom PwC har den 

akademiska utbildningen en jättestor inverkan utan alla nyanställda måste genomgå den 

interna utbildningen för att kunna förse sig med den kunskap som krävs inom det område 

som vederbörande person är verksam i. 

  

Den informella utbildningen handlar om att lära de nyanställda kring de värderingar och 

normer som råder inom företaget. Syftet är att skapa en gemensam föreställning med ett 

bestämt syfte och en känsla av klarhet. En ny medarbetare skall lära sig värdesystemet 
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och bemästra normen och beteendemönstret i organisationen den ger sig in i (Von 

Nordenflycht 2011). 

 

Allt detta sker informellt inom PwC och har till syfte att skapa en lojalitet gentemot 

företaget. 

 

5.2.3 Kultur 

Deloitte 
Alvesson & Berg (1988) skriver i sin bok att en kultur består av ett gemensamt 

grundtagande som skapar en tydlig organisationsidentitet som alla medlemmar kan bära 

med sig och identifiera sig kring. Med hjälp av kulturen har man inom Deloitte skapat en 

väldigt stark sammanhållning som omfattar grunden för hela verksamheten. Kulturen har 

två huvudfunktioner inom Deloitte och det ena är att kulturen skall fungera som ett 

verktyg för att skapa en harmonisk organisationsmiljö där medlemmarna skall känna 

tillhörlighet och lojalitet. De flesta chefer som är verksamma inom företaget har en gång i 

tiden varit assistenter och det är denna lojalitet som man hela tiden strävar efter. 

  

En annan viktig aspekt som Alvesson & Berg (1988) framhöll var att kulturen fungerar 

som ett effektivt verktyg i marknadsföringen. En stark kultur anses ha en positiv effekt på 

försäljningen av produkter och tjänster. Detta stämmer väl överens med hur man använde 

sig av kulturen mot den yttre världen, där kulturen hade stor positiv inverkan på 

agerandet gentemot kunderna och sättet man erbjöd tjänsterna på. Hans Warén berättade 

att det finns många andra företag som erbjuder liknande tjänster, men att skillnaden är 

sättet Deloitte erbjuder de på. Han menade att alla medarbetare arbetar helhjärtat för att få 

kunderna att känna sig extra viktiga samtidigt som de ser till att de egna medarbetarna 

trivs och älskar det de jobbar med. 

 

PwC 
Mills, Hall, Leidecker & Margulies (1983) framhåller den viktiga roll som 

organisationskulturen innehar som en stark beståndsdel i att skapa en stark tillhörighet i 

form av symboliska uttryckssätt, värderingar och tydliga mål samtidigt som en gräns dras 

mot omgivningen och en ”vi-mot-dom”-känsla skapas. Detta skapar en stark, social 

identitet för medlemmarna inom organisationen som de kan förenas kring. Om en 

genensam organisationsidentitet saknas kan det leda till att grupperingar och konflikter 

uppstår (Alvesson & Berg 1988; Deal & Kennedy 1983). 

 

Den tydliga organisationsidentiteten som krävs för en stark kultur finns även inom PwC. 

Pontus Tonning beskriver att skillnaden på identitet mellan Boråskontoret och 

Stockholmskontoret är att Boråskontoret är en organisation utan några höga hästar. 

  

Kulturen har en viktig roll inom PwC där alla medarbetare känner att denne kan påverka 

sin egen arbetsmiljö. Det är denna delaktighet som kännetecknar hela klimatet inom 

organisationen. Pontus Tonning berättade att varje enskild medarbetare har makten att 

varje år påverka de mål som sätts upp för hela verksamheten. 
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6 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att klarlägga i vilken grad struktur och styrning är befintligt i 

kunskapsintensiva företag i konsultbranschen. För att komma fram till det skulle vi 

försöka besvara våra två frågor från frågeställningen i inledningskapitlet. Att kunna dra 

slutsatser och ge svar på två så pass breda frågor som det ändå är så gällde det att ta 

hänsyn till en mängd områden. Vi har under uppsatsens gång försökt att presentera och 

ge en nyanserad bild kring dessa avsnitt som kan tänkas ha inverkan på svaret på vår 

frågeställning. Här nedan kommer en redogörelse kring våra slutsatser på respektive 

fråga. 

 

6.1 Är kunskapsintensiva företag så platta som de framställs? 

Ser man enbart till organisationsstrukturen på dessa två företag får man uppfattningen av 

att det är väldigt platt inom Deloitte i jämförelse med PwC. Däremot är tidsaspekten 

någonting man måste ta hänsyn till i allra högsta grad. På Deloitte arbetar man i snitt i tre 

år innan man är redo för nästa nivå medan man på PwC tar ett steg per år allt som oftast. 

