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SAMMANDRAG 

Denna studie studerar hur organisk tillväxt påverkar en stor organisations identitet och vidare 

hur den organiska tillväxten påverkar samspelet mellan organisationens identitet och ett 

företags medarbetarerbjudande. För att undersöka studiens syfte har en fallstudie genomförts 

på ett stort teknikkonsultföretag som uteslutande vuxit genom organisk tillväxt. Åtta 

semistrukturerade intervjuer har genomförts med anställda på företaget, detta för att fånga de 

karaktärsdrag som kan illustrera teknikkonsultföretagets identitet. Empirin visar att följande 

fem karaktärsdrag: företagets storlek, ägarform och struktur, frihet och flexibilitet, 

utvecklingsmöjligheter samt hjälpsamhet och öppenhet kan beskriva organisationens identitet. 

Hur den organiska tillväxten har påverkat teknikkonsultföretagets identitet har främst visat sig 

genom en ökad anonymitet, en minskad flexibilitet samt en något högre grad av hierarki. 

Dessutom kan den organiska tillväxten eventuellt bidragit till större utvecklingsmöjligheter. 

Dock har stora delar av identiteten bevarats vilket kan bero på teknikkonsultföretagets 

ägarform, en mindre genomförd omorganisation samt att företagets värderingar i form av 

värdeord genomsyrar och efterlevs i verksamheten.  

 

 

Nyckelord: Organisk Tillväxt, Organisationsidentitet, Employer Branding, 

Medarbetarerbjudande. 
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1 BAKGRUND 
Att attrahera och behålla kompetent personal är en viktig faktor för ett företags 

tillväxtmöjligheter (Svenskt Näringsliv, 2018). Samtidigt som många företag idag är väl 

medvetna om detta, rapporteras det om problem och utmaningar som företag ställs inför när det 

kommer till att attrahera och behålla personal (Dyhre & Parment, 2013, 31). 

Arbetsförmedlingen samt den svenska arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har båda 

under 2018 rapporterat om ett högt tryck på den svenska arbetsmarknaden samt att det råder 

stor brist på kvalificerad arbetskraft. Denna trend tycks även fortsätta en tid framöver 

(Arbetsförmedlingen, 2018; Svenskt Näringsliv, 2018). På grund av den bristande arbetskraften 

försvåras företagens arbete med att attrahera rätt kompetens och bristen på kompetent personal 

har flera gånger uppmärksammats som det främsta tillväxthindret (World Bank Group, 2014). 

 

Baghal et al. (1999) anser att en lönsam tillväxt är positivt i flera aspekter, exempelvis när det 

kommer till att motivera företagets anställda och för att skapa en attraktiv och spännande 

arbetsmiljö. Dessutom kan tillväxt generera ökad kunskap, tillgång till nya resurser, minskad 

konkurrens (Penrose, 1995) och vidare bidra till att fler arbetstillfällen skapas på marknaden 

vilket således även gynnar samhället i stort (Saco, 1996). Att ett företag växer är däremot inte 

något som sker per automatik, utan kräver planering både när det kommer till önskad tillväxttakt 

och tillvägagångssätt (Penrose, 1995, 44). Vanliga tillvägagångssätt för ett företag att växa på 

är genom fusioner, förvärv och organisk tillväxt, där det sistnämnda innebär att företag enbart 

växer internt genom att öka sin omsättning samt anställa fler medarbetare (Johansson & 

Karlson, 2013, 102-104). Då både tillväxttakt och tillvägagångssätt kan variera kraftigt mellan 

olika företag menar flertalet forskare att tillväxt därför inte är ett och samma fenomen utan bör 

betraktas olika beroende på hur det uppnås (Delmar et al, 2003; Mckelvi & Wiklund, 2010). 

Med utgångspunkt i detta anser forskare att tillväxt kan ses som ett komplext område att studera 

(Delmar et al., 2003; Johansson & Karlson, 2002, 108; McKelvi & Wiklund, 2010).  

Tillväxt kan som ovan nämnt generera många positiva effekter, däremot kan även utmaningar 

och problem tillkomma beroende på hur tillväxten uppnås (Ismail et al, 2016; Margsiri et al, 

2008; Stahl, 2004). Ismail et al. (2016) redogör exempelvis för att cirka 70 % av försöken att 

integrera företag genom fusioner och förvärv misslyckas, vilket till viss del kan bero på att 

mänskliga problem har ignorerats. Istället för att skapa värde för företaget kan fusioner och 

förvärv vara värdeförstörande där skillnader i värderingar och företagskultur är faktorer som 

kan leda till höga integrationskostnader och misslyckanden (Margsiri et al, 2008; Stahl, 2004). 
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En organisations identitet är inte konstant utan kan förändras över tid och en situation som kan 

bli problematisk för företag är om anställda inte längre kan identifiera sig med företaget efter 

en organisatorisk förändring (Ismail et al, 2016). Dörrenbächer et al. (2017, 7-9) anser däremot 

att till skillnad från fusioner och förvärv kan en organisk tillväxt i större utsträckning bevara en 

organisations identitet och således medarbetarnas intention att stanna på företaget. Vidare ger 

organisk tillväxt en möjlighet att i större utsträckning styra organisationens identitet genom en 

noggrann rekryteringsprocess (Dörrenbächer et al, 2017, 92). 

Vid rekrytering bör företag anställa personer vars värderingar och personlighet är förenliga med 

organisationen. Företag bör således fokusera på att anställa “rätt” personer för den specifika 

organisationen. Det är därför av stor vikt för företaget att veta och definiera vilka som är bäst 

lämpade för organisationen, vilket är en del i konceptet employer branding. (Parment & Dyhre, 

2009, 9-12) Employer branding är ett numera väletablerat begrepp inom företagsekonomin som 

behandlar ett företags positionering på arbetsmarknaden och är ett verktyg för företag att 

differentiera sig från sina konkurrenter samt marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare 

(Backhouse, 2016). Syftet är att skapa en positiv och attraktiv image och visa vad man kan 

förvänta sig av att börja arbeta på ett specifikt företag (Backhouse, 2016). Begreppet myntades 

år 1996 av Ambler och Barrow som undersökte hur företag genom marknadsföringsaktiviteter 

kan attrahera och behålla medarbetare (Ambler & Barrow, 1996). Backhause (2016) menar att 

företag som kommunicerar och marknadsför budskap som är tydliga och sanna per automatik 

kommer locka till sig de mest lämpade medarbetarna för organisationen.  

Vidare poängterar Backhause (2016) vikten av att vid organisatoriska förändringar anpassa 

arbetet med employer branding, både internt och externt, eftersom det är viktigt att det som 

kommuniceras är realistiskt och aktuellt. Flertalet studier visar att om kommunikationen utåt 

inte stämmer överens med verkligheten på företaget, riskerar arbetet med employer branding 

att göra mer skada än nytta (Dyhre & Parment, 2013, 105). För att få en uppfattning om hur 

verkligheten på ett företag ser ut krävs det en förståelse för organisationsidentiteten (Backhause, 

2016). En organisations identitet är vad de anställda upplever och anser att företaget är för 

något, med andra ord organisationens centrala och distinkta karaktärsdrag (Hatch & Schultz, 

1997).  Om organisationens identitet inte speglar det som kommuniceras utåt riskerar företaget 

att förlora de personer som de har ansträngt sig för att rekrytera vilket leder till onödiga och 

höga personalomsättningskostnader (Dyhre & Parment, 2013, 47). 
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Genom att en organisation fokuserar och arbetar aktivt med intern employer branding kan detta 

bidra till att de anställda upplever att företaget lever upp till det som utlovades innan 

anställningen, vilket kan hjälpa företag att behålla kompetent personal (Sengupta et al, 2015). 

Ytterligare en fördel med intern employer branding är att det kan skapa lojalitet och 

tillfredsställelse hos medarbetare, vilket i sin tur kan bidra till att bibehålla personal och öka 

effektiviteten (Mandhanya & Shah, 2010). Att arbeta för att bibehålla företagets befintliga 

personal kan ses som en väsentlig uppgift. Detta då flertalet forskare anser att en central och 

avgörande faktor för en lyckad tillväxt, samt många organisationers framgång, är arbetet med 

dess framtida och befintliga medarbetare. (Parment & Dyhre, 2009, 13-14; Brusch et al., 2018; 

Maurya & Agarwal, 2017). 

En bransch där det är av särskilt stor vikt att arbeta med medarbetarna samt skapa en stark 

organisationsidentitet är konsultbranschen. Detta beror på att medarbetarna och deras kunskap 

är ett företags största och ibland enda tillgång, vilket kan försvåra möjligheten att ersätta 

anställda som slutar. (Dörrenbächer, 2017, 69) Samtidigt redogörs det för ett stort 

rekryteringsbehov för många konsultföretag. Ett exempel är teknikkonsultföretag där det har 

visat sig att tre av fyra företag har ett behov av att anställa personal, dock förblir ett flertal lediga 

platser tomma. Kombinationen av att det råder kompetensbrist samt att rekryteringsbehovet är 

stort har genererat en hög personalomsättning där företag rekryterar personer från varandra. 

Under de senaste två åren har detta visat sig i att uppemot 50 % av alla nyanställda har 

rekryterats från företag som är konkurrenter. (Svenska Teknik & Designföretagen, 2018, 3, 26). 

Alvesson och Robertson (2006) anser att en stark organisationsidentitet är av stor vikt i 

konsultbranschen för att attrahera samt behålla kompetenta medarbetare. 

Vi kommer med anledning av detta undersöka hur identiteten påverkas i ett stort 

teknikkonsultföretag som vuxit organiskt. Till skillnad från fusioner och förvärv är organisk 

tillväxt en mer långsam tillväxtstrategi där grundvärderingar och organisationens identitet i 

större utsträckning kan bevaras, däremot finns det indikationer på att forskning som berör hur 

organisk tillväxt påverkar ett företags identitet är bristfällig och bör studeras ytterligare 

(Dörrenbächer et al., 2017, 8). Vidare har forskning och litteratur inom organisk tillväxt främst 

studerat små företag, då det framförallt är dessa som tillämpar denna strategi (Delmar et al., 

2003; Johansson & Karlson, 2002, 102-103; Mckelvie & Wiklund 2010). Vilken påverkan 

organisk tillväxt har på ett företag är därför främst förknippat med mindre organisationer. 

