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1. Inledning
I detta inledningskapitel beskriver vi bakgrunden till studien och en problemdiskussion kring varför
vi valt detta område samt varför området har ett allmänt intresse. Sedan kommer en
problematisering följt av studiens syfte och därutöver kommer studiens avgränsning.

1.1 Bakgrund
Dagens arbetsmarknad ser annorlunda ut än vad den gjorde för några decennier sedan. Enligt Barley
& Kunda (1992) har antalet verkstadsarbeten sakta men säkert minskat sedan 50-talet och ersatts av
kontorsarbeten. Denna ändrade arbetssituation har enligt författarna skapat ett behov av nya
styrformer. Denna nya form av styrning kan ses i det Alvesson (2004) skriver om att dagens
samhälle gått från den hårda kontrollerade styrningen genom siffror till att mer och mer styra
medarbetare i kunskapsföretag genom värderingar och idéer (Alvesson, 2004). En typ av
kunskapsföretag är professionella serviceorganisationer, som erbjuder utvecklad kunskap och
kunskapsbaserade produkter (Alvesson, 2004). Inom denna typ av företag blir medarbetaren extra
viktig, då kunskapen hos varje medarbetare är av betydelse för företagen. Denna typ av medarbetare
kallas enligt Holland, Hecker & Steen (2002) för gold-collar workers, då de har stor kunskap och
kräver höga löner. Hausknecht, Rodda & Howard (2009) skriver att några av de viktigaste
faktorerna för att behålla utbildad personal är att arbetet är flexibelt, att personalen kan känna sig
nöjda med jobbet, att de har möjligheter till karriär och att arbetet ger prestige. Detta är endast några
av de viktiga faktorerna; det finns ett flertal faktorer som arbetsgivare måste ta hänsyn till för att
behålla högutbildad personal. Då flexibilitet är en viktig faktor samt att företagen måste lita till
varje persons kunskap, blir rollerna i den klassiska hierarkiska styrningen svår att få att fungera.
Mot bakgrund av samhällets utveckling så ökar även kraven på självgående medarbetare och enligt
Hausknecht et al. (2009) bör styrningen anpassas efter medarbetarna, exempelvis mot
högpresterande medarbetare med stor kunskap, mycket erfarenhet samt skicklighet.

Traditionell ekonomistyrning har haft fokus på ekonomiska faktorer men det har sakta men säkert
utvecklats fram olika system som även fokuserar på icke-finansiella mått (Norreklit, 1999).
Styrningen utvecklades alltså enligt Lindvall (2001) från ”traditionell ekonomistyrning till modern
verksamhetsstyrning” vilket betyder att olika svar ges i en mängd viktiga styrfrågor. I dagens
kunskapsföretag har ett nytt sätt att styra kommit fram, där det ligger mindre fokus på det formella
och mer fokus på ökad flexibilitet och där styrningen fokuserar på att personalen ska ta till sig
viktiga värden och normer, (Kärreman & Alvesson, 2004). I det nya samhället som har växt fram så
skriver Sveningsson & Alvesson (2010) att kunskapsföretag har ökat och genom det så har det vuxit
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fram idéer om hur kunskapsföretag bör styra och en av dessa idéer är normativ styrning. Tanken
bakom normativ styrning innebär enligt Barley & Kunda (2001) ett utökat fokus från
beteendestyrning till att även ta hänsyn till känslor och tankar för att få bättre kontroll. Detta kan
jämföras med Kärreman & Alvesson (2004) som skriver att normativ styrning innebär att ledningen
fokuserar på vad som styr en medarbetares tillvägagångssätt rent internt, istället för att fokusera på
de direkta handlingarna. Genom att fokusera på medarbetarnas tolkningar, föreställningar samt
värderingar är det enligt Sveningsson & Alvesson (2010) möjligt att påverka individen till att
handla på ett sätt som är fördelaktigt för verksamheten. Författarna skriver vidare att målet med
normativ styrning är att skapa delade innebörder samt förståelse i verksamheten.

Normativ styrning används enligt Sveningsson & Alvesson (2010) ofta i kunskapsföretag där det är
svårt att mäta arbetsinsatsen. Kunskapsföretag har ofta välutbildade medarbetare som utför ett
självständigt arbete (Alvesson, 2004). Detta skapar en utmaning i styrningen då det enligt Hodgson
(2004) är svårt att kontrollera medarbetare som arbetar med komplicerade uppgifter. En typ av
kunskapsföretag är revisionsbyråer. Revisorer har flerårig utbildning och har ett stort ansvar. Då
revisorsbyråer tillhör kunskapsföretag är det intressant att undersöka hur normativ styrning används
i revisionsbyråer.

