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Sammanfattning 

I denna undersökning, som bygger på en fallstudie av konsultföretaget Centigo, studeras hur 

en organisation utan formella chefer kan styras. Syftet är att ur ett medarbetarperspektiv 

analysera vilka faktorer som möjliggör att en organisation kan undvika traditionella 

hierarkiska strukturer och hur medarbetarna upplever en organisation utan formella 

chefer.  Som grund för undersökningen har teorier om styrning i öppen organisation och 

teorier om ledarskap använts. Det empiriska materialet baseras huvudsakligen på fem stycken 

kvalitativa intervjuer med anställda på företaget, där fokus ligger på hur de upplever företaget 

och den organisationsstruktur som råder. Resultaten tyder på att i en organisation utan 

traditionella hierarkiska strukturer spelar det personliga ansvaret en avgörande roll. Det 

personliga ansvarstagandet utvecklar självkontroll hos medarbetarna vilket gör att formella 

chefer inte är nödvändigt i den rådande organisationsstrukturen. Ett större ansvarstagande 

kräver dock att de anställda i högre grad är benägna att ta personliga risker och motiveras av 

det för att företaget ska kunna utvecklas. 

Nyckelord: hierarki, kontroll, ledarskap, medarbetare, organisation, styrning
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1 Inledning 

Ett företag utan chefer, är det möjligt? För att en organisation ska vara konkurrenskraftig i 

dagens snabbt föränderliga marknadsklimat krävs det att idén om ledarskap och 

organisationsstruktur ifrågasätts enligt Foster (2014). Denna tidsperiod ses som en ny era där 

effekten som organisationsstrukturer och ledarskapsmetoder har på medarbetarnas beteenden 

fått allt större betydelse. Den nya eran har resulterat i en trend där hierarkiska strukturer börjat 

brytas ner och fokus riktas istället mot fördelning av makt och decentralisering av styrning 

och dess påverkan på företagsledarna. Många menar att decentraliserade organisationer har en 

möjlighet att i större mån anpassa sig till det rådande marknadsklimatet i och med att det 

grundar sig på självstyre (Foster 2014). Idén om de traditionella ledarstrukturerna med 

övervakning och byråkratiska arrangemang ifrågasätts och fokus riktas istället på hög 

medarbetarinvolvering samt självstyre som en del av den normativa organisationsmodellen. 

Argyris (1964) är en av de som förespråkade utvecklingen av dessa organisationsmodeller i 

syfte att utmana synen av människan som rationell och egennyttig. Han förespråkade att 

människors beteenden borde tas mer i beaktning för att belysa organisationsklimatets 

komplexitet. 

Det svenska konsultföretaget Centigo är en av de organisationer som antagit en mer normativ 

organisationsmodell och därmed utmanat behovet av övervakning och traditionella 

kontrollfunktioner med avseende på företagsledarna. Företaget är ambitionsdrivet och präglas 

av en platt hierarki med självstyre där beteenden och attityder ses som viktiga faktorer 

(Företagsgrundaren 2016).  

”Men detta är inget som kommer naturligt, det går inte av sig själv, man kan inte släppa 

tyglarna om friheten, viljan att styra andra uppkommer väldigt snabbt eftersom det ligger i 

människans natur ” (Företagsgrundaren 2016). 

Citatet visar på att det är högst nödvändigt med incitament för styrning, strukturer och 

ledarskap för att en platt organisationsstruktur ska verka stabilt och effektivt. 

Anmärkningsvärt är att företaget, trots sin expansion från några få medarbetare till deras idag 

över 300 anställda har lyckats bibehålla ett system utan formella chefer då normativa 

strukturer av naturen fungerar bäst i mindre bolag (Davis et al. 1997). Frågan är hur detta är 

möjligt och hur medarbetarna uppfattar och påverkas av en organisation som är uppbyggd på 

detta sätt. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att, ur ett medarbetarperspektiv, analysera hur ett företag kan 

styras trots avsaknaden av traditionella hierarkiska strukturer. För att uppfylla syftet har 

följande frågeställningar analyserats. 

 Hur styrs arbetet inom ett företag med frånvaro av formella chefer? 

 Hur påverkar frånvaron av formella chefer medarbetarnas agerande?  

1.2 Avgränsningar 

Studien avgränsas till konsultföretaget Centigo i Stockholm. Eftersom studiens syfte är att 

belysa varför vissa resultat och beteenden uppstår, snarare än att enbart utreda vilka dessa 

resultat är, är det lämpligt att avgränsa studien till endast ett företag och analysera 

medarbetarnas uppfattning och beteenden djupare. 

2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs för de teoretiska referensramarna som används i studien. 

Teoriavsnittet är indelat i två större delar där inledningen behandlar organisationsstruktur och 

den senare delen ledarskap. Teorierna relaterar till varandra då de båda behandlar begrepp så 

som styrning, rollbefattning, maktfördelning, motivation samt ansvars- och risktagande. 

2.1 Öppen organisationsstruktur 

En öppen organisation definieras av Foster (2014) som en organisation med utbyte av idéer, 

kunskap, resurser och kompetens utan organisatoriska, generationsgränser och kulturella 

gränser. Enligt Foster (2014) finns det ett antagande bland vissa personer att en organisation 

som beskrivs som platt, öppen och utan styre eller är självstyrt saknar regler och strukturer. 

Dock menar han på att en öppen organisation på intet sätt är utan struktur, men att gränserna 

inte alltid är helt synliga eller underförstådda och utan gränser skulle det uppstå kaos inom 

organisationen (Foster 2014). Gränserna finns där för att för att tvinga en organisation att göra 

vissa begränsningar inom sitt arbete och tydliggöra vad som viktigt (Kesler & Schuster 2009). 

När en organisation lyckats skapa en stark företagskultur där företagets normer känns 

självklara för de anställda kan gränserna göras mindre synliga. Gränserna blir underförstådda 

och de anställda är då mindre benägna att ifrågasätta beteenden och uppfattar således systemet 

som lågt kontrollerande. En stark företagskultur börjar redan med tydliga visioner från 

grundarna av företaget som sedan för det vidare till ledarna inom organisationen. Det är 
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viktigt att ledarna känner en övertygelse om dessa visioner och bidrar till att stärka den 

gemensamma företagskulturen. Alla nya som kommer in i företaget måste identifiera sig med 

dessa visioner för att kunna bibehålla företagskulturen (Merchant & Van der Stede 2012). 

Ledarna i en öppen organisation ser ofta på sina medlemmar som starkt motiverade, kreativa, 

intelligenta och talangfulla individer som möts för att tillsammans samarbeta i projekt och 

uppnå gemensamma mål. För att uppnå ett ökat samarbete måste individer sätta sina 

egenintressen åt sidan, lita på varandra och frivilligt dela med sig av sin expertis (Foster 

2014). I mer traditionella organisationer med byråkratiska nivåer, det vill säga mer stängda 

organisationer, slösas istället tid och känslomässig energi på att hantera anställda som vill 

skydda sina egna intressen och positionera sig för nästa steg upp på företagets karriärstege. 

Detta gör att organisationen kan tappa fokus från vad som är viktigt och därmed förhindra att 

företaget kan konkurrera framgångsrikt på marknaden (Titchy 2002). Medlemmarna i en 

öppen organisation bryr sig om att ha kontroll över sin flexibilitet och när de får vara med och 

fastställa prioriteringar och graden av organisatoriskt stöd är de nöjdare, produktivare och mer 

lojala (Benko & Weisberg 2012). 

Många ledare uppmanar sin anställda att bryta mot normerna och anta mer icke-traditionella 

synsätt på deras arbete. De anställda kan dela upp sig i startupliknande team där en del av 

kontoret fungerar som ett nav för dessa intraprenörer och på så vis göra organisationen 

öppnare och arbetet mer flexibelt (Foster 2014). Intraprenör kan definieras som en entreprenör 

inom en större firma och kan agera som om de skulle ha ett eget litet företag. En intraprenör 

tar ansvar för att implementera en ny produkt eller tjänst, sätter samman en grupp som kan 

utveckla den idén och överblickar utvecklingen tills det blir en lyckad affär inom företaget. 

Belöningen är ofta personlig tillfredsställning och ibland även befordran och ekonomisk 

kompensation. Riskerna för en intraprenör är inte lika stora som för en entreprenör med 

undantag för risken att förlora jobb eller alienation från den högre ledningen (Pinchot 1985). 

Ett av de mest urskiljbara kännetecknen hos en öppen organisation är bristen på antalet 

administratörer och byråkratiska nivåer som i större utsträckning finns i de traditionella 

organisationerna. För att göra organisationen mer entreprenöriell, anpassningsbar och öppen 

kan följande tre olika roller skapas; bidragsgivare, engagerare och granskare (Foster 2014). 

Alla medlemmar i en öppen organisation kan få rollen bidragsgivare och de kan bidra till 

organisationen oavsett graden av kunnighet. Det finns inga speciella förväntningar på dem 

utan de bör skaffa sig mer erfarenhet och bidra till den gemensamma kunskapen inom 

organisationen för att stärka sin profil och öka åtagandet till organisationen (Foster 2014). 
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Genom att bygga upp ett nätverk med kontakter inom organisationen kan personen skapa 

allianser med andra medarbetare för att främja sina egna intressen och på så vis stärka sin 

profil. Studier visar på att det finns ett positivt samband mellan att vilja stärka sina profil, 

bygga upp kontaktnätverk och individuella prestationer (Thompson 2005). 

Högt profilerade bidragsgivare kan få rollen som engagerare och det finns inte någon gräns 

för hur många som kan få rollen inom organisationen. En engagerare är någon som har blivit 

uppmärksammad av sina kollegor genom att de har visat sitt åtagande i att fortsätta utveckla 

olika projekt inom organisationen. Att få rollen engagerare skapar inte mer hierarki enligt 

Foster (2014) utan det är istället ett erkännande av prestationer då de har visat på en 

konsekvent nivå av engagemang i arbetet med att nå de gemensamma målen inom 

organisationen. Genom att låta organisatoriska processer drivas av att medarbetarna tillåts ta 

självständiga beslut och eftersträva resultat som de värdesätter, kan organisationen undvika att 

styras av hierarkisk kontroll (Collier & Esteban 1999). 

När en engagerare har visat på mer engagemang utöver det vanliga kan den bli nominerad till 

en roll som granskare. En granskare, också känd som projektadministratör, har extra 

ansvarsområden inom den öppna organisationen genom att de övervakar arbetet hos de som 

har rollen som verkställare genom att se till att arbetet med organisationsmålen fungerar så 

smidigt som möjligt. De har inte någon signifikant auktoritet över andra medlemmar i 

gemenskapen, dock är det granskare som röstar om nya verkställare samt tar beslut när 

konsensus inte kan uppnås bland alla medlemmar inom organisationen (Foster 2014). De som 

övervakar organisationen kan påverka den organisation och kultur som skapas inom företaget 

och deras agerande bör därför överensstämma med hur de vill att organisationen ska fungera 

(Merchant & Van der Stede 2012). Eftersom en öppen organisation drivs av medlemmarnas 

eget ansvar granskas bidragen från en granskare av andra granskare. De har inte någon 

signifikant auktoritet över andra medlemmar i gemenskapen, dock är det granskare som röstar 

om nya verkställare samt tar beslut när konsensus inte kan uppnås bland alla medlemmar 

inom organisationen (Foster 2014). 