Därmed har ett gap i litteraturen identifierats och med detta som utgångspunkt vill vi studera 

hur ett stort teknikkonsultföretag påverkas av organisk tillväxt och vilken inverkan detta har på 
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organisationens identitet. Hur identiteten påverkas är av intresse då det framgår att det är viktigt 

att ett företags kommunikation utåt stämmer överens med dess identitet och vad som 

kommuniceras internt (Dyhre & Parment, 2013, 47).  

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet är att undersöka hur organisk tillväxt påverkar en organisations identitet. Detta är 

följaktligen av intresse att studera då identiteten påverkar vad som bör kommuniceras i arbetet 

med employer branding. Detta kommer studeras genom en fallstudie på ett stort 

teknikkonsultföretag som har genomgått en period av organisk tillväxt. Med utgångspunkt i 

detta vill vi studera:  

 

Hur påverkar organisk tillväxt medarbetarnas uppfattning av organisationens identitet? 
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2 TEORI 
 

I detta avsnitt presenteras de teorier som anses vara relevanta för studiens syfte, vilka vidare 

ligger till grund för studiens analys. Utifrån det teoretiska ramverket presenteras slutligen en 

analysmodell för att tydliggöra hur dessa teorier ska användas för att studera studiens syfte. 

 

2.1 TILLVÄXT SOM EN ORGANISATORISK FÖRÄNDRING 

Organisatoriska förändringar kan innebära utmaningar och problem för en organisation. Dessa 

förändringar kan ha en negativ inverkan på en organisations identitet och minska de anställdas 

känsla av samhörighet till arbetsgivaren samt deras intention att stanna i företaget (Edwards & 

Edwards, 2013). Tillväxt innebär i många fall att det sker en organisatorisk förändring 

(Dörrenbacher et al., 2017, 4). Johansson och Karlson (2002, 106-107) poängterar att en risk 

med att anställa fler personer är att trivseln på företaget kan hotas. Vid en organisatorisk 

förändring är det viktigt att engagera de anställda på företaget för att inte riskera att någon 

motsätter sig förändringen och det är därför även viktigt att förbereda medarbetarna på att en 

förändring kommer genomföras. För att undvika att de anställda ska känna en osäkerhet och 

ifrågasätta förändringen krävs det uppdateringar om förändringsprocessen genom att tydligt och 

kontinuerligt kommunicera om detta (Yukl, 2013) Vidare kan ett företag förväntas bli mer 

byråkratiskt och tappa mycket av sin flexibilitet när det växer (Johansson & Karlson, 2002, 

106). Penrose (1995, 202-204) skriver att det i större företag kan krävas mer administration och 

ett större krav på att koordinera ett större antal anställda, vilket kan innebära mer ledning och 

styrande. Tillväxt innebär som beskrivits en förändring för företag, däremot anses en långsam 

organisk tillväxt i större utsträckning kunna bevara identiteten då det sker successivt över tid. 

Således kan medarbetarnas intention att stanna i organisationen öka.  (Dörrenbächer et al., 

2017, 8) 

 

2.1.1 ORGANISK TILLVÄXT 

Ett företag kan växa både externt och internt. När ett företag växer och expanderar sin 

verksamhet internt, inom den befintliga företagsstrukturen, så sker detta genom organisk 

tillväxt (Ottoo, 2000; Johansson & Karlson, 2013, 103). Organisk tillväxt är i regel all tillväxt 

som inte sker externt, det vill säga genom fusioner och förvärv (Penrose, 1995). När företag 

växer organiskt kan detta mätas genom en ökad omsättning samt genom att öka antalet anställda 
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inom företaget. Med andra ord genom att producera mer eller genom att rekrytera fler 

medarbetare. (Dörrenbächer et al., 2017) Som nämnt i bakgrunden är organisk tillväxt en 

strategi som främst små företag tillämpar (Johansson & Karlson, 2002, 102-103). 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att växa och kortsiktigt kan det vara mer lönsamt att 

inte växa då tillväxt kan generera olika interna problem. Däremot kan riskerna utifrån ett 

långsiktigt perspektiv vara större om ett företag väljer att inte växa. Flertalet företag tror att 

tillväxt kan hota företagets chanser till att överleva, dock pekar mycket på att det motsatta gäller 

och att tillväxt ofta krävs för att kunna konkurrera. Som tidigare nämnt kan tillväxt generera en 

ökad byråkratisering och vidare minska benägenheten att frivilligt samarbeta vilket över tid kan 

påverka företagets lönsamhet negativt. Genom att göra en omorganisering kan detta i viss mån 

undvikas och återskapa några av de fördelar som kan ha försvunnit när organisationen blivit 

större. (Johansson & Karlson, 2002, 116-121)  

 

2.2 EMPLOYER BRANDING 

Employer branding innefattar alla aktiviteter som ett företag gör, både internt och externt, för 

att marknadsföra en tydlig bild av vad företaget står för och vad som gör det attraktivt som 

arbetsgivare (Dyhre & Parment, 2013, 13-18). Genom att arbeta med employer branding kan 

ett företag attrahera nya medarbetare samt skapa lojalitet och tillfredsställelse hos sina befintliga 

medarbetare vilket i sin tur kan bidra till att bibehålla anställda, öka produktiviteten och 

effektiviteten (Mandhanya & Shah, 2010; Tanwar & Prasad, 2016). Om det som företaget 

erbjuder överensstämmer med vad de anställda värderar kan det resultera i högre 

tillfredsställelse hos de anställda samt skapa ett större engagemang gentemot företaget 

(Sengupta et al, 2015).  
 

Kommunikation är en stor och betydelsefull del i arbetet med employer branding, vilket medför 

att det är viktigt att ha en väl utarbetad kommunikationsstrategi. Detta arbete består av två 

huvudsakliga delar där den första delen innefattar extern kommunikation och den andra delen 

består av intern kommunikation. Den externa delen syftar till att attrahera ny personal medan 

det interna arbetet handlar om att leva upp till det som utlovats och därmed bidra till att behålla 

personal. Det är viktigt att skapa ett sammanhållet intryck där den externa kommunikationen 

överensstämmer med den interna, detta för att rekrytera rätt medarbetare och bibehålla befintlig 

personal (Dyhre & Parment, 2013, 11-15). Det är väsentligt att alla meddelanden, budskap och 

all information når fram till företagets anställda. Vanligt i företag är att all strategisk 



7 
 

information går uppifrån och ner, det vill säga att information går från chefer och vidare ut till 

anställda. En risk med detta arbetssätt är att information kan gå förlorad längs vägen (Dyhre & 

Parment, 2013, 132-135). Inom employer branding kan den interna kommunikationen påverka 

inställning hos de anställda och vidare deras intention att stanna i företaget (ibid). Vidare menar 

Dyhre och Parment (2013, 154) att det som kommuniceras, både internt och externt, måste vara 

förankrat företagets värderingar. 
 

2.2.1 VÄRDERINGAR 

Att ha tydliga värderingar som genomsyrar hela organisationen kan vara en viktig och 

bidragande faktor till att företag lyckas med sitt employer branding-arbetet. Ett sätt att arbeta 

med värderingar är att formulera värdeord. (Parment et al., 2017, 27) Anställda är mer benägna 

att arbeta på ett företag där individens värderingar överensstämmer med företagets. Med 

anledning av detta är det viktigt att ett företag tydligt kommunicerar dess värderingar, då det 

påverkar möjligheterna att attrahera rätt personer vars värderingar överensstämmer med 

företaget, samt för att lyckas behålla dessa. (Biswas & Suar, 2013) När medarbetare i stor grad 

delar ett företags värderingar är även chanserna goda att en stark organisationsidentitet kan växa 

fram (Edwards 2010; Parment et al, 2017). Enligt Winn (2013) kan ett företag som har en tydlig 

uppsättning av värderingar bättre hantera vissa organisatoriska förändringar. Om dessa 

värderingar är förankrade i verksamheten och efterlevs kan det leda till att medarbetare blir mer 

engagerade och bundna till organisationen (ibid). Vidare anses även tydliga och konkretiserade 

värderingar som tidigt implementeras inom ett företag kunna förenkla processen med att 

expandera, då de fungerar som ett ramverk för beteenden och attityder, och kan även bidra till 

att bibehålla företagets identitet och själ (Ahrens, 2013, 72-75). 

 

2.2.2 MEDARBETARERBJUDANDE 

Ett företags employer value proposition (EVP), är grunden för all kommunikation och 

definierar vad en arbetsgivare vill associeras med. På svenska kallas employer value proposition 

för medarbetarerbjudande vilket fortsättningsvis kommer användas i uppsatsen. Ett 

medarbetarerbjudande består av ett företags unika uppsättning av erbjudanden som ska ge 

nuvarande och framtida anställda en anledning till att arbeta på företaget, samt definiera vad de 

kan förvänta sig av en anställning. (Parment & Dyhre, 2009, 66-80) För att befintliga och 

potentiella medarbetare ska få rätt förväntningar av företaget krävs det att ett tydligt 

medarbetarerbjudande kommuniceras både internt och externt. Vidare kan ett 



8 
 

medarbetarerbjudande ses som ett verktyg för företag att stärka sitt varumärke som 

arbetsgivare. (Universum, 2015).  

 

Parment & Dyhre (2009, 66-80) presenterar en modell (figur 2.1.) som beskriver hur ett företag 

kan identifiera sitt medarbetarerbjudande. För att kunna identifiera vad som bör kommuniceras 

genom ett medarbetarerbjudande finns det tre delar som företaget bör ta i beaktning. Den första 

delen är Identitet och beskriver vem du är som organisation. Denna del innefattar hur ett företag 

uppfattas internt, det vill säga vad de nuvarande anställda har för uppfattning om företaget. 