1.1.1 Varför vi valt detta ämne
Vi har valt detta ämne då vi anser att det är intressant att se hur självgående medarbetare styrs.
Denna studie ska ge oss en djupare inblick i hur självgående medarbetare styrs genom normativ
styrning. Det är ett ämnesområde som är under utveckling och området utgår från situationer som vi
antagligen kommer att hamna i under vårt arbetsliv, denna praktiska relevans gör det extra
intressant enligt oss. Det finns mycket forskning kring ämnesområdet men denna forskning har inte
alltid så praktisk inriktning vilket gör att vi har blivit intresserade för den praktiska tillämpningen av
normativ styrning.

Verksamhetsstyrning kan spela en stor roll i företagens framgång, den påverkar personalen,
företagskulturen, osv. Det finns forskning om var och en av dessa delar, men dessa delar
sammanvävs till viss del i verksamhetsstyrningen vilket vi tycker är intressant då det ger oss en
inblick över många olika delar i företag samt att vi får en grundläggande förförståelse för många
olika delar av företagens styrning.

1.1.2 Varför styrning av självgående medarbetare har ett allmänintresse
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Över 50 % av den arbetande befolkningen arbetar inom kunskapsföretag enligt Veckans Affärer
(2013-10-28). Hur företag bör arbeta med verksamhetsstyrning med utgångspunkt från
medarbetaren blir då en huvudfråga. ”Vi ville fylla våra bokstäver med kött och blod. Det viktigaste
i ett kunskaps- och tjänsteföretag är människorna”, (Dagens industri E, 2013-10-28). Då människor
är viktigast i denna typ av företag blir det viktigt att studera hur styrningen kan anpassas på bästa
sätt utifrån mänsklig aspekt.
”Till våren ska FAR SRS ta hjälp av ägare, analytiker och styrelseledamöter för att ta fram ett
system för en mer närgången granskning. En tanke är att revisorer helt enkelt ska betygsätta, från 1
till 5, vilken ordning företagen har på sin ekonomi” (Dagens industri B, 2013-10-28). Detta är
visserligen några år sedan, men det visar ändå vilken viktig roll revisorer spelar. Det är revisorernas
uppgift att granska och att notera om ett bolag riskerar att gå i konkurs. Vikten av kunskap och
kompetens blir då betydelsefull. Ett exempel finns i Dagens industri, där en revisor gjort ett arbete
som inte höll bra kvalitet. ”Den kritiska medierapporteringen hade uteblivit om revisorerna hade
utfört sitt uppdrag på ett aktsamt sätt, skriver hovrätten. Rapporteringen ledde till en
förtroendeförlust hos kunder, samarbetspartners och på aktiemarknaden” (Dagens industri D, 201310-28). Denna brist i rapporteringen ledde till att Öhrlings PWC måste betala rekordstora summor
till Prosolvia, som gick i konkurs för 14 år sedan. Att felaktigheter sker kan ha sitt ursprung i många
saker, det företag kan göra är att försöka eliminera så många orsaker som möjligt. En del av dessa
har sitt ursprung i verksamhetsstyrningen. Det finns studier om vilken typ av styrning som passar
bäst för denna typ av företag. Genom att jämföra olika revisionsbyråer är det möjligt att se om
någon arbetar med normativ styrning. Brännström (2013-09-07) skriver: ”Övertron på reglering
frammanar ansvarighet snarare än ansvarsfullhet. Visst måste det finnas ett tydligt ansvar, men –
som någon sa i debatten – varje gång en ny regel kommer på plats kommer en del av det
professionella omdömet att lämna rummet”. Detta är ett exempel som passar in på den nuvarande
vetenskap som finns om styrning av självgående medarbetare, frihet inom ramar.

Enligt Lindvall (2001) har det skett betydande förändringar inom budgetarbetet på senare år.
Författaren skriver vidare att en av dessa förändringar fokuserar på hur hårt eller löst styrning
genom budget bör ske. Enligt Lindvall (2001) ligger fokus mer och mer på en lösare form av
ledning som fokuserar på förtroende vilket skiljer sig från den tidigare hårdare budgetstyrning som
visat sig öka icke-önskvärda beteenden samt manipulationer. Med utgångspunkt ur denna synvinkel
är det intressant att se hur företag använder sig av andra former av styrning. Det är även intressant
att se vilka metoder de använder sig av för att säkra att medarbetarna arbetar enhetligt mot mål som
verksamheten har. Vidare så skriver Dagens Industri A (2013-10-28) att verksamheten bör ha
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kompetenta chefer som kan klara av det ansvar som företagen kräver samt en företagskultur som
håller ihop verksamheten. I kunskapsföretag ställs det enligt Alvesson (2004) andra krav på chefer i
deras sätt att leda och styra eftersom dessa företag styr medarbetarens värderingar, idéer och
föreställningar, d v s genom normativ styrning.