2.2 Ledarskapsteori 

Det finns många ledarskapsteorier som förespråkar utvecklingen av normativa 

organisationsmodeller och därmed ett annat synsätt än de traditionella ledarskapsfilosofierna. 

Detta i syfte att främja ett mer självförverkligande beteende hos medarbetarna som är 

förenligt med den så kallade Stewardshipteorin (Davis et al. 1997). Enligt Neubaum (2013) 
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definieras Stewardshipteorin som lojaliteten samt hängivenheten medlemmarna har till en 

organisation, institution eller sociala grupp. Han menar att från ett företagsledarperspektiv 

innebär detta att fokus hos företagsledarna ligger på att tjäna organisationens intressen och 

mål snarare än sitt egenintresse. Vidare föreslår Stewardshipteorin att en företagsledare i 

egenskap av Steward arbetar för företagets bästa och aldrig opportunistiskt även om det ibland 

innebär olönsamhet för individen (Etzioni 1975). Opportunism innebär anpassning efter yttre 

omständigheter eller efter andras åsikter för att nå sina egna mål (NE 2016). Att 

företagsledarna upplever en identifikation med organisationen är karakteristiskt för en 

stewardshipledare och det uppstår då de definierar sig själva som en del av organisationen och 

accepterar organisationens mission och mål som deras egna (Neubaum 2013). Enligt Davis et 

al. (1997) är en förutsättning för att en stewardshipbaserad ledning ska fungera så effektivt 

som möjligt att arbetsgivaren är villig att ta en hög grad av risk. Vidare menar han att 

arbetsgivaren och företagsledaren måste vara överens om hur mycket risk varje part är villig 

att ta eftersom företagsledarna annars riskerar att uppfattas som egennyttiga om arbetsgivaren 

är obenägen att ta risker. 

I kontrast till Stewardshipteorin står Agentteorin som istället grundar sig på antagandet att 

individer agerar rationellt och i första hand utifrån sitt egenintresse, och därmed antar ett mer 

opportunistiskt beteende (Davis et al. 1997). Således är vikten av incitament för styrning 

viktig för att få både företagsledarens och arbetsgivarens intressen att överensstämma med 

varandra, grundat på parternas egenintressen. Trots att Agentteorin har varit det dominerande 

paradigmet inom det mesta av ledarskapsforskningen så har forskare påvisat att det finns 

teoretiska begränsningar med den (Perrow 1986). Teorin har bland annat kritiserats för att 

vara mycket förenklad och Davis et al. (1997) menar att den inte tar organisationens 

komplexitet i åtanke. Framförallt så har antaganden om individers nyttomotiv ifrågasatts då 

arbetsgivarens intressen inte alltid passar alla företagsledare (Neubaum 2013). Således behövs 

ytterligare kompletterande teori för att förklara samband baserade på andra icke rationella 

beteenden och vad som gör att intresset hos företagsledarna överensstämmer med 

organisationens intressen (Doucouliagos 1994).  

Det finns främst tre psykologiska mekanismer som skiljer Stewardshipteorin från Agentteorin 

och dessa är medarbetarens identifikation med organisationen, inre motivation samt de 

maktförhållanden som råder inom organisationen (Neubaum 2013). Dessa mekanismer 

kommer förklaras mer ingående i nästkommande stycken samt innebörden av ett 

involveringsorienterat organisationsklimat.  
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2.2.1 Motivation 

Enligt Davis et al. (1997) är den stora skillnaden mellan de två teorierna att de fokuserar på 

inre kontra yttre motivation. Agentteorin fokuserar på yttre belöningar så som materiella, 

utbytbara ting som har ett mätbart värde på marknaden. I kontrast fokuserar Stewardshipteorin 

på inneboende belöningar som inte är lika lätta att kvantifiera så som möjligheter till personlig 

utveckling, prestation, tillhörighet och självförverkligande. Dock bör det enligt Davis et al. 

(1997)  poängteras att detta inte innebär att företagsledarna inte har nödvändiga ekonomiska 

överlevnadsbehov, då de av förklarliga skäl måste ha en inkomst för att överleva, men en 

Steward inser vikten av avvägning mellan de personliga och organisatoriska behoven. 

I en senare forskning av inre motivation har Manz (1986, 1992) utvecklat en teori om 

självledarskap. Enligt Manz (1992) innebär självledarskap ett stark självinflytande som avser 

att leda individen mot att naturligt utföra arbetsuppgifter som ökar motivationen likväl som att 

utföra arbete som måste göras men som inte är lika naturligt motiverande. Självledarskap, 

självbestämmande och känslor av mening med det man gör karakteriseras som de kritiska 

faktorerna för inre motivation. Vidare hävdar han att självledarskap innebär en tro på att 

arbete motiveras av faktorer som sträcker sig utanför det formella belöningssystemet och att 

de anställda hänför sig till en gemensam organisatorisk vision. Dessa åsikter överensstämmer 

med vad som anses vara motiverande inom Stewardshipteorin (Davis et al. 1997). 

2.2.2 Maktförhållanden 

Makt är en viktig aspekt i förhållandet mellan arbetsgivaren och företagsledarna (Davis et al. 

1997). Forskare har påvisat att ledare får tillfredsställelse från och motiveras av användning 

av makt (McClelland & Burnham 1976). Beroende på vilken typ av företagsledning som råder 

inom organisationen så motiveras ledarna av olika typer av maktutförande. Det har visat sig 

att stewardshipledare föredrar så kallat personligt maktutförande så som exempelvis 

karismatisk makt, makt byggt på kunskap, eller uppskattningen från människor runt omkring, 

framför den mer institutionella belöningsmakten, vilken är maktbasen för Agentteorin (Davis 

et al. 1997). Personligt maktutförande skapar en miljö som uppmuntrar mer långsiktiga och 

hållbara relationer i kontrast till det institutionella som är mer kortsiktig (Neubaum 2013).  De 

företagsledare som i större grad använder sig av personligt maktutövande som bas för att 

påverka andra har därmed större chans att bli Stewards i en stewardshiprelaterad ledning, till 

skillnad från de som använder institutionell makt (Davis et al. 1997). 

Enligt Davis et al. (1997) visar maktdistans inom organisationen i vilken grad medarbetarna 

förutsätter eller accepterar att makt är olika fördelad. En hög grad av maktdistans i 
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företagskulturen innebär högre status och speciella privilegier till de som har en högre rank i 

hierarkin, vilket skapar ett mer Agentbaserat beteende hos ledarna. Vidare menar han att 

kontrasten till detta är kulturer med lägre maktdistans där makt är fördelat mer jämlikt och 

medarbetarna behandlas lika oberoende av plats i hierarkin, vilket främjar ett 

stewardshiprelaterat beteende hos ledarna. 

2.2.3 Kontroll och involveringsorientering 

Enligt Lawler (1986) kan organisationer vara klassificerade som kontrollorienterade (inom 

Agentteorin) eller involveringsorienterade (inom Stewardshipteorin). Vidare förklarar han att 

organisationer som är involveringsorienterade karakteriseras av att ha ett arbetsklimat av 

självkontroll och självledarskap där ledarna utmanas i att ta eget ansvar, generera nya idéer 

och utveckla nya metoder för att lösa organisationsproblem på, samt att deras intressen 

överensstämmer med arbetsgivarens intressen. Enligt Davis et al (1997) kan medarbetarna 

som ingår i ett involveringsorienterat klimat inte förlita sig på att företagsledarna eller andra 

medarbetare ska utföra arbetsuppgifter åt dem utan de måste själva ta ett stort eget ansvar för 

att utföra sina arbetsuppgifter. Han menar att resultatet blir att när medarbetarna ges 

utmaningar och en hög grad av ansvarstagande så kommer de automatiskt att utveckla 

självkontroll över sitt beteende.  

En viktig skillnad mellan de två modellerna, enligt Davis et al. (1997), ligger i deras 

anpassning till risktagande. Han menar att i instabila, osäkra miljöer är en 

involveringsorienterad styrning att föredra, däremot är det i stabilare miljöer mer lämpligt 

med en kontrollerande styrning. Exempelvis när en kontrollorienterad organisation handskas 

med ökad risk och osäkerhet så antas ofta åtgärden att införa en högre grad av kontroll medan 

det i en involveringsorienterad organisation istället är vanligare att införa mer utbildning, 

ökad egenmakt samt en högre grad av tillit till medarbetarna. Enligt Lowe och Oliver (1991) 

är en uppfattning som många har om dessa strukturer att ett involveringsorienterat klimat helt 

saknar kontrollstyre och ger fri väg åt självkontroll medan kontrollstrukturen grundar sig i 

strikta lagar och regler. Lowe och Oliver (1991) vill i deras artikel belysa att detta inte är 

fallet utan att det istället skiljer sig i sin natur och nivå till att vara kontrollerande. Vidare 

menar de att i den kontrollerande styrningen formas strukturer som påverkar individers 

beteenden på så vis att de har större benägenhet att uppfatta kontrollen som påtvingad och att 

de upplever sig vara underlydande. Inom ett högt involveringsorienterat klimat däremot så är 

dessa strukturer och system obefintliga eller mindre påtagliga vilket innebär att individer i 



11 

 

större utsträckning upplever att kontrollen skapas inifrån genom självskapande av prestation 

och utveckling (Lowe & Oliver 1991). 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Den första delen av teorin beskriver en öppen organisation och hur den är uppbyggd. En 

öppen organisation anses vara platt och öppen men med tydlig styrning för att skapa gränser 

och prioritera vad som är viktigt. Genom att skapa en stark företagskultur menar Merchant 

och Van der stede (2012) att organisationen kan göra kontrollstrukturen mindre synlig och 

vilket gör att de anställda upplever en lägre grad av kontroll. 

För medarbetarna inom en öppen organisation är det viktigt att de får uppleva att det finns 

utrymme för flexibilitet och att de har möjlighet att påverka vad som görs inom 

organisationen. Får medarbetarna uppleva detta blir de enligt Benko och Weisberg (2007) 

nöjdare, produktivare och mer lojala. Foster (2014) förespråkar även att en öppen organisation 

bör ha olika roller som gör den mer entreprenöriell och anpassningsbar. De anställda inom 

organisationen kan enligt honom ses som bidragsgivare, engagerare eller granskare. Teorin 

för den inledande delen kommer således behandlas i analysen av hur arbetet styrs inom ett 

företag utan formella chefer.  

Den senare delen av teorin behandlar ledarskap och fokuseras främst på den normativa 

ledarskapsmodellen. Enligt Neubaum (2013) finns det främst tre psykologiska mekanismer 

som skiljer Stewardshipteorin från Agentteorin och därför ligger fokus på dessa. 

Mekanismerna undersöker i vilken grad medarbetarna upplever att de identifierar sig med 

organisationen, vad som motiverar dem samt hur de upplever maktförhållanden inom 

organisationen. Eftersom det inte existerar någon arbetsgivare på Centigo, i och med att inga 

formella chefer existerar, så likställs arbetsgivaren i denna studie med hela företaget. 

Stewardshipteorin är viktig för alla företagsledare i och med att den föreslår att genom att 

etablera ett pro-stewardshipklimat, det vill säga att genom att förlita sig på karismatisk makt 

eller en kollektiv företagskultur, kan ledare förbättra sin personliga och organisatoriska 

prestanda (Neubaum 2013). Trots att det finns ett växande intresse för Stewardshipteorin så 

finns det få empiriska studier som testat stewardshiprelaterade samband främst på grund av att 

det är svårt att mäta effekterna både på en individnivå och organisatorisk nivå (Neubaum 

2013). Teorin behandlar Stewardshipteorin något djupare i jämförelse med Agentteorin då det 

under den orienterande intervjun framgick att denna teori var mer passande. Teorin för den 
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senare delen kommer i analysen således behandla hur medarbetarnas agerande påverkas av att 

inte ha några formella chefer. 