(Parment & Dyhre, 2009, 66-80) En organisations identitet kan brett definieras som vad de 

anställda upplever, känner och tänker om organisationen som de tillhör. Mer specifikt kan 

identiteten förklaras som en gemensam bild av en organisations särskiljande värderingar och 

karaktärsdrag som ska genomsyra alla beslut och handlingar. (Hatch & Schultz, 1997) En 

organisations identitet är således dess medarbetares syn på organisationen och det är viktigt för 

ett företag att förstå hur organisationen uppfattas av de anställda. Identiteten kan ses som den 

“sanna bilden” av företaget och genom att undersöka organisationens identitet kan man se vilka 

erbjudanden som företaget lever upp till i verkligheten, allt från löner till ledarskap. Den andra 

delen är Profil och beskriver hur en organisation vill uppfattas som arbetsgivare. Denna del är 

mer framtidsorienterad och innefattar de visioner och mål som ledningen har för organisationen 

för att bli en attraktiv arbetsgivare. Modellens tredje och sista del är image och beskriver hur 

ett företag uppfattas av omgivningen, mer specifikt hur ett företag uppfattas av olika 

målgrupper. Det är viktigt att företag aktivt kommunicerar till sin målgrupp och därigenom 

försöker påverka företagets image, hur de uppfattas, för att inte riskera att rykten eller 

information från tredje part ska forma företagets image. (Parment & Dyhre, 2009, 66-80) 

Som företag vill man att de tre delarna identitet, profil och image ska sammanfalla. Modellens 

skuggade del beskriver företagets existerande medarbetarerbjudande och desto större den inre 

cirkeln är, desto större möjligheter skapar det för organisationen att kunna formulera och 

kommunicera ett medarbetarerbjudande som är attraktivt, sant och särskiljer företaget från dess 

konkurrenter. Som företag bör man sträva efter att försöka identifiera fördelar som andra företag 

saknar vilket ger ett så unikt medarbetarerbjudande som möjligt. Att särskilja eller differentiera 

sig är dock det som är svårast för ett företag att uppnå. (Parment & Dyhre, 2009, 66-80) 

Modellen illustreras i Figur 2.1. där en egen bearbetning har gjorts för att tydliggöra identitetens 

roll i medarbetarerbjudandet, detta då identiteten är vad som kommer studeras i denna studie. 
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Figur 2.1. Egen bearbetning av Parment och Dyhres (2009) modell vilken illustrerar hur en 

arbetsgivare kan identifiera sitt medarbetarerbjudande. Vidare har identitetens roll tydliggjorts. 
 

Att utforma ett medarbetarerbjudande allt för mycket utifrån företagets profil, alltså hur ett 

företag vill uppfattas av omgivningen, kan generera stora problem. Ett exempel på vad som kan 

hända när medarbetarerbjudandet ligger för nära företagets profil och image och inte är 

förankrat i identitet är att många som företaget rekryterar slutar, på grund av att det som lovats 

inte stämmer överens med verkligheten på företaget. (Dyhre & Parment, 2013, 101-103)  

 

2.2  ANALYSMODELL 

Utifrån det teoretiska ramverket går det att utläsa att organisk tillväxt, vilket är en organisatorisk 

förändring, kan ha en påverkan på en organisations identitet. Vidare bör en organisations 

identitet vara utgångspunkten vid utformningen av ett företags medarbetarerbjudande, vilken 

har en betydande roll inom employer branding. Med anledning av detta kan en förändring av 

identiteten innebära att ett företags medarbetarerbjudande inte längre stämmer överens och kan 

därför behöva anpassas. I analysen kommer därför dessa teorier ligga till grund för att analysera 

hur organisk tillväxt påverkar organisationens identitet samt hur organisk tillväxt påverkar 

samspelet mellan organisationens identitet och företagets medarbetarerbjudande. Nedan i figur 

2.2. illustreras en egen bearbetad analysmodell. 
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Figur 2.2. Analysmodell, egen bearbetning. 
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3 METOD 
 

I detta avsnitt presenteras vilka metodologiska val och överväganden som legat till grund och 

utformat denna studie. Vidare diskuteras val av insamlingsmetod, bearbetning av data samt 

eventuella problem och svagheter som den valda metoden kan ha medfört. 
 

  

3.1 METODVAL 

För att svara på studiens syfte har en kvalitativ studie genomförts. Då studien ämnar undersöka 

hur organisk tillväxt har påverkat organisationens identitet krävs en förståelse för 

medarbetarnas uppfattning av identiteten, av denna anledning anses en kvalitativ ansats vara 

bäst lämpad. Genom en kvalitativ metod går det enligt Bryman & Bell (2011, 410-215 ) att få 

en mer djupgående förståelse för ett enskilt fall eller en specifik kontext, således är det en 

passande strategi för denna uppsats. Vidare har en fallstudie genomförts, vilket beskrivs mer 

utförligt nedan i avsnitt 3.2. I denna studie har primärdata samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuer är ett ofta använt tillvägagångssätt vid kvalitativ forskning, vilket dels kan 

bero på att metoden möjliggör en viss flexibilitet (Bryman & Bell, 2011, 474-475). Att använda 

semistrukturerade intervjuer ansågs därför vara lämpligt för denna specifika studie då det kan 

generera mer djupgående svar och möjliggör eventuella följdfrågor.  

 

3.2  FALLSTUDIE OCH VAL AV STUDIEOBJEKT 

För att undersöka studiens syfte genomfördes en fallstudie, vilket innebär att ett specifikt 

fenomen har undersökts. Fallstudien har genomförts på ett teknikkonsultföretag som under 

tidsperioden 2013 till 2018 befunnits sig i en tillväxtfas där ett uttalat tillväxtmål har existerat. 

Fallstudiedesign anses vara ett bra tillvägagångssätt för att få intensiv och detaljerad 

information om ett enda fall (Bryman & Bell, 2011, 84-85). Eftersom teknikkonsultföretaget 

har haft en tillväxtfas kan det ses som ett lämpligt fall att studera då företagets kontext är 

passande.  

 

För att på ett fördelaktigt vis kunna besvara studiens syfte grundades valet av fallstudieföretag 

utefter två kriterier. Det första kriteriet var att studera ett företag som uteslutande vuxit genom 

organisk tillväxt. Därutöver var studiens andra kriterium att företaget aktivt arbetat med 
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employer branding och att det fanns ett befintligt medarbetarerbjudande samt framtagna 

värdeord. Uppsatsen studerar således ett teknikkonsultföretag som enbart vuxit organiskt. 

Företagets befintliga medarbetarerbjudande arbetades fram år 2015, vilket är under 

teknikkonsultföretagets tillväxtfas. Mellan åren 2015 till 2018 har tillväxten varit relativt hög 

och antalet anställda har ökat från cirka 250 till drygt 400 anställda, varför det är relevant att se 

hur detta medarbetarerbjudande står sig mot dagens identitet. Företaget som studeras är inom 

teknikkonsultbranschen och erbjuder enbart konsulttjänster. Branschen är speciell i det fallet 

att företagens största och i många fall enda tillgång är dess medarbetare och den kunskap de 

besitter, vidare präglas branschen av kompetensbrist och hög personalomsättning som följd. Av 

denna anledning får arbetet med employer branding en ännu större betydelse för 

fallstudieföretaget.   

 

3.3 VAL AV INFORMANTER 

Med utgångspunkt i studiens syfte valde vi att intervjua anställda på teknikkonsultföretaget. 

Val av informanter diskuterades fram tillsammans med vår kontaktperson på 

teknikkonsultföretaget. Gemensamt togs beslutet att genomföra ett flertal intervjuer med en 

begränsad längd på cirka 20 minuter, detta för att så många som möjligt skulle ha möjlighet att 

ställa upp då intervjuerna genomfördes under en period då arbetsbelastningen var hög. En 

förfrågan skickades ut av kontaktpersonen på företaget till tolv personer där tio medarbetare 

svarade att de hade möjlighet att delta. I nästa steg kontaktade vi dessa personer via mail för att 

ge en introduktion till studiens ämne samt boka in en tid för intervjun. Slutligen var det åtta 

personer som deltog i studien. Att genomföra åtta intervjuer ansågs vara lämpligt är att få en 

viss spridning i resultatet och öka studiens trovärdighet. Informanterna valdes ut utifrån 

önskemål om att tillfråga personer från tre olika kategorier av anställningslängd: 0-2 år, 3-5 år 

och 6 år eller längre. Detta för att få en spridning bland informanterna och få ett mer 

representativt urval när det kommer till anställningslängd. Vidare har teknikkonsultföretaget 

två kontor, ett i Uppsala och ett i Stockholm, där personer från båda kontoren tillfrågades samt 

deltog i studien. 

 

För att få information om företaget som inte finns tillgänglig på företagets hemsida har vi varit 

i kontakt med två “kontaktpersoner” på teknikkonsultföretaget via mail och telefon vilka i tabell 

3.1. benämns som Informant 1 samt Informant 2. Informant 1 arbetar på företagets HR-

avdelning och Informant 2 är företagets VD. I tabell 3.1. följer en sammanställning över 
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informanterna som deltagit i studien. Informant A-H representerar de genomförda intervjuerna 

vilka ligger till grund för att svara på studiens syfte. Informant 1 och 2 har bistått med 

information om företaget varför ingen intervju har genomförts samt att ingen information om 

anställningslängd är nödvändig.  

Namn i uppsatsen Anställningslängd: Intervjuplats: 

Informant A 0-2 år Kontor 

Informant B 0-2 år Kontor 

Informant C 0-2 år Kontor 

Informant D 3-5 år Telefon 

Informant E 3-5 år Kontor 

Informant F 6- < år Kontor  

Informant G 6- < år  Kontor 

Informant H 6- < år Telefon 

Informant 1 - - 

Informant 2 - - 

 

Tabell 3.1. Sammanställning av intervjupersoner samt två kontaktpersoner på företaget. 