Trots att Deloitte har en struktur med betydligt färre nivåer så är vi av den åsikten att 

avståndet mellan en assistent och en partner kändes betydligt längre än vad avståndet 

mellan motsvarande personer gjorde på PwC. Hans Warén skildrade denna företeelse 

genom att återge hur det var när han själv inledde sin karriär på Deloitte. Han och övriga 

assistenter såg medarbetarna på manager- och partnernivå som idoler och så är det i det 

stora hela än idag. På PwC i Borås arbetar man mer beblandat och de olika rollerna är 

inte lika påtagliga i det vardagliga arbetet på kontoret. Detta kan i och för sig ha att göra 

med att Deloittes kontor i Göteborg är större med fler anställda vilket gör det svårare att 

skapa samma familjära känsla som på PwC i Borås. 

 

Att man på PwC ger utrymme att strukturera sin verksamhet utifrån lokala marknader har 

säkerligen satt sin prägel på varför organisationen i Borås ser ut som den gör. Att man har 

den rätten på kontorsnivå tyder på en starkt decentraliserad organisation. Deloitte som 

koncern är mer centraliserad med samma pyramidliknande struktur världen över. Det är 

dock egentligen ingenting som påverkar hur platt Göteborgskontoret är i sig. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att båda dessa företag och organisationer är 

relativt platta. Man ska inte stirra sig blind på PwC’s nio karriärsteg då medarbetarna i 

PwC i mycket högre utsträckning tilldelas förtroende i ett tidigt skede. Tilltron bygger på 

frihet under ansvar medan man på Deloitte får vänta i ett par år för liknande ansvar. I 

kontrast till det så försöker man på Deloitte istället motivera sina anställda att hela tiden 

sträva mot högre nivåer vilket man inte kan säga är fallet hos PwC. Som vi ser jämnar det 

ut sig och genom att man har en möjlighet att nå höga och prestigefulla poster inom dessa 

kunskapsintensiva företag efter endast sex-sju års anställning vittnar ändå om hur pass 

platta de är. 
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6.2 Med vilka verktyg styrs kunskapsintensiva företag och på 
vilket sätt används dem? 

För att skapa en djupare förståelse av verktygen har vi valt att göra en komparativ 

beskrivning av hur Deloitte och PwC använder sig utav dem. Utifrån beskrivningen 

nedan har vi dragit slutsatsen att styrningen inom dessa företag är på det stora hela 

ungefär densamma, dock finns det intressanta skillnader som påvisar att PwC är mer 

flexibla i sina arbetsförhållanden. Anledningen till att de har stora likheter är att båda 

företagen erbjuder snarlika tjänster vilket i sin tur leder till att liknande personal 

rekryteras. 

 

När det gäller styrningen genom kunskap och kompetens har Deloitte och PwC mer 

likheter än olikheter. Då personalen inom båda företagen består av högt kvalificerade 

medarbetare som har betydande ansvar blir det omöjligt att skapa kontroll genom 

införande av regler och rutiner. Medarbetarna ges en stor del av makten för 

beslutstagande och för beslut kring deras egen arbetsmiljö. Cheferna inom Deloitte och 

PwC har oftast liten påverkan på medarbetarnas dagliga arbete och fungerar mer som 

rådgivare som kan dyka upp i samband med komplikationer i uppdragen. 

 

För att kunna förstärka kunskapsstyrningen inom båda företagen har man infört stora IT-

system som lagrar allt dagligt arbete som utförs i samband med olika projekt. Lagringen 

sker i form av mallar som personal från hela världen sedan har tillgång till. Det som 

skiljer PwC från Deloitte inom kunskapsstyrningen är att PwC har gett större frihet till 

medarbetarna, t.ex. får man gärna göra egna ändringar i de olika mallarna som man har 

tillgång till. Det finns alltså större plats för att vara innovativ inom PwC. PwC låter även 

sina medarbetare vara med och bidra med egna åsikter vid införandet av nya mål för 

kontoret. 

 

PwC och Deloitte lägger mindre vikt vid akademiska utbildningar och är betydligt mer 

intresserade av personen bakom betygen. Vad kan personen tänkas ha för ambitioner, 

vilken drivkraft besitter han/hon samt vilka mål har man i livet är frågor man lägger stor 

tyngd vid. De anser att detta har mycket större påverkan och oftast är ganska avgörande 

vid rekrytering av nya medarbetare. Båda företagen lägger enorma resurser på egna 

utbildningar där de nyanställda får genomgå flera veckors internutbildningar som 

förberedelse inför de kommande uppdragen. Genom dessa utbildningar får de bland annat 

lära sig de olika centrala IT-systemen som används inom organisationen.  