1.2 Problematisering
Medarbetare inom kunskapsföretag är många gånger självgående skriver Alvesson (2004). Men för
att de ska kunna leverera sin kunskap till klienter så att denne är nöjd krävs det förutom kunskap att
arbetet anpassas på ett bra sätt, vilket ställer krav på den interna verksamhetsstyrningen. Om vi tar
revisionsbyråer som ett exempel så är det många gånger den enskilde revisorn som har
kundkontakter och ansvaret att genomföra arbetet men det betyder inte att de själva är utan styrning
eller chef. I dagens industri C (2013-10-28) står det att företag ibland hamnar i krångliga situationer
då praktiken styr vad medarbetare kan göra och att förutsättningarna hela tiden ändras. Tidningen
skriver vidare att det även för medarbetare som är självgående ibland krävs inblandning från chefer.
Hur chefer ska styra blir dock problematiskt då företag ofta måste lita till varje persons kompetens
och genom direkta arbetsorder kan en stelhet skapas, en stelhet som kan förhindras genom att ge
frihet till medarbetare att utnyttja den kunskap denne har. Detta skapar en fråga om hur styrningen
kan anpassas så att medarbetare kan utnyttja sin kompetens fullt ut samtidigt som de fokuserar sitt
arbete mot företagens bästa.

Utifrån problemen som uppstår med kunskapsföretag har den normativa styrningen blivit populär då
den uppmärksammar ovanstående problem. Enligt Kärreman & Alvesson (2004) medför normativ
styrning att organisationer kan styra och kontrollera det som internt styr en medarbetares
tillvägagångssätt i en riktning som är avsiktlig istället för att försöka ha uppsikt över handlingarna i
sig. Genom att utgå från medarbetares föreställningar, värderingar och tolkningar är det enligt
Sveningsson & Alvesson (2010) möjligt att påverka individens vilja att handla rätt ur
verksamhetens synvinkel. Normativ styrning ger alltså en möjlighet att låta varje medarbetare
arbeta utifrån dess kunskap och kompetens samtidigt som företagen sätter upp ”ramar” inom vilka
medarbetaren bör agera. Efter att ha studerat ett stort antal artiklar kring ämnet medarbetares
självständighet och hur de styrs har vi sett att arbetets utförande i kunskapsföretag anses vara
komplexa och kräver en flexibel struktur med en bred anpassningsförmåga. Styrverktyg som är mer
traditionella kan vara svåra att tillämpa i kunskapsföretag då de inte anses ge plats åt medarbetarna
att kunna arbeta självständigt (Kärreman & Alvesson, 2004).
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En stark företagskultur, vilket är en stor del av normativ styrning, kan enligt Sadri & Lees (2001) ge
flera fördelar för organisationen och därmed skapa konkurrensfördelar. Författarna skriver vidare att
en negativ företagskultur dock kan hämma framtida förändringar i företagen om den har en negativ
inverkan på den organisatoriska prestandan. Medarbetare kan även skapa distans mellan sig och
företagskulturen (Andersson & Tengblad, 2009). Denna kombination av intresset för normativ
styrning inom verksamhetsstyrning, dess starka fördelar men även nackdelar skapar ett behov av att
fördjupa forskningen inom området för att komma åt dessa problem. Det får extra vikt av det
faktum att det i många områden enligt Hausknecht et al. (2009) är brist på utbildad personal med
den nödvändiga kunskapen för att prestera på högre nivåer. Detta gör att företag måste arbeta aktivt
för att behålla personalen och den normativa styrningen är en del av detta arbete.

Forskningen inom ämnesområdet fokuserar ofta på de olika delkomponenterna inom området,
istället för att fokusera på det som kallas normativ styrning som helhet. Vi uppfattar att forskningen
många gånger är mer teoretiskt än praktiskt inriktad, denna åsikt stärks till viss del av Alvesson &
Willmott (2002) när de skriver att forskning inom kulturella och ideologiska former av styrning inte
fokuserat på direkta medel för kontroll när det gäller identitetsreglering, vilket är en del av den
normativa styrningen. En ökad insyn i vilka delar av den normativa styrningen som används i
företag kan därför skapa en ökad insyn i ett komplext ämne som inte ännu har klara svar på alla
delar.