3 Metod 

I denna sektion redogörs tillvägagångssättet för att svara på studiens frågeställningar och 

uppfylla syftet. Val av forskningsmetod presenteras samt hur insamling av data genomförts i 

syfte att ge läsaren en förståelse för hur problemet angripits. 

3.1 Val av forskningsmetod 

För att kunna undersöka och beskriva ett visst fenomen räcker inte alltid teoristudier och då 

måste inspiration hämtas från fältet (Starrin & Svensson 1994). En kvalitativ forskningsmetod 

är en vanligt förekommande forskningsmetod då det ger en djupare förståelse för de processer 

som ska undersökas och fokus kan läggas mer på mjuk data som exempelvis människors 

upplevelser och syn på verkligheten (Patel & Davidson 1994). Något som är viktigt i 

kvalitativa undersökningar är kopplingen mellan teori och data samt begrepp och data. Enligt 

många forskare kan man behandla teori som något som uppkommer genom insamling och 

analys av data (Bryman & Bell 2011). En abduktiv metod, som använts i denna undersökning, 

kännetecknas av att just analys av data sker parallellt med insamlingen av det. Dubois och 

Gadde (2002) beskriver detta som systematiskt kombinerande av data och teorier där data som 

samlats in inte bör tvingas passa till förutbestämda eller redan existerande kategorier, istället 

bör kategorierna utvecklas utifrån datan. För författarna var möjligheterna kring studiens 

omfattning inte helt fastställda när syfte valdes, eftersom studien var beroende av människors 

upplevelser och hur mycket de var villiga att dela med sig av. Således möjliggjorde en 

abduktiv metod att den ursprungliga ramen för arbetet gick att modifiera successivt allt 

eftersom nya empiriska fynd och teoretiska insikter framkom (Dubois & Gadde 2013). Flera 

teorier kunde under arbetets gång kombineras för att kunna besvara syftet och analysera 

konsultföretaget Centigo, som fallstudien är utförd på.  

Genom att göra en fallstudie på ett och samma företag kan den här undersökningen ge inblick 

i detaljer som kännetecknar en specifik kontext, dock uppstråk en viss begränsning som gör 

att undersökningen blir ensidig och utesluter andra fall och kontexter (Bryman & Bell 2011). 

En annan svårighet med fallstudier är att trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån 

resultatet kan variera (Dubois & Gadde 2013).  Weick (1969) menar även att fallstudier är för 

situationsbegränsade och att de därför inte är lämpliga för generalisering, men i hans senare 
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forskning drar han dock slutsatsen att fallstudier är en bättre datainsamlingsmetod än han 

tidigare trott. Han menar att interaktionen mellan ett fenomen och dess sammanhang förstås 

bäst genom djupgående fallstudier (Weick 1979).  

3.2 Val av fallorganisation 

För att svara på frågeställningarna beslutades att en fallstudie på ett konsultföretag är lämpligt 

eftersom medarbetarna utgör den fundamentala grunden för värdeskapande. Företagets säljer 

tjänster och service och är därmed till stor del beroende av hur medarbetarna presterar och 

detta ansågs kunna bidra till en annan medarbetaruppfattning vad gäller 

organisationsstrukturen än ett företag som enbart producerar produkter. Mer specifikt valdes 

det svenska konsultföretaget Centigo som studieobjekt då det redan från början är känt att de 

är ett företag med en platt organisationsstruktur utan formella chefer. Enligt Bryman och Bell 

(2011) bör kontakt med lämplig representant på företaget tas så tidigt som möjligt i processen 

och under ett studentevent skapades en första kontakt med en av företagets grundare. Det gav 

redan i ett tidigt skede en uppfattning om vad som var möjligt att undersöka och vilken 

information som var möjlig att tillgå. Han förklarade även att Centigo ser en nytta i ett ge 

tillbaka till universitetet och medverka i studentprojekt vilket gjorde att flera anställda på 

företaget samtyckte till att träffas för intervjuer. En bidragande orsak till att just Centigo 

valdes som studieobjekt är att de är transparenta i sin organisation, både internt och externt, 

vilket gjorde det möjligt att diskutera frågor av känsligare natur som kanske inte hade varit 

möjligt i samma utsträckning på andra företag.   

3.2.1 Val av respondenter 

Valet av respondenter utgick ifrån de olika ansvarsnivåerna som finns på Centigo. För att 

undersöka hur en organisation utan formella chefer upplevs, var det viktigt att ställa frågan till 

respondenter med varierande ansvarsnivåer och anställningstid på företaget. Detta för att få en 

så bred bild som möjligt av företaget och kunna avgöra om uppfattningarna skiljer sig 

beroende på vilket ansvar respondenten har inom företaget. Då vissa frågor ändå kan vara av 

lite känsligare slag har respondenterna anonymiseras i den här rapporten och de har istället 

fått en beteckning för att tydliggöra vilken rollbefattning varje respondent har inom företaget 

(se tabell 1). 

Efter ett första möte med Företagsgrundaren på Centigo söktes nästa respondent upp via 

LinkedIn, som är ett professionellt nätverk på internet (LinkedIn 2016). Motivet för att detta 

var att försöka hitta respondenter som inte var kopplade till varandra mer än att de var 
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anställda vid samma företag. För valet av de nästkommande respondenterna var det dock svårt 

att genom LinkedIn se vilket ansvar respondenterna hade på företaget och därför fick varje ny 

respondent tipsa om möjliga respondenter på de olika ansvarsområdena. Då respondenten 

med beteckningen Consultant nyligen övergått från Junior Consultant till Consultant fick 

denne även svara på frågor rörande rollen som Junior Consultant. 

Tabell 1: Genomförda intervjuer 

Beteckning för 

anonymisering av 

respondent 

Roll 
Typ av 

intervju 
Datum Plats 

Företagsgrundaren 
Företagsgrundare 

Partner 

Personlig 

intervju 

Orienterande 

intervju 

18 feb 

2016 
Stockholm 

Client Manager Client Manager 
Personlig 

intervju 

8 mars 

2016 
Stockholm 

Consultant Consultant 
Personlig 

intervju 

29 mars 

2016 
Stockholm 

Team Manager Team Manager 
Personlig 

intervju 

30 mars 

2016 
Stockholm 

Delägaren Partner 
Personlig 

intervju 

6 april 

2016 
Stockholm 

 

3.3 Utformning av intervjufrågor 

Eftersom denna studie grundar sig på en abduktiv datainsamlingsmetod har information 

samlats in utifrån relevanta områden snarare än utifrån ett teoretiskt ramverk. De områden 

som relaterade till studiens syfte och ansågs intressanta diskuterades på den orienterande 

intervjun för att avgöra relevans till studiens syfte. Intervjufrågorna skapades således i syfte 

att göra det möjligt att gräva djupare inom dessa områden och utifrån detta skapades det 

teoretiska ramverket. De viktigaste fenomenen som studien ämnar undersöka har delats upp i 

fyra olika teman för att tjäna som grund för utformningen av intervjufrågor. Dessa teman är 

angivna i fet stil i bilaga 1 och behandlar organisationsstruktur, ledarskap, lönesystem och 

motivation. Frågorna har i största mån utformats så att de är så icke ledande som möjligt för 

att tydligare få fram respondenternas egna uppfattningar och åsikter. Vikt har även lagts vid 

att undvika frågor som bara genererar ett ja eller nej som svar för att säkerställa mer utförliga 

svar. Då det vid utformning av intervjufrågor är svårt att förutse hur tydligt respondenterna 

kommer svara har vissa följdfrågor ställts under intervjuns gång för att förtydliga 

respondentens svar och dessa finns inte representerade i bilagan.  



15 

 

 

3.3.1 Orienterande intervju 

För att utreda i vilken omfattning det var möjligt att gör den här undersökningen genomfördes 

en första orienterande intervju med Företagsgrundaren på Centigos kontor. Intervjun var av 

ostrukturerad form vilket liknar mer ett vanligt samtal (Bryman & Bell 2011). Där ombads 

Företagsgrundaren ge bakgrundsinformation om företaget och förklara företagets filosofi och 

verksamhet. Inga förberedande frågor hade formulerats utan samtalet styrdes av de 

intresseområden som nämndes i föregående stycke. Detta i syfte att undersöka hur stort 

intresset var hos företaget och vad för typ av information som fanns tillgängligt. Resultatet av 

den orienterande intervju användes senare som grund för vidare utveckling av 

undersökningens syfte och problemformulering. 

3.3.2 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa studier omfattar ofta färre antal personer, men försöker i gengäld undersöka dessa 

desto djupare (McCracken 1988). För samla in data och få en djupare undersökning passade 

semistrukturerade intervjuer bra som insamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer innebär 

att intervjuaren håller sig till ett visst tema, snarare än förutbestämda frågor, och ger på så vis 

respondenten friheten att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell 2011). Syftet med 

att ha semistrukturerade intervjuer är att respondenten i större grad får styra samtalet vilket 

passar bra i en fallstudie där önskan är att respondenten ska berätta så mycket som möjligt 

självmant. Enligt Patel och Davidson (1994) det är enklare att ställa fler anpassade frågor till 

respondenten i en intervjubaserad frågeinsamling jämfört med en enkätundersökning. Således 

gjordes valet att samla in data via intervjuer istället för enkätundersökningar. Sannolikheten är 

då större att svaren som genereras är mer noggranna och detaljerade. Fördelen med att utföra 

intervjuer är även att det skapas en flexibilitet i insamlingen av data och att det finns rum för 

att ändra riktning på studien om det skulle varit nödvändigt under tidens gång (Patel & 

Davidson 1994). 

Intervjuerna har genomförts på Centigos huvudkontor där avskilda grupprum har kunnat 

tillgås något som Bryman och Bell (2011) rekommenderar för att respondenterna ska känna 

sig trygga i att svara på frågorna utan att någon annan kan höra. 

3.4 Bearbetning av material 

För att kunna göra en detaljerad analys av intervjumaterialet har intervjuerna spelats in med 

respondenternas tillåtelse och sedan transkriberats för tydligt kunna se likheter och olikheter i 
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respondenternas uppfattningar.  Att transkribera är en tidskrävande process och det har i viss 

mån begränsat antalet respondenter och intervjuer, transkribering är dock en viktig del i 

dataanalys och stor vikt lades därför vid att skriva ut de genomförda intervjuerna (Bryman & 

Bell 2011). Materialet har sedan gåtts igenom och rollerna inom Centigo har definierats 

genom respondenternas uppfattningar om dem. Materialet från intervjuerna kategoriserades i 

olika teman för att lättare få en överblick över vad respondenterna hade för åsikter och 

uppfattningar och hur de skiljde sig åt med avseende på rollbefattning. 