 

3.4 GENOMFÖRANDE 

Inledningsvis utformades en intervjuguide utifrån studiens analysmodell och intervjuguiden 

återfinns i bilaga 1. Frågorna utformades för att fånga organisationens identitet samt tillväxtens 

eventuella påverkan utifrån ett medarbetarperspektiv, detta för att sedan jämföra svaren med 

teknikkonsultföretagets befintliga medarbetarerbjudande. Innan den första intervjun 

genomfördes en pilotintervju med två personer som inte är anställda på företaget. Detta för att 

se huruvida frågorna uppfattades som vi tänkt samt för att säkerställa att det studien ämnar 

studera kunde fångas. Vidare ansåg vi att det var viktigt att utforma frågor som inte är ledande. 

Efter pilotintervjuerna gjordes mindre justeringar för att förtydliga frågorna.   

 

För att fånga organisationens identitet ställdes frågor som “Hur skulle du vilja beskriva 

teknikkonsultföretaget som arbetsplats? Vad är det som kännetecknar att arbeta på 

teknikkonsultföretaget?” “Vad är det du värdesätter mest med att arbeta på 
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teknikkonsultföretaget?”. För att fånga hur den organiska tillväxten har påverkat identiteten 

frågades exempelvis “Anser du att din egen uppfattning om företaget har förändrats under tiden 

som du arbetat på teknikkonsultföretaget, i och med att företaget har vuxit? Och i så fall, på 

vilket sätt?”. Vidare beskrivs samtliga intervju frågor i bilaga 1.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna utfördes sex intervjuer på fallstudieföretagets kontor och 

två genomfördes via telefon. När informanterna kontaktades fick de själva välja om de ville 

utföra intervjun på kontoret eller via telefon, detta för att så många som möjligt skulle ha 

möjlighet att ställa upp. Vid de intervjuer som genomfördes på kontoret bokades ett ljudisolerat 

mötesrum, detta för att undvika risken att bli störd och för att utföra intervjuerna i en miljö som 

är bekväm för informanterna. I början av varje intervju presenterades en kort introduktion av 

studiens syfte och vidare förklarades att all information kommer hållas anonym i studien (jfr. 

Bryman & Bell, 2011, 485). Alla genomförda intervjuer spelades in efter informanternas 

godkännande för att senare kunna transkriberas. Anledningen till detta var för att undvika 

eventuella misstolkningar, att information faller bort, samt underlätta transkriberingen. Bryman 

och Bell (2011, 489-490) anser vidare att inspelning av intervjuer ger intervjuaren möjlighet att 

koncentrera sig på konversationen istället för att fokusera på att ta anteckningar.  

 

3.5 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD 

För att analysera det insamlade datamaterialet transkriberades först alla intervjuer och därefter 

genomfördes en tematisk analys vilket är en vanlig metod för att analysera kvalitativ data 

(Bryman & Bell, 2011, 575). Den tematiska analysen genomfördes för att identifiera 

återkommande karaktärsdrag vilka framkom när informanterna svarade på vad som 

karaktäriserar teknikkonsultföretaget. Genom denna analysmetod identifierades olika mönster 

i det insamlade datamaterialet. Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger 

och återkommande information noterades och markerades. Detta gjordes till en början 

individuellt av författarna för att sedan tillsammans jämföra sinsemellan, slutligen kunde fem 

teman identifieras genom kodningen. Återkommande kritik mot metoden är dels att kontexten 

kan försvinna då man genom kodning kan ta ut informationen ur dess sammanhang, detta är 

något vi är medvetna om och har försökt begränsa i så stor utsträckning som möjligt. Detta 

genom att undvika att förvrida svaren från informanterna samt presentera så mycket information 

som möjligt när resultatet presenteras.  
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3.6  METODKRITIK 

Kritik som riktas mot kvalitativ forskning är att resultaten sällan går att generalisera då det 

handlar om djup snarare än bredd (Bryman & Bell, 2011, 403-404). Dock är detta heller inte 

syftet med denna specifika studie då fallet inte kan separeras från sin kontext. Som tidigare 

nämnt eftersträvas en djupare förståelse snarare än att kunna generalisera resultatet. Ytterligare 

kritik som riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden är att det många gånger är bristfällig 

information om hur studien genomförts, det förekommer således en brist på transparens. 

Bryman och Bell (2011, 418) nämner att det kan vara svårt att urskilja hur forskare inom denna 

metod har gjort för att komma fram till sina resultat. Detta har vi i denna studie haft i åtanke 

och försökt vara tydliga med i undersökningens tillvägagångssätt och haft som avsikt att öka 

transparensen. Vidare är vi medvetna om att det kan ha förekommit en intervjuareffekt vilket 

kan ha påverkat resultatet. Detta innebär att det kan finnas eventuella vinklingar av svaren, då 

informanternas svar kan ha påverkats av olika faktorer hos intervjuaren. För att undvika detta 

strävade vi efter att vara neutrala och objektiva under intervjuerna, samt i vår intervjuguide ha 

öppna frågor utan värderingar. Slutligen kan valet av intervjupersoner påverkat resultatet och 

det är möjligt att studiens resultat hade blivit annorlunda om urvalet baserats på andra kriterier 

som att enbart intervjua nyanställda, personer som arbetat länge på företaget alternativt enbart 

intervjuat personer från respektive kontor.  

 

3.7 ETISK DISKUSSION 

Etiska aspekter är enligt Bryman & Bell (2011, 136-139) av stor vikt att ha i åtanke när man 

genomför en studie. Med utgångspunkt i detta har olika etiska perspektiv genomgående under 

studiens gång tagits i beaktning. Syftet med studien tydliggjordes för informanterna samt 

fallstudieföretaget vid flera tillfällen, anledningen till detta grundas i att det är av stor vikt att 

delge information om studiens syfte till de personer som är berörda. 

 

I samförstånd med kontaktpersonen på företaget beslutades det om att inte nämna företagets 

namn. Information som kan härledas till företaget, exempelvis värdeord och 

företagsbeskrivning, har granskats av företaget. Vidare beslutades det innan intervjuerna 

genomfördes att hålla informanterna anonyma i uppsatsen vilket tydliggjordes från och med 

första kontakten. Innan varje intervju redogjordes det för att eventuella citat som används i 

uppsatsens empiriavsnitt i förväg kommer mailas för att få ett godkännande samt för att bekräfta 
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att vi tolkat personen rätt. Även att det var helt frivilligt att ställa upp i studien 

uppmärksammades.  
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4 EMPIRI 
 

I detta avsnitt presenteras först bakgrundsinformation om teknikkonsultföretaget och dess 

tillväxt. Därefter presenteras företagets arbete med värdeord och medarbetarerbjudande. 

Slutligen presenteras teknikkonsultföretagets identitet. 

 

4.1  TEKNIKKONSULTFÖRETAGET 

Det företag som fallstudien har genomförts på är ett svenskt multidisciplinärt 

teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Företaget grundades i Uppsala för 

75 år sedan och har under lång tid varit medarbetarägt. Ägarformen innebär att endast 

verksamma medarbetare har möjlighet att köpa och äga aktier i bolaget. Samtliga 

tillsvidareanställda medarbetare ges två gånger per år möjlighet att förvärva aktier i bolaget. 

Det här resulterar i ett brett ägande där de medarbetare som för tillfället är aktiva äger företaget 

tillsammans. (Informant 2) 

 

Teknikkonsultföretaget klassas som ett stort företag enligt EU-kommissionens definition när 

det kommer till antalet anställda, där ett företag som har 50 till 249 anställda räknas som 

medelstort. (Eu-kommissionens hemsida, 2018) Företaget är organiserat i fem affärsområden 

vilka är hus och installation Uppsala, hus och installation Stockholm, infrastruktur Uppsala, 

infrastruktur Stockholm samt ett gemensamt affärsområde för projekt i Uppsala och Stockholm. 

Varje affärsområde har en affärsområdeschef. Inom varje affärsområde finns det olika enheter 

där varje enhet har en enhetschef. Varje enhet består av cirka 20-60 medarbetare och dessa är 

indelade i olika team med 8-15 medarbetare. Varje team har även en teamledare. Totalt finns 

det 15 enheter, och cirka 40 team. (Informant 2) 

 

4.1.1 TEKNIKKONSULTFÖRETAGETS TILLVÄXT 

Företaget har under en längre tid befunnit sig i en tillväxtfas där man under de senaste 6 åren 

vuxit både sett till antalet anställda och omsättning. Företaget har under denna period gått från 

att vara 250 anställda till att år 2018 vara drygt 400 medarbetare. (Teknikkonsultföretagets 

hemsida, 2018) Tillväxten har skett enbart organiskt och företaget har gått från att vara ett 

Uppsalabaserat företag till ett företag verksamt i hela huvudstadsregionen Stockholm–Uppsala. 
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Antalet medarbetare är numera ungefär lika stort på de båda kontoren i Stockholm och Uppsala. 

(Informant 2) 
 

4.2 TEKNIKKONSULTFÖRETAGETS EMPLOYER BRANDING 

Teknikkonsultföretaget arbetar med employer branding i form av värdeord samt 

medarbetarerbjudande. Värdeorden arbetades fram år 2012 och ska ligga till grund för hur 

anställda på företaget ska agera mot varandra, sina kunder samt samarbetspartners. Värdeorden 

syftar till att skapa en attraktiv arbetsplats samt vara en ram för hur alla inom företaget ska 

agera. (Teknikkonsultföretagets hemsida, 2018) Teknikkonsultföretaget har vidare ett 

medarbetarerbjudande vilket arbetades fram år 2015 av företaget, detta består av sju påståenden. 

Företagets värderingar i form av värdeord presenteras i avsnitt 4.2.1 och medarbetarerbjudandet 

presenteras i avsnitt 4.2.2.  