1.3 Frågeställning
För forskningsfrågor, se 3.6 sida 37.

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att belysa hur företag använder normativ styrning för att styra
självgående medarbetare. För att uppnå detta syfte studerar vi självgående medarbetare inom
revisionsbranschen.

1.5 Avgränsning
Denna studie ska undersöka den normativa styrningen inom revisionsbranschen. För att kunna
undersöka styrning har studien därför avgränsat sig från revisionsbyråer som har under 5
medarbetare. Utöver detta kommer vissa delar av normativ styrning undersökas. Det kan därför
finnas flertalet andra delar av normativ styrning som används inom företag men som inte tas upp i
denna studie.
5

2. Metod
I detta kapitel beskriver vi de metodval som ligger till grund för arbetet. Kapitlet ger även en
beskrivning av tillvägagångssättet för insamling och tolkning av empiri, bearbetning och analys.
Studien genomförs som en kvalitativ analys med semistrukturerade intervjuer som utgår från ett
hermeneutiskt tolkningssätt.

2.1 Vetenskapsteoretiskt synsätt
I denna studie har vi valt att utgå från ett tolkande perspektiv då vi vill försöka beskriva, tolka och
skapa förståelse. Enligt Bryman & Bell (2013) är en grundtanke i det tolkande perspektivet att
människor

och

institutioner,

dvs.

samhällsvetenskapens

studieobjekt,

skiljer

sig

från

naturvetenskapens studieobjekt. Denna skillnad skapar ett krav på olika tillvägagångssätt i
forskningen där det tolkande perspektivet enligt Bryman & Bell (2013) grundar sig i uppfattningen
att forskaren bör försöka fånga de sociala handlingarnas subjektiva innebörd. Enligt författarna
agerar alltså människor utifrån den betydelse de tillskriver andras och sina egna handlingar,
människans handling blir därmed betydelsefull. Genom att studera den sociala kontexten, genom ett
utifrånperspektiv kan forskaren enligt författarna komma fram till förvånande resultat som går
utöver de ursprungliga forskningsfrågorna. Då normativ styrning påverkar de sociala kontexterna
inom ett företag är det viktigt för oss att förstå innebörden av mening och handling hos de olika
aktörerna, vilket har lett oss till att ta utgångspunkt i ett tolkande perspektiv.

2.1.1 Social konstruktivism
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) innebär det socialkonstruktivistiska synsättet att den sociala
verkligheten är en konstruktion som är beroende av människan. Enligt författarna skapas alltså den
sociala verkligheten ur mänsklig samverkan och konstrueras sedan vidare via handlingar som
människor skapat under en lång tid. Detta kan jämföras med normativ styrning som kan sägas vara
ett försök att påverka människors verklighetsuppfattning (Alvesson & Sveningsson 2012) genom att
påverka de upplevelser och tankar som ligger till grund för medarbetarnas handlande (Barley &
Kunda 1992). Utifrån dessa gemensamma tankebanor har vi valt att ha social konstruktivism som
utgångspunkt i vår studie. Barlebo Wennerberg (2001) belyser att den sociala verkligheten består av
institutioner där exempelvis regler och tillvägagångssätt styr vår uppfattning om verkligheten.
Vidare menar författaren att det utifrån dessa mänskligt skapade institutioner uppstår vanor och att
det genom dessa vanor skapas rutiner, rutiner som sedan tas för givet av oss människor. Detta kan
enligt Barlebo Wennerberg (2001) ge en känsla av mening då det blir en stor del av individens egna
rutiner som tas för givet och sedan formas med bestämda samt på förhand utformade
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beteendemönster. Genom de olika styrmedel som finns inom normativ styrning ska det vara möjligt
att påverka personalens uppfattning om vad som är korrekt beteende eller ej. Detta kan jämföras
med det Barlebo Wennerberg (2001) skriver om att olika regler och tillvägagångssätt styr vår
uppfattning om verkligheten. Med utgångspunkt från att den sociala verkligheten är beroende av
den subjektiva bilden hos varje person blir det, för att kunna tolka den normativa styrningen, viktigt
för oss att skapa en förståelse för varje persons upplevelse.