3.5 Kvalitetsdiskussion 

Enligt Lincoln och Guba (1985) och Denzin och Lincoln (1994) föreslås trovärdighet och 

äkthet som två grundläggande kriterier för att bedöma kvaliteten av en kvalitativ 

undersökning. Trovärdigheten handlar om bland annat tillförlitlighet där tonvikt läggs på att 

det är trovärdigt den sociala verkligheten tydligt framgår. För att skapa en trovärdighet om 

detta har författarna därför använt sig av respondenter från olika nivåer på företaget och med 

olika erfarenheter av organisationen Dock är har vissa respondenter valts ut genom förslag 

från tidigare intervjuade respondenter. Detta kan medföra att några respondenter känner 

varandra bättre och på så vis kan ha ett mer liknande synsätt. Dock finns det en äkthet och 

rättvishet i de åsikter och uppfattningar som studerats då inte intervjuer endast har skett med 

personer som har större inflytande på företaget. 

4 Ett företag utan formella chefer 

Centigo är ett svenskt managementkonsultföretag med 300 anställda i nio olika affärsenheter 

har kontor i Stockholm, Bangalore och Shanghai. Bolaget bildades 2002 och ingår 

tillsammans med fyra andra företaget i Business Wellnes Group. (Centigo 2016a; Centigo 

2016b; Centigo 2016c). Vid grundandet av företaget fanns en vision om att skapa ett 

konsultföretag utan formella chefer och dagens utäkade vision är en 100-årsstrategi som 

bygger på nio strategiska principerna (se tabell 2). 
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Tabell 2: Centigos 100-årsstrategi (Centigo 2016e) 

1 Långsiktighet ”Vi tror på paradoxen att ju snabbare utvecklingen går desto mer fördel 

får den som också agerar långsiktigt. Detta präglar hur vi hjälper våra 

kunder, hur vi utvecklar våra medarbetare, och hur vi utformar våra 

bolag.” (Centigo 2016e) 

 

2 Växthus för 

människor 

”Vi ska erbjuda en mångfald av utvecklingsvägar för en mångfald av 

människor. Genom att attrahera de bästa medarbetarna och frigöra deras 

inneboende krafter, får vi nöjda kunder och utvecklas ständigt.” (Centigo 

2016e) 

 

3 Tillväxt ”Vår tillväxt är nödvändig för skapa utrymme för våra medarbetare att 

växa. Vår tillväxt är nödvändig för att göra en större skillnad i vår 

omvärld. Långsiktigheten kräver att tillväxten sker under lönsamhet.” 

(Centigo 2016e) 

 

4 Ständig förbättring ”Förmågan att förändras i samklang med omvärlden är fundamental för 

långsiktig framgång. Förnyelse ska uppmuntras av alla i alla delar av 

organisationen.” (Centigo 2016e) 

 

5 En värdegrund ”I en ständig förändring skapar vår värdegrund en stabilitet. Den 

vägleder oss i hur vi agerar mot varandra och mot vår omvärld.” 

(Centigo 2016e) 

 

6 Ansvar ”Vi är övertygade om att människor vill göra val och att människor växer 

med ansvar. Genom maximal distribution av personligt ansvar skapas de 

effektivaste företagen. Därför strävar vi efter att vända upp och ned på 

hierarkier. Genom vårt sätt att ta ansvar ska vi vara en förebild för andra 

och en positiv kraft i samhället.” (Centigo 2016e) 

 

7 Delägarskap ”Vi tror att engagerat och långsiktigt ägande är överlägset ett passivt 

ägande. Vi ska därför alltid ägas av engagerade medarbetare.” (Centigo 

2016e) 

 

8 Entreprenörskraft ”Vi ska frigöra entreprenörskraften hos många människor. Genom att 

uppmuntra medarbetare att våga lyckas och våga misslyckas och löpande 

investera del av vårt överskott utvecklar vi nya affärsidéer och nya 

verksamheter.” (Centigo 2016e) 

 

9 Global utmanare ”Vi har en vision som omöjliggör att vi begränsar oss till Sverige. Vi har 

alla förutsättningar för att bli global utmanare i att skapa framtidens 

tjänsteföretag och ledare.” (Centigo 2016e) 

 

Företagsgrundaren (2016) anser att Centigo präglas av en platt hierarki och företaget har 

försökt skala bort så mycket som möjligt av vad en kontrollstruktur innebär och istället delat 
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in de anställda i sex olika ansvarsnivåer; Junior Consultant, Consultant, Business Consultant, 

Senior Adviser, Manager eller Partner (se tabell 3).  

Tabell 3: Ansvarsnivåer inom Centigo 

Roll Tidsperiod Lön Förändring i lön 

Partner Varierande Fast lön + 15 % delägarskap 
Beror av företagets 

ekonomiska resultat 

Manager Varierande 

Fast grundlön + rörligt extra tillägg 

beror av procentandel av 

fakturering till kund + ersättning 

för arbete med att vara 

medarbetaransvarig 

Procentandelen ökar varje 

år. Ersättningen beror av 

hur mycket de andra 

fakturerar i olika projekt. 

Senior 

Adviser 
Varierande 

Fast grundlön + rörligt extra tillägg 

beror av procentdel av fakturering 

till kund 

Procentandelen ökar varje 

år 

Business 

Consultant 
2-8 år 

Fast grundlön + rörligt extra tillägg 

beror av procentdel av fakturering 

till kund 

Procentandelen ökar med 

2 % varje år 

Consultant Ca 3 år Fast grundlön + fast extra tillägg 
Tillägg ökar linjärt varje 

år 

Junior 

Consultant 

Ca 6 

månader 
Fast grundlön + fast extra tillägg 

Tillägg ökar linjärt varje 

år 

 

En nyexaminerad som börjar  på Centigo går först  in i ett juniort konsultprogram som varar i 

ungefär ett halvår och övergår sedan till att arbeta med titeln Consultant. Som Junior 

Consultant och Consultant har de en fast grundlön och sedan ett extra tillägg som ökar med 

åren. Det extra tillägget får den anställde spendera hur den vill inom företaget på utgifter som 

anses kopplade till yrket. Tanken med detta system är enligt Företagsgrundaren (2016) att ge 

de anställda en större ansvarsfrihet och att ingen ska kunna säga åt någon annan vad den ska 

göra, pengarna får den anställde utnyttja som den vill. De kan tipsa, inspirera och motivera 

men aldrig ta beslut för någon annan, alla ska känna sig fria och inte under klacken på någon 

annan menar Företagsgrundaren (2016). 

Efter tre år kan medarbetarna få ta mer ansvar och bli Business Consultant och detta brukar 

vara mellan två till åtta år. Även här fås en fast grundlön men med en rörlig del som är en 

procentdel av det som faktureras i olika projekt. Denna procentdel ökar sedan med 2 % per år. 

Här har de anställda möjlighet att agera lite som egna företagare enligt Företagsgrundaren 

(2016). De har egna intäkter och egna kostnader som de kan vara med och påverka själv. 

Enligt Företagsgrundaren (2016) börjar många som tidigare haft eget företag på Centigo och 

då som Business Consultant. Fördelen är att den anställde får en bas i form av etablerad 
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infrastruktur samt en fast grundlön som innebär att de, samtidigt som de behåller en hög  grad 

av frihet, även menar Företagsgrundaren (2016). 

Efter att ha arbetat som Business Consultant kan medarbetarna antingen välja att gå vidare 

som Senior Adviser och får då en mer rådgivande roll. Vill de istället hjälpa till att leda andra 

inom olika projekt kan de ta på sig rollen som Manager. Som Manager minskar den fasta 

lönen men procentandelen i den rörliga lönedelen är högre och ett extra tillägg tillkommer 

även om de arbetar internt inom företaget med att leda andra medarbetare. Detta lönetillägg 

kommer som ett resultat av att de inte kan fakturera lika mycket eftersom en viss del av 

arbetstiden måste läggas internt inom Centigo istället för externt ute hos kund (Delägaren 

2016). Slutligen kan medarbetarna välja att gå in som delägare i företaget och ta rollen som 

partner. Där har de en fast lön samt äger en procentandel av företaget (Företagsgrundaren 

2016). 

4.1 Centigos organisationsstruktur 

Centigo har valt att praktisera en annorlunda organisationsstruktur men det finns fortfarande 

ett system med en operativ ledning av Partners och Managers som coachar medarbetarna och 

då de inte har några formella chefer har de ett system med medarbetaransvariga (Centigo 

2016b; Företagsgrundaren 2016).  

4.1.1 Medarbetaransvarig 

Samtliga anställda på Centigo har enligt Client Manager (2016) en medarbetaransvarig som 

coachar den anställde i sitt arbete. Rollen som medarbetaransvarig innebär ett stort ansvar och 

den inkluderar många uppgifter som en formell chef annars skulle utföra men skillnaden är att 

det ingår en högre nivå av coachande och utvecklingsansvar. Enligt Client Manager (2016) 

har de inte ett personalansvar som en vanlig chef har och kan på så vis inte bestämma vad den 

andra personen ska göra. Delägaren (2016) anser att det inte finns någon hierarki men 

Företagsgrundaren (2016) menar att de i avseendet med medarbetaransvariga finns en viss 

hierarkisk struktur, men att det är en ansvarsstruktur och inte en kommando- eller 

kontrollstruktur. Medarbetaransvariga finns i alla ledningsdimensioner och de ansvarar för de 

medarbetare som befinner sig en ledningsdimension under den de själv är på, det vill säga 

Partners ansvarar för Managers, Managers för Business Consultants och Business Consultants 

ansvarar för Consultants (Företagsgrundaren 2016; Delägaren 2016; Client Manager 2016; 

Team Manager 2016; Consultant 2016). Då Partnergruppen inte har någon ansvarsnivå över 

sig har de tagit på sig rollen som medarbetaransvarig åt varandra vilket betyder att en Partner 
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är medarbetaransvarig åt en annan Partner (Delägaren 2016). I rollen som medarbetaransvarig 

ingår regelbundna så kallade ambitionssamtal då den anställde har chans att uttrycka sin 

ambition och hur den vill gå vidare i sn karriär (Team Manager 2016). En medarbetaransvarig 

har med andra ord ansvaret för den långsiktiga personliga utvecklingen inom företaget. Om 

personen i fråga vill avancera och är redo för nästa position eller roll inom företaget så 

diskuteras det tills båda parter är överens (Delägaren 2016; Team Manager 2016). 

4.1.2 Partner 

Karriärsutvecklingen inom Centigo är enligt Företagsgrundaren (2016)  riggat som en skola 

där den anställde bygger upp sitt eget bolag. Syftet med detta är enligt Företagsgrundaren 

(2016) att skola människor att i framtiden kunna ta över företaget och gå in som delägare, 

vilket även står beskrivet som en del av företagets fundament. Att Centigo ska vara 

medarbetarägt är en av grundprinciperna inom företaget och därför består Centigos ledning 

endast av företagets delägare, även kallat Partners. För varje projekt, kund och affärsenhet och 

ledningsdimension finns en ansvarig Partner (Centigo 2016d). På Centigo verkar ingen VD 

men inom den operativa ledningen finns en ordförande som har ett samordnande ansvar. Alla 

beslut inom den operativa ledningen tas dock gemensamt inom gruppen, ofta genom 

handuppräckning, och ingen får tvingas till något. Alla ska ha lika stor möjlighet att påverka 

menar Delägaren (2016).  

“Givet att vi inte har en ledningsgrupp eller en VD så finns det ändå ett visst behov av att 

synka saker. Även om ambitionen är att ta så få beslut som möjligt i operativa ledningen så 

godkänner vi större investeringar som tas ute i affärsenheterna, så inte alla affärsenheter 

investerar samtidigt.” (Delägaren 2016). 