 

4.2.1 TEKNIKKONSULTFÖRETAGETS VÄRDERINGAR 

Företaget började år 2012 sitt arbete med att ta fram ett antal värderingar som karaktäriserar 

företaget. Med hjälp av utomstående konsulter anordnades ett antal medarbetarträffar där 

samtliga medarbetare bjöds in för att ta fram en värdegrund. Under 2013 fortsatte detta arbete 

där ledningsgruppen, tillsammans med konsulter, arbetade fram en varumärkesplattform 

bestående av “personligheter” och tre värdeord. I samband med en konferensresa år 2014 

involverades konsulter återigen och det arbetades fram ett antal önskade beteenden kopplade 

till värdeorden. (Informant 1)  

 

Teknikkonsultföretaget arbetar utefter tre värdeord vilka är engagerade, nytänkande och 

samverkande. Engagerande handlar om de anställdas inställning där varje medarbetare ska visa 

engagemang och inspirera varandra för att skapa en stark laganda och nöjda kunder. 

Nytänkande syftar till de anställdas kreativitet och hur olika uppgifter ska lösas. Samverkande 

handlar om hur de anställda ska samarbeta och kommunicera med kunder och kollegor. 

(Teknikkonsultföretagets hemsida, 2018) 

 

4.2.2 TEKNIKKONSULTFÖRETAGETS MEDARBETARERBJUDANDE 

Nedan presenteras teknikkonsultföretagets befintliga medarbetarerbjudande. 

Teknikkonsultföretaget har formulerat sju stycken påståenden där varje påstående följs av en 
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beskrivning. Medarbetarerbjudandet ska ge en bild av vad man som anställd kan förvänta sig 

av en anställning på företaget. 
 

Teknikkonsultföretagets befintliga medarbetarerbjudande: 

1. Här är det nära till beslut – På vårt företag är allas åsikter värda lika mycket. Här är 

beslutsvägarna enkla och vi har en inbjudande och öppen kultur. För den som vill 

engagera sig finns det alltid en möjlighet att vara med och påverka. 

2. Vi vill medarbetarnas bästa, för medarbetarna är vi – Inget kan vara mer självklart än 

att vi vill trivas på jobbet och känna att det är meningsfullt. Vi vill ha en bra balans i 

vardagen och bli bekräftade, därför ser vi tillsammans till att det blir så. 

3.  Här finns ingen konkurrens, bara samarbete – Att vi har roligt tillsammans är viktigt 

för oss. Här finns ingen intern konkurrens, vi jobbar som ett lag och delar generöst med 

oss av våra kunskaper. 

4. Vi bidrar till det goda samhället – Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Vi värnar om 

oss själva, våra kunder och samhället vi är en del av. 

5. Vi är inte till salu – När andra konsultföretag har köpts upp har vi på 

teknikkonsultföretaget investerat i långsiktighet, i vår egen och våra kunders utveckling. 

Under åren har vi löst problem och utvecklat tekniker som kommit kunderna till nytta. 

Det tänker vi fortsätta med. 

6. Teknikkonsultföretaget är precis så stort som vi vill – Vi har valt att fokusera på 

huvudstadsregionen. Det ger oss närhet till våra kunder och en möjlighet att samordna 

våra resurser. Vi tycker att vårt företag varken är stort eller litet – det är precis så stort 

som vi vill ha det. 

7. Tillsammans bygger vi framtidens teknikkonsultföretag – Oavsett vad 

teknikkonsultföretaget är idag, är det vi själva som bestämmer vad vi ska vara i morgon. 

Tillsammans bygger vi en plats där människor kan utvecklas och växa i våra spännande 

uppdrag. (Teknikkonsultföretagets hemsida, 2018) 
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4.3 TEKNIKKONSULTFÖRETAGETS ORGANISATIONSIDENTITET 

Teknikkonsultföretagets organisationsidentitet presenteras nedan genom fem särskiljande 

karaktärsdrag utifrån det insamlade datamaterialet. Företagets storlek, ägarform och struktur, 

frihet och flexibilitet, utvecklingsmöjligheter samt hjälpsamhet och öppenhet är en 

sammanställning av vad informanterna anser karaktäriserar företaget.  

 

4.3.1 KARAKTÄRSDRAG ETT: FÖRETAGETS STORLEK 

Informant A, B, D och E nämner att teknikkonsultföretagets storlek är en egenskap som 

uppskattas och värderas. På frågan om vilka tre faktorer informanten skulle lyfta fram om hen 

rekommenderade företaget till en vän svarade informanterna B, D och E att företagets storlek 

var något som de skulle rekommendera. Detta kan exemplifieras genom svaret från Informant 

D:  

 ”Fördelen med storleken på vårt företag är att alla känner att dom blir sedda.” 

 

Informant B, C, D, E och H nämner att det finns ett antal aktörer i teknikkonsultbranschen som 

är betydligt större än teknikkonsultföretaget, vilket leder till att företaget upplevs vara en något 

mindre organisation. Informant C och D har tidigare arbetat på avsevärt större företag och anser 

att teknikkonsultföretaget är relativt litet. Informant D berättar om sin tidigare anställning vilket 

var på en betydligt större koncern som verkar över hela världen med flera tusen anställda och 

det som lockade att börja arbeta på teknikkonsultföretaget var den familjära känslan. Vidare 

beskriver Informant D att teknikkonsultföretaget är ett mindre företag där det går att lära sig 

alla anställdas namn om man vill, vilket var betydligt svårare på den större koncernen som 

informanten arbetade på tidigare. I likhet beskriver Informant C om sin tidigare anställning på 

ett globalt företag med cirka 200 000 anställda där teknikkonsultföretaget i jämförelse är litet 

och trevligt. Vidare beskriver Informant C att teknikkonsultföretaget är precis lagom i storlek 

samt att det går att ha koll och veta vilka de flesta medarbetare är. 

 

Teknikkonsultföretaget anses vara familjärt vilket är något som uppskattas, detta karaktärsdrag 

har även varit en bidragande faktor till att söka sig till och välja företaget (Informant B, D, E, 

G & H). Informant E, G och H nämner att det var ännu mer familjärt förut där ett ökat antal 

anställda har bidragit till en ökad anonymitet inom företaget. Informant A beskriver att ett antal 

anställda som har arbetat på företaget i över 20 år har sagt att de förut hälsade på alla och kunde 
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varandras namn och att detta har förändrats i och med att företaget har vuxit. Vidare beskriver 

Informant G att man förut kände igen alla till namn och idag när hen besöker företagets andra 

kontor är det svårt att veta om personerna på kontoret arbetar där eller om de är på besök. 

Informant H nämner att kontorets storlek är en bidragande faktor till att de anställda inte längre 

träffar på varandra varje dag. Informant H beskriver detta i följande citat: 

“Jag kan se sådana små-detaljer som ändrar sig. Bara en sådan sak som att 

kontoret har blivit större, man träffar inte folk på samma sätt, det märks ju. Jag vet inte om ni 

har varit här i Stockholm men vi har flera våningar, det innebär ju att vi har typ åtta ingångar 

vilket kan göra att det kan gå veckor innan man träffar på folk ibland och så var det inte förut, 

då träffade man varandra varje dag i princip.” 

 

Informant A upplever att teknikkonsultföretaget har vuxit för fort och stressat för att bli fler 

medarbetare men upplever inte själv att behovet har funnits där (Informant A). Vidare anser 

Informant E att teknikkonsultföretaget bör stanna upp och betänka hur företaget ska agera 

framöver. Informant D och H anser att teknikkonsultföretaget bör arbeta för att behålla det 

familjära som karaktäriserar organisationen och att det kan bli svårare ju större företaget blir. 

Detta kan exemplifieras genom följande citat av Informant H: 

“Det finns fortfarande och det finns ju egentligen inga hinder för att vi skulle kunna 

behålla det här liksom samverkande och lite mindre. Vi brukar ju prata om att det är lite 

familjärt och sådär, men att ju fler vi blir desto mera arbete krävs det för att behålla.” 

 

4.3.2 KARAKTÄRSDRAG TVÅ: ÄGARFORM OCH STRUKTUR 

Det faktum att teknikkonsultföretaget är medarbetarägt nämns av samtliga informanter som en 

positiv aspekt och en anledning till att söka sig till företaget (Informant A, B, C, D, E, F, G & 

H). Ägarformen beskrivs ha flera positiva sidor och bidrar till en speciell “vi”-känsla samt en 

känsla av stor samhörighet (Informant C & E). Att företaget är medarbetarägt anses vara positivt 

även om andra fördelar än ägarformen värderas högre (Informant C & H). Informant C 

framhäver: 

“Många är ju stolta över att vi är medarbetarägda. Det är absolut inte det 

viktigaste för mig, det är inte det som gjorde att jag valde att börja, det var liksom jaha, 

medarbetarägt, ja men det är bra också, mera så. Men det kan vara det som skapar lite den här 

speciella “vi”-känslan”. 
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Att ägarformen bidrar till ett “vi”-tänk styrks vidare av informant E som nämner: 

 

“Just att vi är medarbetarägda tror jag är en stor del av det som genomsyrar och 

gör att det blir ett “vi”-tänk istället”. 

Ytterligare en följd av företagets ägarform är att det tycks vara något som leder till ett större 

engagemang (Informant B, D, F & G). I och med företagets vinst går tillbaka till ägarna, vilka 

i teknikkonsultföretaget är medarbetarna, upplevs det finnas en större drivkraft och vilja att 

bidra och prestera i jämförelse med andra liknande konsultföretag (Informant D, F & G). 

Informant G anser att ägarformen ger en känsla av att arbeta åt sig själv vilket skapar en större 

tillfredsställelse när det finns en vetskap om att all vinst går tillbaka till medarbetarna på ett 

eller annat vis. Informant B lyfter att: 

“Just om jag skulle plocka ut teknikkonsultföretaget jämfört med många andra 

konsultföretag så är det absolut delägarskap, det tycker jag är en trevlig principsak helt enkelt 

och det känns som att man får ett annat engagemang, inför jobbet.” 

Vidare anser Informant A att en känsla av att kunna vara med och påverka utvecklingen inom 

företaget är en följd av ägarformen. I likhet med Informant A beskriver Informant G att 

ägarformen bidrar till att medarbetarna själva kan bestämma vad företaget ska satsa på när det 

exempelvis kommer till utveckling inom företaget. Att företaget är medarbetarägt kan innebära 

en större trygghet, då det inte finns någon större risk att företaget från en dag till en annan tillhör 

en annan koncern (Informant H). 