 

Vid en noggrannare jämförelse märker man en klar skillnad mellan dessa företag. PwC 

lägger större resurser och mer kraft på utbildningen i samband med rekryteringen. De har 

flera olika former av utbildningar, bland annat skickas kunderna på kurser till Stockholm 

och så har man även tillgång till ett stort intranät där alla inom landet kan dela med sig av 

material från olika projekt. Detta kan exempelvis ske med hjälp av små video-snuttar. På 

Deloitte använder man sig av betydligt mindre internutbildning men visst förekommer 

det där också och då främst i hur man använder sig av de egna IT-systemen.  

 

Kulturen har en enorm påverkan på styrningen inom båda företagen. Pontus Tonning och 

Hans Warén betonade vikten av att ha en stark kultur som ska genomsyra organisationens 
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värderingar. Kulturen har en viktig roll inom båda företagen i samband med 

koordineringen och samordningen av medarbetarna. Eftersom det dagliga arbetet har en 

hög grad av komplexitet blir det omöjligt för medarbetarna att kommunicera efter 

gemensamma regler och rutiner. Detta är något som gäller för båda företagen. 

  

Det finns dock en klar skillnad mellan kulturen på kontorsnivå inom Deloitte och PwC. 

Kulturen på PwC skiljer sig väldigt mycket från de andra PwC-kontoren runt om i 

världen då varje kontor inom PwC har fått frihet att skapa sina egna riktlinjer. Dessa är 

mer anpassade utifrån det geografiska området. På Deloitte är man väldigt noga med att 

ha en och samma kultur utspridd över alla kontor runt om i världen. Oavsett geografiskt 

område så är målet att alla medarbetare skall ha samma grundvärderingar och normer, 

helst så fort de satt sin fot på företaget.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Reflektioner och tankar kring uppsatsen 

Vid observation av PwC och Deloitte utifrån så kan man säga att organisationerna 

nästintill är identiska. Förutom att båda organisationerna är kunskapsintensiva och bygger 

sin hierarkiska struktur på liknande sätt, så erbjuder de även sina kunder i stort sett 

samma tjänster. Utifrån finns det massor med likheter som gör det svårt att skilja 

företagen åt. 

  

Först när man befinner sig på insidan av organisationerna börjar skiljaktigheterna att dyka 

upp. Det rör sig främst om rollerna som de högt uppsatta innehar. På Deloitte har dessa 

individer betydligt större makt än medarbetaren, särskilt när det kommer till de 

ekonomiska frågorna. På PwC har man betydligt friare atmosfär inom företaget där 

medarbetarna i mycket större utsträckning kan vara med och påverka. 

  

Vi tyckte att detta kring koordineringen och styrningen av verksamheten var en intressant 

observation då båda företagen som sagt erbjuder identiska tjänster, är lika 

kvalitetsmedvetna samt innehar en stabil position på marknaden. 

  

En svaghet i vår uppsats är att vi endast har intervjuat cheferna inom respektive 

organisation. Detta ger oss ett lite begränsat perspektiv. Ett medarbetarperspektiv hade 

skapat ett större djup och gett oss en bättre helhetsbild över hur dessa företag är 

uppbyggda och hur de styrs. Vi måste dock påpeka att båda kontorscheferna började sina 

yrkeskarriärer som assistenter vilket gör att de därmed har gått hela vägen i 

hierarkitrappan. De ger oss därför även en inblick ur ett ”medarbetarperspektiv” och hur 

det är och vad som skiljer de olika nivåerna åt. 

 

En liten reflektion kring vårt teoretiska ramverk är att vi är väl medvetna om att en del av 

litteraturen som vi använde oss utav utgavs redan för tre decennier sedan. Det ska dock 

påpekas att litteraturen än idag är relevant utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Vi 

försökte dock balansera upp detta genom att i andra delar använda oss utav mer aktuella 

och moderna källor inom organisationsteori. 

 

7.2 Förslag på framtida forskning 

Kunskapsintensiva organisationer har en väldigt komplex natur och vår undersökning 

behandlar endast en del av många intressanta delar som existerar och som kan utforskas 

ytterligare. Vi berörde så att säga endast toppen av isberget. 

 

Det finns en anledning till att dessa organisationer kallas för kunskapsintensiva företag. 

Hela verksamheten andas och lever på kunskap och därför tycker vi att det vore oerhört 

intressant att fördjupa sig kring lagringen av kunskap. Hur agerar organisationen och 

deras system vid införandet av ny kunskap? Hur påverkas de befintliga 

affärsprocesserna? Detta är exempel på frågor man skulle kunna forska vidare kring.   
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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