För att ta sig in i ledningsgruppen krävs att medarbetaren bygger upp en egen affärsidé. Den 

får personen sedan presentera för partnergruppen som avgör om det finns potential för idén att 

bli en lyckad affärsenhet. Delägaren (2016) menar att det är av ytterst stor betydelse att ha 

tillräckligt med kompetens för att kunna utveckla affärsidén samt lyckas inspirera sina team-

medarbetare att fortsätta sammarbetet. Alla nya affärsområden som skapas är helt drivna av 

ambitionerna från de anställda, och enligt Delägaren (2016) är det just ambitionen hos 

medarbetarna som driver företagets utveckling framåt. 
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4.1.3 Manager 

Inom ledningsdimensionen Manager finns det två olika managerroller, nämligen Client 

Manager och Team Manager. Client Manager sitter ute hos kunden och ansvarar för de frågor 

som rör kunden och projektgruppen (Team Manager 2016). Enligt Client Manager (2016) har 

en Client Manager ansvar för att stötta och utveckla projektgruppen, jobba med försäljning 

och underhålla kunder. De har ett större fokus på kunden enligt Team Manager (2016). Team 

Manager å andra sidan menar Team Manager (2016) har ett mer långsiktigt ansvar och hjälper 

till att coacha medarbetarna i sina ambitioner, vilka uppdrag de vill ha och hur de kan 

utvecklas i uppdragen. I rollen ingår även det interna uppbyggandet och utvecklingen av 

affärsenheter och intern administration så som tidsrapportering, reseräkningar, utlägg och 

semestrar som måste godkännas av Team Managern. Med andra ord så har Team Managern 

hand om det dagliga interna ledningsarbetet och har inget med kunden att göra, vilket istället 

är Client Managers uppgift. Client Manager (2016) anser att modellen med Manager är 

uppbyggd som ett system av tillgång och efterfrågan, där företaget syftar till att bygga upp 

kompetens som sedan kan användas för att lära ut till de nya medarbetarna och förse 

kundteamen med konsulter och skapa samhörighet (Client Manager 2016).  

Möjligheterna att få rollen som Manager liknas vid process för att bli Partner, vilket är det 

personliga drivet och ambitionen hos medarbetarens snarare än en formell befordran. När 

ambitionen om att bli Manager finns hos den anställde förs ett samtal tillsammans med den 

anställdes medarbetaransvarig. Här menar dock Delägaren (2016) att den 

medarbetaransvariga har befogenhet att avråda medarbetaren från att ta på sig rollen som 

Manager om den inte anses redo ännu, att “allt är inte drivet från medarbetarna” (Delägaren 

2016). När medarbetaren anses lämplig att ta sig an sig rollen som Manager och är väl 

införstådd med vilket ansvar det innebär så får den anställde börja i den så kallade 

managerskolan under cirka ett halvår. Syftet är framför allt att bli införstådd med vad rollen 

Manager innebär (Team Manager 2016). 

4.1.4 Junior Consultant, Consultant och Business Consultant 

Som nämnts tidigare finns ett juniort konsultprogram på Centigo som hjälper nyexaminerade 

att förbereda sig för jobbet som konsult och skaffa sig erfarenheter samt skapa ett värdefullt 

kontaktnätverk (Företagsgrundaren 2016; Consultant 2016). Enligt Client Manager (2016) har 

rollerna som Junior Consultant och Consultant inga andra förväntningar på sig än att leverera 

i de projektgrupper de ingår i. Dock brukar Consultants ta på sig ansvaret att handleda de nya 

Junior Consultants (Företagsgrundaren 2016). För att sedan gå vidare till rollen som Business 
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Consultant finns det enligt Client Manager (2016) en nomineringsprocess. Personen blir 

nominerad av sin medarbetaransvariga som samlar in uppgifter från anställda som varit 

involverade i samma projekt som den berörde, till exempel kundansvariga. 

Nomineringsprocessen bygger på att den anställda behärskar nästa nivå och anses mogen att 

ta ansvar för sin egen leverans fullt ut.  Enligt Client Manager (2016) handlar mycket om att 

matcha förväntningen med vad personen faktiskt presterar, en utvärdering av prestation och 

mognad. Är personen inte redo kan en diskussion föras mellan medarbetaren och den 

anställde men det är inte givet att personen blir erbjuden rollen. Client Manager (2016) menar 

på att det oftast är ganska självklart när medarbetaren är redo. 

4.2 Upplevelsen hos medarbetarna på Centigo 

I följande avsnitt presenteras medarbetarnas upplevelser gällande Centigos system utan 

formella chefer, företagskultur och lönemodell. 

4.2.1 Upplevelsen av att inte ha formella chefer 

Delägaren (2016) tycker att det är positivt att det inte finns några externa ägare i Centigo och 

att inga andra kan bestämma vad de anställda ska göra. Ibland innebär det vissa svårigheter då 

varje individ själv fullt ut måste ta konsekvenserna för sina beslut men samtidigt menar 

Delägaren (2016) på att det ger en helt annan frihetsgrad. Vidare menar Delägaren (2016) att 

hon har friheten att göra det som hon anser är nödvändigt för sitt team och det är väldigt 

utvecklande för henne. Hon menar på att i en chefsstyrd ledning så finns ofta känslan av att 

besluten kommer uppifrån och att de anställda enbart exekverar, medan på Centigo kommer 

inga beslut uppifrån utan istället från den operativa ledningen. Delägaren (2016) menar på att 

det är viktigt att de inom företaget använder titlar så som “ledare” istället för “chefer” 

eftersom ordet chef ofta sammankopplas med definitioner och värderingar som en ledare på 

Centigo inte har. Rollen som ledare handlar för Delägaren (2016) om att ansvara för den 

långsiktiga utvecklingen hos medarbetarna, jobba med ambitioner och det återfinns i rollen 

som medarbetaransvarig.  

För Delägaren (2016) är en nackdel med ett system utan formella chefer att saker ibland kan 

ta lång tid och menar på att “om någon kunde ta ett beslut och peka med hela handen skulle 

det vara väldigt skönt” (Delägaren 2016). I nuläget läggs mer ansvar på individen och den 

operativa ledningen kliver inte alltid in tillräckligt snabbt när det behövs. Delägaren (2016) 

menar på att individerna själva måste ta risken men hon påpekar också att när det går bra så 

blir det ett väldigt bra utfall för dem som vågade ta risken från början. 
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Team Manager (2016) anser att systemet utan chefer innebär att det inte är någon som kan 

säga till henne vilka uppdrag hon ska ta på sig, att direktiven inte kommer från andra personer 

utan kommer istället från henne själv. Team Manager (2016) uppfattar det som att det då 

istället blir mer ambitionsdrivet vilket hon tycker ställer högre krav på henne själv och hon 

förväntas komma med egna initiativ till sin utveckling. Dock poängterar hon att det 

fortfarande finns personer att fråga om hjälp och få stöd från som till exempel 

medarbetaransvariga. Medarbetaransvariga har som uppgift att hjälpa till att stötta sina 

medarbetare och Team Manager (2016) anser att de på så vis gör mycket av vad en chef 

skulle göra bortsett från att de inte är ansvariga för att sätta löner för de anställda. Dock menar 

hon på att ordet chef har så mycket annat laddat i själva ordet vilket en medarbetaransvarig 

inte har. För Team Manager (2016) kändes det redan från början naturligt att inte ha några 

chefer och hon känner sig instängd om någon säger åt henne vad hon ska göra. En nackdel 

med systemet är enligt Team Manager (2016) att personer som är mer tillbakadragna kan ha 

svårare att själva uttrycka sina ambitioner och att det kan skapa känsla av orättvisa om 

personen inte förstår systemet som innebär att de själva måste påverka sin situation. 

Client Manager (2016) tycker att största fördelen med ett system utan chefer är möjligheten 

att kunna styra sin egen tid och situation. Det ses som en stor fördel att de själva kan 

bestämma men att det alltid är i diskussion med andra och att de måste förstå vilka 

konsekvenser ens beslut kan få. Även om de har möjligheten att bestämma själv hur mycket 

de vill jobba påpekar Client Manager (2016) ändå att ens affärsområdesansvariga självklart 

har ett intresse av att varje medarbetare jobbar så mycket som möjligt. Detta då en persons 

resultat påverkar hela affärsområdets resultat och ofta finns det även många roller som har 

olika incitament för att de ska vilja belägga sig. I rollen som Client Manager (2016) också att 

han har incitament till att få andra att bli lyckosamma i sina egna roller. Systemet med 

medarbetaransvariga istället för chefer tycker Client Manager (2016) återspeglar sig i att de på 

Centigo jobbar mycket utifrån att motivera de anställda att ta eget ansvar. På Centigo är det 

redan från början uppbyggt på incitament att medarbetarna vill arbeta och gör de rätt så är alla 

glada och nöjda, med andra ord är det av mindre betydelse om arbetet utförs på ett mindre 

effektivt sätt menar Client Manager (2016). Client Manager (2016) anser att i, som han kallar 

det, en mer traditionell organisation finns det en chef som är ytterst ansvarig för något och 

som hela tiden måste fördela ner ansvaret. Det gör att de hela tiden måste kontrollera att saker 

händer och följa upp arbeten, vilket Client Manager (2016) menar att de på Centigo inte 

behöver göra i så stor utsträckning. Ett system utan chefer där ingen formellt delar ut ansvaret 
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anser Client Manager (2016) gör att färre frågor faller mellan stolarna eftersom det nästan 

alltid finns någon på företaget som är angelägen om att en viss sak ska ske och då driver den 

frågan. Det kan ibland vara lite mer omständligt att komma fram till något men det försvinner 

inte och skulle det göra det menar han då på att det inte var tillräckligt viktigt. En nackdel 

enligt Client Manager (2016) kan vara att man lätt blir lite cynisk, till exempel kan det i 

incitamentsmodellerna kännas som att personen i fråga vill något bara för att det är gynnsamt 

för personen själv. Han menar dock på att det ligger lite i människans natur att bli lite cynisk 

och konkurrensen blir tydligare längre upp i karriärstrappan. 

Consultant (2016) anser att mer ansvar ligger på honom själv och om han inte är nöjd med 

sina arbetsuppgifter kan han inte klaga på någon annan. Han upplever ansvar för sin egen 

utveckling och det menar han är på både gott och ont. Fördelen som Consultant (2016) ser 

med det är att de kan bli specialist på något specifikt inom företaget om de är intresserade av 

det. Nackdelen är att de måste våga riskera mer och att de måste våga säga nej till vissa 

uppdrag för att få det de verkligen vill ha. Att säga nej till erbjudanden kan enligt Consultant 

(2016) innebära minskat förtroende och en ökad risk för att inte bli tillfrågad igen. Consultant 

(2016) tycker att systemet utan chefer passar honom bra men menar på att i mer traditionella 

hierarkiska strukturer är det mycket tydligare vad som måste göras och medarbetarna får 

tydligare feedback vilket han saknar på Centigo. Tydlig feedback var något som Consultant 

(2016) saknade när han kom in som ny i företaget och jobbade med sina första kunder, det var 

svårt för honom och veta om han gjort ett bra jobb. Han menar att en process för att skapa ett 

bättre system för feedback kan vara svår att sätta igång när det inte finns några riktiga 

incitament för det och därför kan det behövas en person som tydligt beslutar att det ska 

genomföras av någon på företaget. Consultant (2016) känner på så vis att det ibland skulle 

vara bra om det fanns någon som kunde administrera mer på företaget. 