Informant A och E upplever organisationen som platt i jämförelse med andra liknande större 

organisationer. Informant A beskriver att alla kan prata med alla oavsett position och att det 

inte är konstigt att sitta och prata med de högsta cheferna vid fikarasterna. Vidare nämner 

Informant A att varje persons åsikt är viktig på företaget, då man blir lyssnad på och till viss 

del har möjligheten att vara med och bestämma. Informant E beskriver vidare att det är 

accepterat för alla att framföra sin åsikt utan att det ska generera negativa konsekvenser, vilket 

anses positivt. Informant F anser att teknikkonsultföretaget har blivit lite mer hierarkiskt samt 

mer strukturerat till följd av att företaget har vuxit. 

Informant D, G och H beskriver att teknikkonsultföretaget under 2017 genomförde en mindre 

omorganisering där de tidigare avdelningarna blev nya enheter med underliggande team där 

varje enhet har en enhetschef och varje team har en teamledare. Informant H beskriver att 
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företaget har genomfört detta för att bryta ner ledarskapet till mindre grupper och därigenom 

skapa en större närhet till verksamheten. Tidigare har enhetscheferna haft för stora grupper och 

genom att bryta ner det till mindre grupper ska det bidra till att enklare kunna samverka och 

kommunicera med sin teamledare då enhetscheferna i många fall kan vara upptagna (Informant 

H). 

 

4.3.3 KARAKTÄRSDRAG TRE: FRIHET OCH FLEXIBILITET 

Hur olika arbetsuppgifter ska utföras på teknikkonsultföretaget, dess tillvägagångssätt, präglas 

av flexibilitet och frihet (Informant A, B, C, D, F & H). Att medarbetarna kan styra över sin tid 

och i viss mån sitt arbetssätt är något som uppskattas och lyfts fram som viktigt och positivt 

(Informant A, B, C & F). Att företaget erbjuder flexibilitet och en möjlighet att styra över sin 

egen tid kan vara en förutsättning för att få ihop vardagen, då det kan vara svårt att vara på sin 

arbetsplats varje dag mellan åtta och fem. Det lyfts fram som viktigt att privatliv och arbetslivet 

kan samverka och av denna anledning uppskattas just en flexibel arbetstid. (Informant B & C). 

Teknikkonsultföretaget erbjuder en relativt stor frihet när det kommer till hur och när olika 

arbetsuppgifter och uppdrag ska utföras (Informant A, C, F & H). Informant H anser att 

teknikkonsultföretaget inte sätter begränsningar så länge något är positivt och lönsamt, detta 

gäller för hur uppdrag ska utföras samt om det finns behov av att investera i utrustning eller 

liknande. Detta visas i följande citat av Informant H: 

 

“Man har ganska stor frihet så länge man har nått att komma med, alltså man får 

inte göra vad man vill men om det finns en uppsida så är det ingen som liksom säger nej.”  

 

Att det finns ett förtroende för de anställda återkommer i samband med ordet frihet (Informant 

C, F & H). Det framkommer att det finns ramar och regler som beskriver hur de anställda ska 

verka men utöver det menar Informant F och H att de upplever att chefer och ledning har ett 

stort förtroende för de anställda. Informant A, B, F och H menar att de har frihet under ansvar 

vilket beskrivs som en positiv aspekt och något som värderas. Exempelvis nämner informant F 

i sin intervju att: 

“Man får själv välja hur man ska göra bara det blir gjort på rätt sätt, utan att det 

är nån som ska, ja efteråt gå igenom allting och ska se så man gjort rätt. Men det krävs ju också 

ansvar, så med ansvar kommer frihet.”  
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Det framkommer av Informant D, F och G att det jämfört med tidigare har blivit mer regler och 

mer struktur i verksamhetens olika rutiner, detta till följd av att företaget har vuxit. Exempelvis 

nämner Informant D att företagets policys har blivit mer tydliga vilket underlättar när det 

anställs många nya medarbetare. Även Informant G nämner att tydligare rutiner och policys 

krävs för att få allting att fungera när företaget är stort. Utöver mer tydliga policys är ännu ett 

exempel på hur allting har blivit mer strukturerat att det idag råder en något tuffare 

ekonomistyrning samt att företagsklimatet börjar bli tuffare (Informant D & G). I likhet nämner 

Informant E att det är ett större fokus på siffror och företagets lönsamhet idag. Att det har blivit 

mer uppstyrt och att det råder en något minskad frihet jämfört med tidigare kan innebära en 

förändring och omställning för de som har arbetat länge inom företaget (Informant D & G). 

Informant G anser att detta är något som kan vara naturligt om man ska vara ett stort företag 

och få allting att fungera, då det krävs att alla i större utsträckning arbetar på ett liknande sätt. 

Vidare beskriver Informant G att det var lite mer frihet när företaget var mindre, på gott och 

ont, och att det idag krävs mer struktur för att verksamheten ska fungera när företaget fortsätter 

att anställa. 

 

4.3.4 KARAKTÄRSDRAG FYRA: UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

Informant A, B, C, D, F och G beskriver att företaget besitter mycket kompetens samt att all 

kompetens finns under ett och samma tak. Informant A nämner att teknikkonsultföretaget har 

många olika discipliner med mycket kompetens i alla områden. Informant G menar att en sak 

som karaktäriserar företaget är företagets kompetens och nämner i sin intervju att: 

 

“All kompetens finns under ett tak och det tycker jag är jättekul och utvecklande, 

att det finns en hög kompetens, en stor bredd.” 

Teknikkonsultföretagets breda kompetens uppskattas och bidrar till ett roligare arbete 

(Informant B, D & G). Vidare anses den breda kompetensen bidra till att det upplevs finnas 

relativt stora möjligheter att utvecklas på teknikkonsultföretaget om engagemanget finns hos 

medarbetarna själva (Informant C, D, F & G).  Informant D menar att det egentligen inte finns 

något som begränsar de anställda så länge deras vision stämmer överens med företagets. 

Informant F anser att medarbetarna inte begränsas av titlar och liknande i någon större 

utsträckning. Om viljan finns att kliva fram och ta ett större ansvar erbjuds möjligheter till detta 

och vidare ges tillfällen att växa i olika uppdrag samt göra nya saker (Informant D & F). 
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Informant D, F, G och H nämner att det är viktigt för dem att en arbetsgivare kan erbjuda just 

utvecklingsmöjligheter. I sin intervju nämner Informant D: 

“Om man har viljan att utvecklas och har engagemang och drivkraft för det, är 

spelplanen för utveckling på företaget nästan obegränsad om ens egna mål överensstämmer 

med företagets mål och vision” 

 

4.3.5 KARAKTÄRSDRAG FEM: HJÄLPSAMHET OCH ÖPPENHET 

Informant B, C, D, E, F, G och H beskriver att de arbetar samverkande inom företaget och att 

förklaras det finns en öppenhet på företaget där man hjälper varandra mellan olika enheter och 

team. Informant B, E, G och H nämner att det inte finns någon intern konkurrens inom 

teknikkonsultföretaget, utan alla jobbar mot ett och samma resultat vilket bidrar till den rådande 

öppenheten. Informant G och H beskriver att det är en och samma ekonomi för hela företaget 

vilket exempelvis innebär att bonusen beräknas på alla avdelningar för att sedan delas lika. Om 

en avdelning har gått sämre än en annan betyder inte det att den avdelningen kommer få mindre 

bonus (Informant H). Detta bidrar till att det inte förekommer någon “vi”- och “dom”-känsla 

(Informant B, E, G & H). Vidare nämner Informant G att det som kännetecknar att arbeta på 

teknikkonsultföretaget är det öppna klimatet och det faktum att det upplevs vara nära mellan 

enheterna, det är enkelt att fråga olika enheter om hjälp och få svar på olika funderingar som 

finns. Detta exemplifieras i följande citat av informant B: 

 

“Jag tycker att det känns ganska familjärt även om vi har blivit större, ganska 

mycket på senare år, så tycker jag ändå att alla försöker att jobba tillsammans, det är ganska 

nära mellan avdelningarna, man springer runt och frågar varandra eftersom att det finns en så 

pass bred kompetens ”  

 

Och bekräftas även av informant E som anser att: 

“Sen tycker jag att alla är väldigt hjälpsamma, att man inte riktar in sig så mycket 

på att vår avdelning ska gå bra, och vi kan inte ta det här jobbet nu, utan det känns som att vi 

samarbetar väldigt brett och det tycker jag är väldigt skönt att det inte blir så mycket vi och 

dom”  
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4.4 VÄRDERINGAR OCH VÄRDEORD 

På frågan om informanterna kände till företagets värdeord kunde Informant D och H ange alla 

tre värdeord medan övriga informanter kunde ange ett eller inget. När informanterna fick höra 

värdeorden kände dock alla igen orden väl. Vidare ansåg ingen av informanterna att det fanns 

ett behov av att omarbeta värdeorden. (Informant A, B, C, D, E, F, G & H) Informant E anser 

att teknikkonsultföretaget inte fullt ut lever upp till värdeordet nytänkande, detta eftersom det 

inte bedrivs någon forskning inom företaget och menar därför att detta är något företaget kan 

arbeta mer med. Vidare framkommer att värdeorden med fördel kan synas mer i det vardagliga 

arbetet, detta för att mer kontinuerligt bli påmind om dessa (Informant B, C & D). Informant D 

nämner exempelvis: 

“Vi har gjort ett omfattande arbete med att definiera vår värdegrund och vilka 

beteenden som överensstämmer med våra värdeord. Däremot har vi en del arbete kvar med 

implementering av dessa i verksamheten för att kunna säga att dom sitter i benmärgen hos 

alla”. 

Informant A, B och C anser att det är viktigt att ett företag aktivt och tydligt arbetar med sina 

värdeord samt att de verkligen betyder något för det specifika företaget och att det annars inte 

är någon att idé att de finns. Informant B och E anser att värdeorden kommuniceras sporadiskt, 

exempelvis vid årsmöten och företagsresor. Informant A, C och F nämner att de upplever det 

vara enhetscheferna som ansvarar för att kommunicera ut värdeorden och att detta bör vara 

implementerat i företagets verksamhet. Informant D och G nämner att ett större ansvar kan 

generera mer insyn samt en större medvetenhet när det kommer till företagets värdegrund och 

exempelvis nämner Informant G: 

“Nu när man har jobbat ett tag och får lite mer ansvar så tycker jag att vi jobbar 

mer med dom, men det kanske inte är sant, det kanske bara är att jag jobbar mer med dom och 

blivit lite mer insatt, men jag tycker att vi jobbar med det här.” 
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5 ANALYS 
 

I detta avsnitt analyseras empirin utifrån de teorier samt den analysmodell som ligger till grund 

för studien. Avsnittets struktur följer analysmodellen och först beskrivs hur den organiska 

tillväxten har påverkat identiteten. Vidare analyseras hur samspelet mellan identiteten och 

teknikkonsultföretagets medarbetarerbjudande har påverkats. 

 

5.1 DEN ORGANISKA TILLVÄXTENS PÅVERKAN PÅ IDENTITETEN  

Teknikkonsultföretaget har under en period ökat antalet anställda markant och således enligt 

Davidsson et al. (2001) haft en omfattande organisk tillväxt. I enlighet med Dörrenbächer et al. 

(2017) har företaget då genomgått en organisatorisk förändring där tillväxten kan utmana och 

påverka organisationens identitet. Om organisationens identitet förändras kan detta enligt 

Johansson och Karlson (2002) påverka hur de anställdas trivs på företaget och även 

benägenheten att stanna inom organisationen. Enligt Hatch och Schultz (1997) samt Parment 

och Dyhre (2009) är en organisations identitet en gemensam bild av ett företags särskiljande 

värderingar och karaktärsdrag, utifrån medarbetarnas perspektiv. Vid sammanställningen av 

empirin identifierades fem karaktärsdrag vilka beskriver hur företaget uppfattas internt, dessa 

är företagets storlek, ägarform och struktur, frihet och flexibilitet, utvecklingsmöjligheter samt 

hjälpsamhet och öppenhet. Dessa fem karaktärsdrag påverkar och formar således 

organisationens identitet.  

 

Teknikkonsultföretagets storlek har förändrats av tillväxten då företaget har rekryterat och 

därmed blivit större till antalet. Det framkommer utifrån empirin att flera informanter 

uppskattar företagets storlek samt att företaget uppfattas som familjärt. Däremot nämner några 

av de som har arbetat längre på företaget att det var mer familjärt när företaget var mindre där 

ett ökat antal anställda har bidragit till en ökad anonymitet. Johansson och Karlson (2002) 

beskriver att trivseln på ett företag kan hotas när ett företag blir fler till antalet. I det insamlade 

materialet framkommer det att det fortfarande råder god stämning på företaget vilket tyder på 

att trivseln inte har påverkats i någon större utsträckning. Däremot framkommer det som 

tidigare beskrivits att anonymiteten har ökat och att alla inte längre hejar på varandra. Vidare 

framkommer det att företaget bör arbeta för att behålla det familjära men att detta blir svårare 

desto större företaget blir. Detta är enlighet med Penrose (1995) som anser att tillväxt kan ställa 

större krav på ledning och styrning.  
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Företagets ägarform har inte påverkats av den organiska tillväxten, ägarformen är fortfarande 

densamma. När ett företag växer kan det krävas en omorganisation eller förändring av 

företagsstrukturen och enligt Johansson & Karlson (2002) kan en omorganisering återskapa 

några av de fördelar som har förlorats i och med tillväxten. I empirin framkommer det att 

teknikkonsultföretagets organisationsstruktur har förändrats något, det har genomförts en 

mindre omorganisation. Teknikkonsultföretaget har brutit ner ledarskapet i mindre grupper 

vilket kan ha haft en positiv effekt när det kommer till att bevara organisationens identitet. Att 

ha god kommunikation menar Yukl (2013) är en förutsättning när en förändring ska 

genomföras. Att företaget har brutit ner ledarskapet kan ha underlättat möjligheterna till att 

kommunicera effektivt inom organisationen vilket är viktigt vid tillväxt.  

Teknikkonsultföretaget anses vara flexibelt och erbjuda mycket frihet när det kommer till hur 

och när arbete ska utföras, dessutom framkommer det att organisationen upplevs vara ganska 

platt. Samtidigt framkommer det i empirin att teknikkonsultföretaget har blivit något mer 

hierarkiskt och att det har blivit mer ramar och regler i företagets rutiner. Vidare har även 

ekonomistyrningen och klimatet blivit något tuffare. Detta är i enlighet med Johansson och 

Karlson (2002) som menar att när företag växer och blir fler till antalet kan det leda till en ökad 

byråkratisering samt i viss mån göra ett företag mindre flexibelt. Stora företag kräver många 

gånger mer administration och ställer högre krav på att koordinera medarbetare (Penrose, 1995). 

Detta tycks vara något som har skett i teknikkonsultföretaget till följd av att företaget har vuxit, 

exempelvis då det framkommer att det krävs tydliga riktlinjer när företaget blir större.  

Det framkommer att teknikkonsultföretaget erbjuder relativt stora utvecklingsmöjligheter på 

grund utav den breda kompetens som finns på företaget. Att företaget besitter en hög och bred 

kompetens kan ses möjliggöra de anställdas utvecklingsmöjligheter och detta kan ha påverkats 

positivt av företagets tillväxt då tillväxt kan generera en ökad kunskap, mer resurser samt en 

ökad bredd inom företaget enligt Penrose (1995).  

Johansson och Karlson (2002) nämner att tillväxt kan vara negativt när det kommer till att 

samarbeta frivilligt inom företaget. Detta tycks inte vara fallet på teknikkonsultföretaget där 

empirin visar att det råder en öppenhet samt en kultur av att hjälpa varandra mellan olika enheter 

och team. Alla på företaget verkar vara villiga att i stor utsträckning dela med sig av kunskap 

och arbeten mellan varandra. Detta kan bero på att det inte förekommer någon intern debitering 

och ingen intern konkurrens, samt att alla arbetar mot samma resultat. 
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Utifrån empirin framkommer ett visst motstånd och ett ifrågasättande av en fortsatt tillväxt. 

Detta uppmärksammas i och med det faktum att flera anser företagets befintliga storlek som 

något positivt och även det faktum att företaget upplevs familjärt. Enligt Yukl (2013) är det 

viktigt att under en organisatorisk förändring ha en god kommunikation och uppdatera 

medarbetarna om processen för att minska risken att medarbetarna motsätter sig förändringen.  

 

5.1.1 SAMSPELET MELLAN ORGANISATIONENS IDENTITET OCH 

MEDARBETARERBJUDANDE 

Enligt Parment och Dyhre (2009) är organisationens identitet den “sanna bilden” av företaget 

och vad som karaktäriserar organisationen. Vidare bör identiteten utgöra grunden i vad som 

kommuniceras till potentiella och befintliga medarbetare, med andra ord bör identiteten utgöra 

grunden för ett företags medarbetarerbjudande. Genom att undersöka organisationens identitet 

är det möjligt att se vilka erbjudanden som företaget lever upp till i verkligheten. 

 

Utifrån empirin framgår att teknikkonsultföretaget har och arbetar med ett befintligt 

medarbetarerbjudande. Detta består av sju stycken påståenden vilka beskriver hur det är att 

arbeta på teknikkonsultföretaget. Parment och Dyhre (2009), Backhause (2016) nämner alla 

vikten av att det som kommuniceras externt bör stämma överens med verkligheten på företaget. 

Enligt Dörrenbacher et al (2017) kan en organisatorisk förändring påverka organisationens 

verklighet; med andra ord identitet. Av denna anledning kan även en organisatorisk förändring 

påverka i vilken utsträckning företagets medarbetarerbjudande stämmer överens med företagets 

verklighet. Dem fem karaktärsdrag som presenteras i empirin kan ge en bild av 

teknikkonsultföretagets identitet, vidare går det att urskilja att företagets medarbetarerbjudande 

uppfylls inom företaget. Alla sju påståenden som teknikkonsultföretagets 

medarbetarerbjudande består av kan återfinnas i företagets fem karaktärsdrag och empirin tyder 

således på att teknikkonsultföretagets medarbetarerbjudande är förankrat i identiteten. Dyhre & 

Parment (2013) menar på att det finns faror om ett företags medarbetarerbjudande inte är 

förankrat i organisationens identitet, vilket inte tycks förekomma i teknikkonsultföretagets. 

 

5.2 ATT BEVARA IDENTITETEN – FAKTORER SOM KAN HA PÅVERKAT 

Teknikkonsultföretagets tillväxt har, som ovan beskrivits, påverkat identiteten i viss 

utsträckning. Däremot tyder empirin på att företaget samtidigt har lyckats behålla mycket av 
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sin identitet vilket kan ha resulterat i det faktum att företagets medarbetarerbjudande fortfarande 

är aktuellt. Utifrån de valda teorierna och det insamlade materialet har ett antal faktorer 

identifierats som kan ha bidragit till att bevara stora delar av identiteten. 