4.2.2 Upplevelsen av Centigos företagskultur 

Delägaren (2016) beskriver Centigo som ett nätverksföretag där det inte går att luta sig mot 

strukturer och processer. Istället tycker hon att de har ett förhållningssätt kring att jobba 

mycket med personlig coaching och att som anställd på Centigo inte bara är en liten del av ett 

stort maskineri. Hon menar på att det är mer utmanande på individnivå och att de har ett mer 

entreprenöriellt förhållningssätt till jobbet och företagets kunder. Något som Delägaren (2016) 

också upplever som viktigt inom företaget är att många av medarbetarna har känslan av att det 

finns många valmöjligheter och att det kan vara något som motiverar många. Det finns inte 

bara en position inom ett ansvarsområde utan alla har möjligheten att komma upp till nästa 
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ansvarsnivå om de är motiverade och drivna. Delägaren (2016) menar på att de inte befordrar 

personer utan det är helt drivet av deras egen ambition så enligt henne är de anställda på 

Centigo inte så styrda av hierarki eller karriärer och att det inte är prestige eller pengar som är 

den viktigaste drivkraften. 

För Team Manager (2016) är Centigo ett värderingsstyrt företag utan chefer och därmed blir 

attityder och beteenden ännu viktigare för honom och att det i mångt och mycket är 

ambitionerna hos medarbetarna som driver företaget framåt. Även om det är ambitionerna 

som ofta styr utvecklingen upplever inte Team Manager (2016) att hon har förväntningar på 

sig att kliva upp till nästa ansvarsnivå, vilket är Partner. På Centigo tycker hon att de får styra 

mycket mer själv men att hon hela tiden måste känna av hur mycket stöd de nya medarbetarna 

behöver och då medarbetarnas utveckling är ambitionsdrivet tycker Team Manager (2016) att 

det kräver en viss mod hos medarbetarna. De måste våga kliva fram och säga vad de vill göra 

och ha ett ganska bra självförtroende och självkänsla. Eftersom vissa kan känna en viss 

osäkerhet kring detta får Team Manager (2016) hjälpa till mer och guida de nya medarbetarna 

i början. På Centigo har de även skapat ett system med mentorer som finns till för att kunna 

bolla mer dagliga frågor med medarbetarna. Att ha en mentor är helt frivilligt men Team 

Manager (2016) försöker se till att alla har en eller att de åtminstone är medvetna om att 

möjligheten finns. 

Något annat som är vanligt inom Centigo att det finns många interna uppdrag som till 

exempel innebär att medarbetaren håller i konferenser, kurser eller rekryteringar. Enligt Team 

Manager (2016) är det frivilligt att åta sig projekten och de blir inte ersatt för dem men det 

finns ändå en känsla av att de förväntas göra en del av det interna arbetet. Då de inte får någon 

ekonomisk ersättning för det tror Team Manager (2016) att det som kan motivera de anställda 

att ta sig an det interna arbetet är att ens medarbetare ser att man är duktig samtidigt som de 

skapar sig ett starkare personligt varumärke. Dock tror hon att det kan vara en risk för dem 

som har svårt att säga nej och att de då tar på sig för mycket arbete som inte ger någon 

ekonomisk utdelning. Samtidigt tror Team Manager (2016) inte att är helt rätt att ersätta det 

med lön heller då risken finns att alla skulle vilja hålla på det och på så vis skulle en del av 

intäkterna till företaget försvinna eftersom det är försäljning av uppdrag som ger en inkomst 

till företaget. 

Client Manager (2016) tycker att på Centigo får de möjlighet att forma sin egen väg. Det finns 

alltid ramar att förhålla sig till men även möjligheten att navigera sig på många olika sätt. 

Som Junior Consultant menar han att de inte har några mer förväntningar på sig mer än att 
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leverera i det projekt de blivit tilldelad. När medarbetaren fått rollen som Business Consultant 

finns en större förväntan av att personen ska göra sig försäljningsbar, driva egna affärer och 

leverera enligt de mål som satts upp men i rollen som Manager ingår även stöttning och 

coachning till kollegor anser Client Manager (2016). 

Client Manager (2016) liknar Centigo med att det fungerar lite som ett nätverk där varje 

person är en nod och beroende på vilka olika funktioner personer har så ser konstellationerna 

olika ut. Han anser att det finns en frihet i att de kan välja att vara superengagerad i det 

interna, hålla sig framme och vara tydlig i sin målbild för karriären, men att de också kan 

välja att sitta på uppdrag hos kund under många år och ha lite med Centigo att göra. Enligt 

Client Manager (2016) kan de i hög grad påverka åt vilket håll de vill utvecklas. Är en 

medarbetare intresserad av något kan den själv lobba för att den vill jobba med just det eller 

jobba hos en specifik kund. Det hela är enligt honom väldigt självreglerande och om en 

person är svår att ha och göra med eller om den tackar nej till många projekterbjudanden 

riskerar den att inte bli erbjuden några uppdrag eftersom den personen enligt Client Manager 

(2016) kan ge en bild av att inte vara driven eller engagerad. 

För Client Manager (2016) handlar Centigos företagskultur om ansvarstagande, driv och 

engagemang från de anställda och det är det som premieras. När det kommer in nya 

medarbetare i företaget är de oftast väldigt hungriga från början och enligt Client Manager 

(2016) är de då lätta att styra. De nya medarbetarna är självgående och det handlar om att 

styra in dem i rätt riktning snarare än att behöva driva på dem i deras arbete.  

Att de rekryterar från samma bas av medarbetare menar Client Manager (2016) kan vara både 

en fördel och en nackdel. Fördelen ligger i att de anställer personer som presterar väldigt bra 

medan nackdelen enligt Client Manager (2016) är att de riskerar att tappa i flexibilitet och 

nytänkande då många tänker lika och att kulturen även vaggar in medarbetarna i ett visst 

tänkande. 

Consultant (2016) tycker att Centigo har en mjukare kultur och stämning och de satsar mer 

långsiktigt på medarbetarna vilket tilltalar honom. Det finns enligt honom en känsla av att 

Centigo arbetar för att balansera arbetsliv med privatliv och att företaget uppmuntrar till 

utveckling. För att trivas på Centigo tror Consultant (2016) att en fördel är att den anställde 

gillar förändring och utveckling, men att det även finns en plats för den som söker mer 

stabilitet i och med att möjlighet finns att stanna hos samma kund under en längre tid. 
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4.2.3 Upplevelsen av Centigos lönemodell 

För Delägaren (2016) har inte lönen varit den yttersta drivkraften men hon har en ambition att 

alla hennes medarbetare och hon själv ska ha en konkurrenskraftig lön givet den ambition och 

insats de lägger. Jobbar en medarbetare hårt ska den få lön för det men det ska även återspegla 

sig i om personen väljer att ta det lugnare, att de får vara beredd på konsekvenserna av de 

beslut de tar. Enligt Delägaren (2016) vill de skapa ett system av tillgång och efterfrågan och 

är det lågkonjunktur vill de kunna gå ner i timtaxa och att konsulterna då förstår det. Denna 

möjligt gör att de enligt Delägaren (2016) aldrig behövt säga upp någon för att det gått sämre 

för Centigo under en period. 

Team Manager (2016) anser att lönemodellen speglar att Centigo är ambitionsdrivna, att de 

inte bara kan sitta på bänken och förvänta sig att någon ska säga vad de ska göra. Dock menar 

hon på att eftersom de kan bestämma över sin egen timtaxa så kan det bli väldigt pengadrivet 

vilket kan leda till att vissa ibland agerar lite kortsiktigt. Hon menar på att den rörliga delen 

kan vara jobbig när det är lågkonjunktur och medarbetarna inte får den lön de är vana vid från 

tidigare. Rollen som Team Manager uppfattas av Team Managern (2016) ibland som en 

dubbelroll då de själva vill att medarbetaren tar långa uppdrag med hög timtaxa samtidigt som 

de vill uppmuntra att ta uppdrag som de trivs med, trots att det kan drabba de själva negativt 

ur en ekonomisk aspekt. Något Team Manager (2016) ser om en risk med detta är att vissa 

kan tendera att pusha sina medarbetare att stanna och att pengar då kanske driver till att 

felaktiga beslut tas.  

Client Manager (2016) anser att syftet och incitamentet med en rörlig del i lönemodellen är att 

de själva ska kunna begränsa sina kostnader men samtidigt kunna välja och prioritera vilka 

kostnader de vill ta från den rörliga delen. I och med att lönen har en rörlig del menar han 

också på att varje lucka mellan uppdragen blir känsligt eftersom det slår direkt negativt på 

lönen. Dock anser Client Manager (2016) att det är väldigt tydligt vad som bör göras för att 

öka sin lön, antingen jobba fler timmar eller få en högre timtaxa från kund. En effekt som 

Client Manager (2016) märker av detta är att det inte blir några egentliga diskussioner när det 

är lönerevision då det är väldigt tydligt vad de själva kan göra för att påverka lönen. Client 

Manager (2016) menar på att lönen till viss del driver honom i sitt arbete att “i praktik blir det 

nog mycket lön och bekräftelse, i teorin är det nog mer frihet” (Client Manager 2016). Dock 

så ser Client Manager (2016) det inte som status att tjäna så mycket pengar som möjligt utan 

det som tilltalar är att se en utveckling av lönen och att han hela tiden har möjlighet att 

förbättra den. 
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Consultant (2016) anser att det går att påverka lönen i stor grad som Business Consultant, 

jämfört med de tre första åren som Junior Consultant och Consultant. Det som påverkar lönen 

mest enligt Consultant (2016) är typen av kund de jobbar med samt hur avtalet ser ut. De 

flesta inom företaget vet vad de andra tjänar och på så vis existerar en hög nivå av transparens 

och medarbetarna är medvetna om att mer arbete leder till högre lön, menar Consultant 

(2016). Consultant (2016) anser att en lönemodell med rörlig del som beror av procentandelen 

av vad medarbetaren arbetar innebär en större risk lönemässigt men att de samtidigt kan tjäna 

mer pengar än när de endast hade ett fast tillägg som Consultant. I rollen som Junior 

Consultant och Consultant anser Consultant (2016) att de inte är lika beroende av sin egen 

försäljning och timtaxa och därför har de ett fast tillägg. Det ska inte vara fokus på lön utan på 

att lära sig att bli duktig konsult och skaffa sig kontakter menar han. 

5 Analys 

I denna sektion presenteras en analys av empirisk data från intervjuerna kopplat till teorin. 

Inledningsvis analyseras organisationens struktur och styrning och senare del behandlar typ av 

ledarskap och organisationskultur. 