 

5.2.1 VÄRDERINGAR 

Enligt Ahren (2013) kan tydligt konkretiserade värderingar värna om organisationsidentiteten 

vid en period av tillväxt då de kan fungera som ett ramverk för beteenden och attityder. Som 

tidigare beskrivits har företaget ett antal värdeord som ska genomsyra verksamheten. Utifrån 

empirin framkommer att flertalet av informanterna inte kan benämna den exakta formuleringen 

av dessa. Däremot tyder deras övergripande uppfattning om företaget på att värdeorden i stor 

utsträckning efterlevs och genomsyrar verksamheten. Exempelvis nämner flertalet informanter 

att det upplevs vara nära mellan enheterna och att man försöker arbeta tillsammans, vilket även 

beror på att det finns en så pass bred kompetens. Detta är i enlighet med företagets uppsatta 

värdeord som dels syftar till att samverka mellan kunder, kollegor och samarbetspartners och 

nyttja den samlade kompetens som finns. Det faktum att flertalet informanter anser det vara 

relativt enkelt att samarbeta brett samt att flera även uppmärksammade att de känner ett större 

engagemang för företaget i och med företagets ägarform, tyder detta på att även företagets 

värdeord engagemang efterlevs. Företagets tredje värdeord, nytänkande, kan exempelvis 

påvisas då flera informanter anser att de har stor frihet när det kommer till hur olika uppdrag 

ska utföras och de begränsas inte när det kommer till hur olika uppgifter ska lösas. Det 

framkommer däremot att det finns något delade uppfattningar om vad ordet står för. Somliga 

anser att det krävs att man är nytänkande i branschen och tycker således att företaget lever upp 

till detta. Andra kopplar nytänkande till att utföra forskning och anser därför att företaget kan 

utveckla arbetet kring detta värdeord. Det framkommer således att uppfattningen kring vad 

nytänkande står för skiljer sig något åt mellan informanterna, detta föranleder att det finns ett 

behov av att kommunicera mer tydligt vad ordet innebär i praktiken.  

 

Winn (2013) nämner att företag som har en uppsättning värderingar som realiseras inom 

verksamheten bättre kan hantera större förändringar. Att teknikkonsultföretagets värdeord 

genomsyrar verksamheten kan ha bidragit till att bevara identiteten. Detta styrks även av 

Edwards (2010) samt Parment et al. (2017) som beskriver att när medarbetare i stor grad delar 

ett företags värderingar kan en stark organisationsidentitet växa fram. Däremot framkommer 

det i empirin att det finns ett behov av att arbeta och kommunicera ut värdeorden mer. Empirin 
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visar att somliga upplever att värdeorden endast kommuniceras sporadiskt och anser att det vore 

fördelaktigt om dessa uppmärksammas oftare i det dagliga arbetet. Dyhre och Parment (2013) 

menar att information kan gå förlorad längs vägen, vilket kan vara en bidragande orsak till de 

anställdas uttryckta behov av en tydligare implementering av värdeorden i arbetet. 

 

5.2.2 ÄGARFORM 

En positiv aspekt med företaget som återkommande beskrivs av informanterna är den höga 

graden av samverkande som finns inom hela företaget. Det beskrivs att alla på företaget arbetar 

mot ett och samma mål och att det är ett öppet klimat där det är enkelt att be om hjälp. En 

anledning till detta tycks vara företagets ägarform och det faktum att teknikkonsultföretaget är 

medarbetarägt. Även om företaget har vuxit, vilket många gånger leder till längre beslutsvägar 

och enligt Johansson och Karlson (2002) bristande sammanhållning, framkommer det i empirin 

att företagets ägarform är en sammanhållande faktor. Detta då det endast är de anställda på 

företaget som erbjuds att bli delägare i organisationen. När alla medarbetare tillsammans äger 

företaget tycks det skapa en känsla av stark samhörighet där alla arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt resultat som även alla på något sätt får ta del av. Dessutom genererar ägarskapet en 

känsla av att kunna vara med och påverka verksamheten oavsett position i företaget. Detta kan 

vara en bidragande anledning till att organisationsstrukturen beskrivs som relativt platt trots att 

en markant ökning av anställda vanligtvis leder till mer byråkrati och struktur. 

Teknikkonsultföretagets ägarform tycks ha en dämpande effekt på några av de problem som 

vanligtvis uppstår vid organisationsförändringar.  
 

5.2.4 OMORGANISATION 

När ett företag växer kan det som tidigare nämnts krävas en omorganisation eller förändring av 

företagsstrukturen och enligt Johansson & Karlson (2002) kan en omorganisering återskapa 

några av de fördelar som har förlorats i och med tillväxten. I resultatet framkommer det att 

teknikkonsultföretaget nyligen har genomfört en mindre omorganisation. 

Teknikkonsultföretaget har brutit ner ledarskapet i mindre grupper vilket kan ha haft en positiv 

effekt när det kommer till att bevara organisationens identitet. Att ha god kommunikation menar 

Yukl (2013) är en förutsättning när en förändring ska genomföras och att företaget har brutit 

ner ledarskapet kan ha underlättat möjligheterna till att kommunicera effektivt inom 

organisationen vilket är viktigt vid tillväxt. Detta kan i sin tur även ha haft en positiv inverkan 

när det kommer till att få med och engagera medarbetarna vilket också anses vara viktigt vid 
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organisatoriska förändringar. Att det finns förutsättningar för att ha en bra intern 

kommunikation är en central del i arbetet med employer branding då den interna 

kommunikationen har en stor roll när det kommer till att behålla företagets medarbetare. Det 

faktum att teknikkonsultföretaget har brutit ner ledarskapet kan ses som ett sätt att förbättra och 

skapa förutsättningar för att alla meddelanden och väsentlig information på ett effektivt sätt 

kommuniceras. 
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6 SLUTSATS 
Att attrahera och behålla kompetent personal är grunden i employer branding samt en 

förutsättning för att kunna växa organiskt. För att lyckas med detta krävs att all kommunikation 

stämmer överens med verkligheten på företaget, organisationens identitet. Organisk tillväxt är 

en organisatorisk förändring vilket kan ha en påverkan på en organisations identitet och vidare 

påverkar identiteten vad en arbetsgivare kan erbjuda. Denna uppsats bekräftar det faktum att 

tillväxt är ett komplext fenomen där många faktorer kan spela in. Studien syftar till att besvara 

hur organisk tillväxt påverkar en organisations identitet, detta i ett stort företag som växer 

organiskt.  

 

Identiteten på teknikkonsultföretaget har i viss utsträckning påverkats av den organiska 

tillväxten som varit. Företaget har blivit betydligt större till antalet och denna förändring har 

resulterat i en organisation med mer struktur och regler samt att det blivit mer anonymt. De 

karaktärsdrag som den organiska tillväxten har påverkat används dock fortfarande för att 

beskriva vad som karaktäriserar företaget idag. Det framkommer att företaget upplevs vara 

familjärt idag, samtidigt framkommer att det var ännu mer familjärt förut. Vidare framkommer 

det att organisationen upplevs vara platt där känslan av att kunna påverka är stor trots att det 

framgår att det har blivit mer hierarkiskt. Något som inte tycks ha påverkats i så stor 

utsträckning av att företaget har vuxit är enkelheten att samarbeta mellan avdelningarna. Trots 

att anonymiteten till viss del har ökat anses det fortfarande vara nära mellan avdelningarna och 

informanterna vittnar om ett brett samarbete utan intern konkurrens.  

 

Efter att ha jämfört teknikkonsultföretagets befintliga medarbetarerbjudande med 

medarbetarnas uppfattning om vad som karaktäriserar företaget, framkommer att företagets 

medarbetarerbjudande fortfarande är aktuellt. De fem karaktärsdrag som informanterna 

återkommande använder för att beskriva företaget fångar mycket av det som företaget anser att 

de kan erbjuda. Hur den organiska tillväxten har påverkat teknikkonsultföretagets identitet har 

främst visat sig genom en ökad anonymitet, en minskad flexibilitet samt en något högre grad 

av hierarki. Dessutom kan den organiska tillväxten eventuellt bidragit till större 

utvecklingsmöjligheter. Dock har stora delar av identiteten bevarats vilket kan bero på 

teknikkonsultföretagets ägarform, en mindre genomförd omorganisation samt att företagets 

värderingar i form av värdeord genomsyrar och efterlevs i verksamheten. Däremot är det svårt 
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att säga vad som kommer hända i framtiden om tillväxten fortsätter i och med att flertalet 

medarbetare värderar företagets storlek. 
 

6.1 IMPLIKATIONER OCH FRAMTIDA FORSKNING 

Resultatet i denna studie visar på att hur tillväxt påverkar en organisations identitet är ett 

komplext fenomen. Denna studie har endast haft som avsikt att undersöka en del i ett företags 

medarbetarerbjudande, organisationens identitet. Det hade varit av intresse att studera 

modellens övriga delar, profil samt image, för att få en djupare och mer omfattande förståelse 

för hur tillväxt påverkar uppfattningen av ett företag. Vidare är vi medvetna om att resultatet 

eventuellt inte är representativt för hela företaget då urvalet är relativt litet sett till företagets 

storlek.  
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 BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

När började du arbeta på Teknikkonsultföretaget? Och vad är din yrkesroll på företaget? 

Hur kommer det sig att du valde att söka dig till företaget? 

Vad visste du om Teknikkonsultföretaget innan du började arbeta här? Vad hade du för 
uppfattning?   

Hur presenterade företaget sig själva i rekryteringsprocessen? 

Tycker du att den bilden stämmer överens med hur du sen upplevde att det var att arbeta på 
företaget? 

Var det något du inte kände till innan du började arbeta på företaget som du tycker borde ha 
kommunicerats? 

Hur skulle du vilja beskriva Teknikkonsultföretaget som arbetsplats? Vad är det som 
kännetecknar att arbeta på Teknikkonsultföretaget? 

Vad är det viktigaste enligt dig att en arbetsgivare erbjuder? 

Vad är det du värdesätter mest med att arbeta på Teknikkonsultföretaget? och varför? 

Anser du att din egen uppfattning om företaget har förändrats under tiden som du arbetat på 
Teknikkonsultföretaget, i och med att företaget har vuxit? Och i så fall, på vilket sätt? 

Teknikkonsultföretaget har ett visst antal värdeord som företaget står för. Vet du vilka dessa 
är? 

Tycker du att Teknikkonsultföretaget lever upp till dessa, eller tycker du att företaget borde 
omarbeta värdegrunden? 

Hur upplever du att Teknikkonsultföretaget arbetar för att internt kommunicera ut företagets 
värderingar? 

Om du skulle rekommendera företaget till en vän, vilka tre faktorer skulle du då lyfta fram? 

Har du något att tillägga? 
 

 