5.1 Organisationsstruktur och styrning 

De tillfrågade respondenterna ser övervägande positivt på ett system utan formella chefer men 

övertygelsen ter sig bli starkare ju högre upp i ansvarsnivån respondenten befinner sig då de i 

högre grad försvarar systemet. Delägaren, Team Manager och Client Manager förespråkar 

systemet i högre grad och ser få nackdelar med det. Största nackdelen anser de är att processer 

kan ta längre tid i och med att fler är involverade i besluten. I rollen som Consultant antas en 

lägre ansvars- och involveringsnivå vilket respondenten inte ser som något egentlig negativt, 

men han förespråkar inte heller systemet i samma grad som de andra respondenterna. Det kan 

förklaras med att som Consultant är den anställde mer styrd av den medarbetaransvariges 

coaching och åsikter och har inte samma möjlighet att påverka systemet då den anställde inte 

har tillräckligt med erfarenhet ännu. Med koppling till Lowe och Oliver (1991) kan typen av 

styrning inom organisationen inte avgöras enbart utifrån att studera nivån av kontrollstyre 

utan den definieras snarare utifrån huruvida individen själv upplever kontrollnivån som 

påtvingad eller som något som skapas inifrån. Att klimatet inom Centigo inte grundas på en 

kommando- eller kontrollstruktur betyder dock inte att företaget helt saknar kontrollstyre och 

ger fri väg åt självkontroll. Övervägande ser inte respondenterna några större problem med 

systemet utan formella chefer, utan anser att en av de största fördelarna är att det ger dem 
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möjlighet till frihet och eget beslutstagande. Centigo har lyckats skapat en stark företagskultur 

där det finns en känsla av att allt är möjligt och varje medarbetare har friheten att själva 

påverka hur deras väg inom företaget ska se ut. Merchant och Van der Stede (2012) 

förespråkar just att en stark företagskultur gör att det krävs en lägre grad av hierarkisk kontroll 

inom organisationen, något som Centigo arbetar mot att få. För att bibehålla den 

företagskultur och ansvarsfrihet de har byggt upp läggs stor vikt vid att anställa rätt personer 

som identifierar sig med företagskulturen och genom det juniora konsultprogrammet kan de 

nya medarbetarna vaggas in i den företagskultur som råder. Det är något som är viktigt för 

Centigo för att kunna fortsätta ha ett system utan formella chefer och undvika att 

medarbetarna börjar ifrågasätta systemet vilket enligt Merchant och Van der Stede (2012) kan 

försvaga företagskulturen. 

För att minska den hierarkiska strukturen har Centigo infört olika ansvarsnivåer som kan 

betraktas som de roller Foster (2014) förespråkar för att skapa en öppnare organisation. Junior 

Consultants, Consultants och Business Consultants kan ses som bidragsgivare då nya 

medarbetare inom företaget börjar på dessa nivåer innan de går vidare till nästa ansvarsnivå. 

Bland respondenterna finns ingen uppfattning att Junior Consultants, Consultants eller 

Business Consultants måste engagera sig i interna projekt utan fokus ligger på att skapa sig 

erfarenhet, kontakter och bli en del av företaget. Thompson (2005) menar på att 

uppbyggnaden av ett kontaktnätverk och uppvisande av individuella prestationer är viktigt för 

att stärka en persons profil, något som även är av vikt på Centigo. Möjligheten att få engagera 

sig i projekt som medarbetaren själv finner intressant, grundar sig till viss del i att Managers 

och Partners har förtroende för dem och anser att de kan tillföra något till gruppen. Ett sätt att 

stärka sin profil ytterligare på Centigo är att engagera sig i interna projekt och det 

engagemanget kan möjliggöra att man får ta på sig mer ansvar inom organisationen.   

Utifrån vad respondenterna har svarat kan det uttydas att det inte finns några formella regler 

för vad som krävs av en medarbetare för att gå upp till nästa ansvarsnivå. Det styrs i större 

grad av vad de som redan arbetar på den ansvarsnivån anser är viktigt att medarbetaren 

uppfyller. Medarbetaransvariga kan ses som de som tydliggör vad som krävs för att ta sig 

vidare till nästa ansvarsnivå. För att ta rollen som Manager måste den som är 

medarbetaransvarig tycka att det är passande och anse att medarbetaren kan bidra till arbetet 

med de organisatoriska processerna. Det finns inte någon begränsning för hur många som kan 

vara Managers och det skulle inte vara möjligt att sätta någon begränsning då hela 

affärsverksamheten och dess utveckling drivs av medarbetarna själva. Om begränsningar 
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fanns skulle det innebära att alla på företaget inte har samma möjligheter eftersom det skulle 

bli en konkurrens om de nya rollerna. I rollen som Manager läggs mer tid än tidigare på att 

engagera sig interna projekt för att utveckla organisationen och respondenterna menar på att 

de själva kan välja vilka frågor de anser är viktiga och vill driva, något som Collier och 

Esteban (1999) menar på möjliggör att en organisations kan styras utan hierarkisk kontroll. 

Managers kan därför också likställas med rollen som Foster (2014) kallar engagerare. 

Foster (2014) beskriver granskarna som de som övervakar verkställarnas arbete och att det är 

de som röstar fram nya verkställare. På Centigo röstar de inte i egenskap av Partner fram nya 

Managers, men i rollen som Medarbetaransvarig är de med och avgör om personen är lämplig 

att bli Manager eller inte. Då Medarbetaransvariga tillhör en högre ansvarsnivå än de ansvarar 

för, exempelvis att Partners är medarbetaransvarig för Managers, kan det ändå ses som det är 

Partnerna som avgör om en medarbetare kan få rollen Manager eller inte. Inom 

Partnergruppen är medlemmarna medarbetaransvariga för varandra då hela organisationen 

genomsyras av att alla ska ta eget ansvar och att de ansvarar för varandra vilket Foster (2014) 

menar på är något som främjar en öppen organisation. Partnergruppen verkar som operativ 

ledning och genom den finns en övergripande organisatorisk styrning för att uppehålla den 

ekonomiska utvecklingen inom företaget. Det är den operativa ledningen som tar det 

avgörande beslutet om satsningar ska göras på ett visst affärsområde men det hänger på att 

medarbetarna har en ambition, orkar driva sin idé och får tillräckligt med stöttning i den 

processen. På Centigo kan ingen hindra själva arbetet med att utveckla nya affärsidéer 

eftersom det görs på sidan av kundprojekten och den tiden bekostas inte av Centigo. Alla 

medarbetare har i grunden samma möjlighet och förutsättningar för att driva sina idéer framåt 

och enligt Benko och Weisberg (2012) gör den flexibiliteten och möjligheten att påverka att 

medarbetarna blir produktivare och mer lojala. Det kan ses som det som i sin tur gör det 

möjligt för Centigo att utvecklas och behålla sin företagskultur eftersom medarbetarna känner 

sig mer trogna företaget, vilket även stärks av respondenternas övervägande positiva åsikter 

om organisationsstrukturen och systemet utan formella chefer.    

En del av Centigos företagskultur är även att de försöker använda titlar så som “ledare” 

istället för “chefer”, vilket tyder på, med Davis et al. (1997) som grund, att de arbetar för att 

minska risken att oönskade maktförhållanden skapas och således främja ett 

organisationsklimat där hierarkin inte grundas på en kommando- eller kontrollstruktur. 

Centigo strävar efter att ha en så platt struktur som möjligt men respondenternas uppfattning 

går dock isär gällande till vilken grad de anser att Centigo är en platt organisation. Några av 
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respondenterna anser att det inte finns någon hierarki, dock hävdar en av respondenterna att 

det på grund av systemet med medarbetaransvariga har en viss hierarkisk struktur men att det 

är mer av en ansvarsstruktur snarare än en kommando- eller kontrollstruktur. Utifrån hur 

respondenterna har beskrivit Centigo som företag skapar systemet med medarbetaransvariga 

likt uppdelningen av ansvarsnivåer, en viss hierarkisk skillnad då en medarbetaransvarig alltid 

har ansvar för någon med mindre erfarenhet. Dock bör det inte likställas med hierarkisk 

kontroll eftersom de organisatoriska processerna drivs gemensamt av alla medarbetare även 

om de lägger olika mycket tid och engagemang i det beroende på ansvarsnivå, något som 

även Collier och Esteban (1999) påvisar möjliggör att ett företag kan undvika hierarkisk 

kontroll.  

För att ge medarbetarna på Centigo mer flexibilitet och minska den hierarkiska kontrollen har 

de byggt upp företaget så att de anställda har en frihet att själva kunna välja de arbetsuppgifter 

som de anser motiverande och viktiga. De förespråkar att medarbetarna ska arbeta 

entreprenöriellt och det märks tydligare ju högre upp i ansvarsnivåerna den anställde befinner 

sig. I rollen som Junior Consultant, Consultant och Business Consultant är inte denna 

möjlighet lika stor då de anställda i större utsträckning måste jobba med att skaffa sig ett 

relevant kontaktnät, erfarenheter och göra sig själv tilltalande för de andra. Det är först när 

den anställde uppnått detta som den kan gå över till rollen som Manager och därmed börja 

agera mer entreprenöriellt. I rollen som Manager gäller det att i början skaffa sig ett team den 

sedan jobbar tillsammans med internt eller ute hos kund. När de sedan känner sig trygga med 

medlemmarna i teamet och har deras stöd kan de utveckla affärsidén och när den har blivit 

godkänd av Partnergruppen kan det likställas med att medarbetaren fullt ut har blivit en 

intraprenör. Således är det i rollen som Partner och affärsområdesansvarig den anställde 

verkligen är verksam som intraprenör något som stärks av Pinchots (1985) syn på vad en 

intraprenör är. Arbetet på de andra ansvarsnivåerna kan ses som en del av en process i att 

förbereda sig inför rollen som intraprenör. Centigo är helt beroende av dessa intraprenörer för 

att företaget ska växa och utvecklas och genom att tillåta de anställda att vara företagsamma 

menar Foster (2014) på att en öppnare och mer flexibel organisation skapas. 

5.2 Centigos ledarskap 

Genom att låta företagsledarna på Centigo vara mer självstyrda är uppfattningen att det 

resulterar i att deras handlingar konvergerar mot samma mål i slutändan. Vissa medarbetare 

vet exakt hur de vill utvecklas inom organisationen men ofta vet de inte det och då är det 



32 

 

vanligt att den anställde vill jobba mot företagets mål istället. Detta resulterar i att de flesta 

vill utvecklas åt det hållet som gör att företaget går så bra som möjligt. Med koppling till 

Davis et al. (1997) ledarskapsteori så visar detta beteende på att företagsledarna på Centigo 

antar en låg nivå av opportunism, det vill säga att fokus ligger på att tjäna organisationens 

intressen och mål snarare än deras egenintressen. Enligt respondenten passar inte ledningen på 

Centigo alla utan det handlar mycket om hur den anställde är som person. Detta kan kopplas 

till Neubaum (2013) som menar att om inte företagsledaren har samma intressen som 

företaget i övrigt så blir konsekvensen att individens nyttomotiv inte maximeras.  

Enigt Davis et al. (1997) borde organisationens komplexitet tas med i beräkningen i högre 

grad. Grundaren av Centigo menar på att hur vi fungerar som människor är av stor betydelse 

för att förstå hur ett bra företag byggs upp. Centigos grund vilar i hög grad på kunskapen om 

hur människors beteenden fungerar och att de incitament och strukturer som finns i första 

hand är skapade för att stötta de individer som ingår i organisationen. Enligt respondent så 

uppfattas faktorer så som attityder och beteenden som ännu viktigare då företaget inte har 

några formella chefer eftersom systemet förutsätter att medarbetaren i större grad måste göra 

sig själva attraktiva. Systemet utan formella chefer ställer med andra ord stora krav på den 

enskilde individen, inte enbart ekonomiskt utan även beteendemässigt. En förklaring till 

varför respondenterna drogs till företaget på grund av dessa mer mjuka värden kan förklaras 

med att de upplever en identifikation med företaget vilket nämns som en fundamental bas hos 

en stewardshipledare enligt Neubaum (2013). 

I och med att systemet bygger på attityder och beteenden förutsätter det att medarbetarna 

beter sig på ett sådant sätt att de blir omtyckta, och det visar på att det råder en kultur där makt 

byggs upp utifrån att medarbetare gillar dig. Detta visar enligt Neubaum (2013) på att 

företaget använder sig av personligt maktutövande som bas för att påverka andra, vilket enligt 

honom innebär att ledarna agerar i egenskap av Steward. Vidare menar han att personligt 

maktutförande dessutom skapar en miljö som uppmuntrar mer långsiktiga och hållbara 

relationer i kontrast till det institutionella som är mer kortsiktiga. Detta kan relateras till rollen 

som medarbetaransvarig där den anställde har det mer långsiktiga personliga ansvaret för 

medarbetarnas utveckling och förväntas coacha dem i deras ambitioner och fokus ligger 

mindre på här och nu och mer på framtiden. 

Respondenterna menar på att en viktig aspekt för att trivas som företagsledare på Centigo är 

att de lär sig hantera balansen mellan kundens och medarbetarnas önskemål. I rollen som 

medarbetaransvarig ingår ett stort ansvarstagande vad gäller att coacha medarbetare samt 
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kunna avväga sina egna, organisationens, kundens och medarbetarens behov, vilket Davis et 

al. (1997) förespråkar som en viktig egenskap för en stewardledare. För företagsledaren och 

kunden är det bäst om medarbetaren hålls kvar ute hos kund under en längre period eftersom 

det innebär mindre arbete och mer lönsamhet både för företagsledaren och kunden. 

Organisationens intresse är självfallet att vara lönsamt men en missnöjd medarbetare ute hos 

kund som känner låg nivå av självstyre överensstämmer inte med organisationens mål och 

därmed avviker det från företagets intressen. En respondent menade på att en företagsledare 

som inte bemästrar dessa behovsavvägningar kan utnyttja sin position. Att bemästra denna 

balans innebär indirekt att företagsledaren ibland måste sätta sina egna intressen och 

möjligheten till högre lön åt sidan och istället hitta lösningar som gynnar hela organisationen 

på längre sikt, vilket överensstämmer med Davis et al. (1997) uttalande om att företagsledare i 

egenskap av Steward kan bemästra avvägningen mellan de personliga och organisatoriska 

behoven i hög grad. 

Majoriteten av respondenterna uttryckte att lönen inte var den huvudsakliga drivkraften utan 

det som motiverade dem var möjligheten till personlig utveckling och självförverkligande. Att 

ha möjligheten få vara med och påverka, ta egna beslut, ansvara för sin egen utveckling, 

engagera sig internt, effektivisera och bygga sitt egna team är de motivationsfaktorer som 

respondenterna nämnde. Majoriteten av respondenternas intressen sträcker sig bredare än 

enbart det ekonomiska motivationsperspektivet vilket enligt både Neubaum (2013) och Manz 

(1989; 1992) innebär att de påverkas att uppvisa kooperativa och pro-organisatoriska 

beteenden. Trots att den största uppfattningen är att lön och prestige inte är den dominerande 

motivationsfaktorn så påpekade Client Manager att även dessa faktorer också i viss grad har 

ett finger med i spelet eftersom företaget inte kan isolera sig från en omvärld där traditionella 

hierarkier är normen. Detta kan kopplas till Davis et al. (1997) i den meningen att inre 

motivation hos företagsledarna inte betyder att de helt saknar motivationen att tjäna pengar 

eftersom det är ett nödvändigt överlevnadsbehov.  

Många av respondenterna angav att en stor motivationsfaktor var att engagera sig internt, 

bygga och leda sina egna team samt nya affärsområden. Att engagera sig internt innebär inget 

extra lönepåslag och därför bygger systemet på att medarbetarna själva vill utvecklas i hög 

grad, annars blir det ingen som bedriver de interna processerna. Enligt Neubaum (2013) så 

drivs en stewardshipledare av mer ickemateriella belöningar vilket relaterar till 

respondenternas svar och dessutom tyder dessa källor till motivation på att det råder ett 

involveringsorienterat organisationsklimat. Genom att engagera sig internt kan det gynna både 
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medarbetaren själv och hela företaget. Exempelvis ökar ett engagemang internt medarbetarens 

möjligheter till personliga utveckling som företagsledare genom att öka personens 

organisatoriska prestanda och förtroende, som Neubaum (2013) förespråkar, vilket i sin tur 

kan leda till att medarbetaren får mer projektuppdrag i framtiden eller ökar sina chanser att ta 

sig an en ny rollbefattning. Utöver de personliga fördelarna kan ett engagemang internt 

innebära positiva konsekvenser för organisationen i form av att nya affärsområden skapas 

som gör att företaget kan växa och bli mer lönsamt på sikt. En nackdel med ett 

involveringsorienterat klimat är att medarbetarna förväntas ta initiativet till internt 

engagemang trots avsaknad av formella belöningar, vilket kan innebära att de ibland får 

arbeta mycket utan ersättning om de inte säger ifrån. Att arbeta för företagets bästa på detta 

sätt, trots att det ibland kan innebära olönsamhet för individen, menar Etzioni (1975) tyder på 

att företagsledarna agerar utifrån egenskap av Steward.  

Varje gång en medarbetare kliver in i en ny roll på Centigo så innebär det att graden av 

risktagande ökar. I och med att lönemodellerna är konstruerad så att hävstången på den rörliga 

delen ökar när den anställde tar sig an en ny roll så blir ett ökat risktagande en naturlig effekt. 

Med andra ord kan den anställde, beroende på hur mycket risk den är villig att ta, tjäna 

mycket men även lite. Speciellt i övergången till rollen som Manager ökar risktagandet 

markant eftersom grundlönen sjunker samtidigt som hävstången på den rörliga delen blir ökar. 

Samtidigt som lönesystemet förutsätter att medarbetarna tar en hög grad av risk för att 

utvecklas så innebär det även en trygghet i form att de alltid har en fast grundlön.  

6 Sammanfattande diskussion 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur ett företag kan styras trots avsaknad av 

traditionella hierarkiska strukturer. Hur det kan styras med frånvaro av formella chefer och 

hur det påverkar medarbetarna. Centigo har skapat en företagskultur där medarbetarna känner 

att de i hög grad kan påverka organisationen och ta egna beslut. För att företaget ska fungera 

effektivt har de sett till att utvecklingen av organisationen och företaget framför allt drivs 

framåt av medarbetarna själva. De har tagit bort byråkratiska nivåer och istället infört ett 

system där de verkar mer i egenskap av egenföretagare, så kallade intraprenörer, vilket 

medarbetarna själva uppfattar som att det ger dem större frihet och incitament för att själva 

vilja utvecklas och ta ansvar. Att Centigo har skapat en organisation och företagskultur där 

personligt ansvar spelar en avgörande roll något som möjliggör en öppen organisation utan 

behov av hierarkiska strukturer. Ju mer den anställda utvecklas som person inom företaget 
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och tar på sig nya rollbefattningar desto mer utökas ansvaret att innefatta fler personers 

utveckling.  När medarbetarna ges en hög grad av ansvarstagande utvecklar de självkontroll 

över sitt agerande och det möjliggör att överföra den ansvarskultur som råder till nyanställda 

och göra dem införstådda i systemet och på så vis undgå en organisationsstruktur med 

formella chefer.  

Även om det inte finns medarbetare med befattningen chef, finns det många ledare på 

företaget och det kan utifrån analysen konstateras att det råder ett stewardshiprelaterat 

företagsklimat och att ledarna påverkas av detta. Således innebär det att företagsledarna 

motiveras av inneboende immateriella belöningar, att företaget är benägen att anta en hög 

nivå av risktagande samt att medarbetarna antas ta ett stort ansvar för sin personliga 

utveckling. Utifrån den empiriska datan är det tydligt att risktagande, ansvarstagande och 

motivation är faktorer som hänger ihop och att nivån varierar beroende på 

rollbefattning.  Systemet med att risktagandet ökar vid varje ny roll gör att företagsledarna på 

Centigo måste motiveras av att ta personligt ansvar och då även konsekvenserna av det. När 

det kommer till risktagande är slutsatsen att det krävs riskbenägna medarbetare om de ska ha 

möjligheten till högre lön men även för att öka sina chanser till en ny rollbefattning. Således 

är det av mindre betydelse om de motiveras av icke eller mer materiella belöningar, oavsett så 

behövs att medarbetaren motiveras av att ta risker. Ett större ansvar till personlig utveckling är 

även definierat som en motivationsfaktor för en stewardshipledare och därmed kan slutsatsen 

dras att även motivationsnivån ökar när den anställde träder in en ny roll.  

6.1 Vidare forskning 

Denna undersökning är avgränsad till en fallstudie av endast ett företag som tillämpar denna 

organisationsstruktur. I en utvidgad undersökning skulle en intressant aspekt vara att fortsätta 

undersöka om det finns en begränsning för hur stor en organisation kan vara och samtidigt 

kunna bibehålla en liknande organisationsstruktur som Centigo tillämpar. Något som skulle 

kunna göras genom att studera flera olika företag med liknande struktur. Fallstudien visar på 

att medarbetarna måste identifiera sig med organisationskulturen i hög grad för att bibehålla 

en stark företagskultur och ursprungliga organisationsstrukturen. Om organisationen växer 

kan det tänkas att personer som inte identifierar sig lika starkt med företagskulturen kommer 

in i organisationen och subkulturer skapas. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Tema 1; Organisationsstruktur 

Hur länge har du jobbat på Centigo? 

Har du haft någon annan roll inom företaget? 

Vad fick dig att söka anställning hos Centigo? 

Vad innebär din roll inom Centigo? 

Vad och vem är det som avgör om man (du) kan ta sig an en ny roll? 

Hur gick processen till när du fick din nuvarande roll?  

Vilka var de avgörande faktorerna att till att du tog en ny roll inom Centigo? 

Vad anser du är största skillnaden mellan den rollen du har idag och tidigare roller inom 

Centigo? 

Vem anser du tar beslut om vad som ska göras inom företaget?  

Vem fördelar ut uppdragen som kommer in till företaget? 

 

Tema 2; Ledararskap 

Hur fungerar systemet med medarbetaransvarig?  

Hur kom ni på sytemet med medarbetaransvariga? 

Vem väljer vem som ska “vara ansvarig” för vem? 

Vad är största skillnaden mellan att ha Centigos ledarstruktur med ett system med chefer? 

Hur ser du på att ni inte har några chefer på företaget, vad innebär det för dig? 

Vad ser du är fördelarna/nackdelarna med att inte ha några utsedda chefer?  

Jobbar alla i projektteam? 

Har alla en medarbetaransvarig? 
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Tema 3; Lönesystemet 

Hur känner du att du kan påverka din egen lön?  

Procentdelen av arvodet ökar ju beroende på hur länge man har jobbat på företaget, hur 

upplever du det sättet att sätta löner? 

Hur bestäms vilken lön nyanställda ska ha?  

Hur sätts lönen för partners? 

Anser du att lönen baseras på prestationer? 

Hur mycket känner du att du kan välja vad den rörliga delen av lönen ska användas till? 

Vem ger godkännande för vad den rörliga delen kan användas till? 

Skulle du föredra att lönemodellen såg ut på något annat sätt? 

 

Tema 4; Motivation (motivation är indirekt invävt i tidigare frågor) 

Vad är det som driver dig i ditt arbete? 

Vilka egenskaper skulle du säga är bra att ha som anställd på Centigo? 

 

 

 

 

 

 

 