Att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i vår studie tillåter oss att söka svar bortom det
självklara, att söka svar i olika uppfattningar. Enligt Barlebo Wenneberg (2001) så finns det fyra
nivåer av socialkonstruktivism, kritiskt perspektiv, sociologisk teori, kunskapsteori och ontologisk
ståndpunkt. Nivå ett kan innebära studerandet av ett fenomen som framstår som givet av naturen
men som kan vara på ett annat sätt vid närmare granskning. Som exempel tar författaren upp hur
aktörer uttrycker sorg och menar att människan vid första intrycket upplever sorg och hur den tar
sig i uttryck som ett av naturens givet beteende, men att det vid studier av olika kulturers sätt att
uttrycka sorg blir tydligt att det skiljer sig åt. Författaren menar att individer i vissa kulturer gråter
och i andra kulturer skriker de utan gråt, vilket visar att sorg samt hur sorg framställs istället är
socialt konstruerat. Nivå två, kan ses som olika teoretiska förklaringar av hur den sociala
verkligheten är strukturerad samt hur den fungerar. Författaren menar även att den kan ses som ett
svar på de gap som nivå ett efterlämnar sig. Den tredje nivån antar socialkonstruktivismen en
kunskapsteoretisk skepnad där kunskap om verkligheten anses vara socialt konstruerat. Den fjärde
nivån innebär att världen inte existerar om det inte vore för att vi subjektivt skapar och konstruerar
den utifrån våra uppfattningar. I vår studie så ansluter vi oss till nivå två. I nivå två ses samhället
enligt Barlebo Wennerberg (2001) som konstruerat. Författaren skriver vidare att genom att fråga
sig hur den sociala ordningen är möjlig, en ordning som många gånger uppfattas som oproblematisk
och naturlig, problematiseras denna sociala ordning. Inom socialkonstruktivism anses den sociala
ordningen inte bara finnas där, den anses vara skapad. Med andra ord kan nivå två enligt författaren
sägas innebära teoretiska förklaringar för hur sociala företeelser och den sociala verkligheten
fungerar och är strukturerad. Barlebo Wennerberg (2001) skriver att om nivå ett kan sägas
dekonstruera sociala företeelser så konstruerar nivå två dessa sociala företeelser. Hur människor
reagerar och agerar inom företag kan förklaras med hjälp av normativ styrning, vilket kan liknas vid
att den normativa styrningen startar olika sociala processer.

2.1.2 Aktörssynsätt
Inom aktörssynsättet ses verkligheten enligt Arbnor & Bjerke (1994) som en social konstruktion där
människan konstruerar sina egna upplevelser. Vidare skriver författarna att aktörssynsättet handlar
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om en förstående kunskap vilket även knyter det till hermeneutiken. Enligt Arbnor & Bjerke (1994)
inriktar sig aktörssynsättet på att kartlägga de innebörder och betydelser de olika aktörerna lägger i
sin omgivande miljö och i sina handlingar. Då denna studie har sin grund i att förstå de olika
värderingar och normer som styr medarbetarnas handlingar har vi valt detta synsätt. Normativ
styrning är många gånger inte är direkt uttalad, den måste tolkas vilket denna studie gör genom att
uppmärksamma de gemensamma värderingar som styr medarbetarnas handlingar. Dessa
gemensamma värderingar kan liknas vid det Arbnor & Bjerke (1994) skriver om att det finns
flertalet verklighetsbilder och att det är när dessa verklighetsbilder överlappar varandra som de
gemensamma delarna av den uppfattade verkligheten blir tydliga vilket visas i nedanstående figur.

Figur 2.1, Vardagslivets verklighet, figur från Arbnor & Bjerke (1994).

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) förstås helheten genom de olika delarnas egenskaper inom
aktörssynsättet. Den sociala helheten förstås då enligt författarna genom enskilda aktörer och fokus
bör därför riktas mot betydande aktörers handlingar. För att få en helhetsbild av begreppet normativ
styrning utgår vi därför från olika aktörer. Genom att ha aktörer inom olika positioner i företagen
elimineras risken att studien endast belyser en viss yrkesgrupp inom företagen. Inom aktörssynsättet
ligger fokus, enligt Arbnor & Bjerke (1994), på innebörder och meningar hos subjekten istället för
att fokusera på definitioner. Utifrån dessa tankar är det i denna studie viktigt att vara medveten om
hur de olika aktörerna kan beskriva samma fenomen med olika ord.

2.1.3 Hermeneutik
Thurén (2007) beskriver att hermeneutiken är ett lämpligt verktyg när forskaren vill förstå en
handling eller ett fenomen. För att belysa den normativa styrningen är det viktigt att skapa en
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förståelse för de gemensamma uppfattningar och värderingar som finns inom företagen. Denna
studie utgår därför från en hermeneutisk metod som grundar sig i att det inte finns någon objektiv
verklighet, verkligheten består av innebörder som måste tolkas för att förstås (Thurén, 2007). Den
hermeneutiska traditionen skapades enligt Bryman & Bell (2013) för tolkning och förståelse av
texter samt från ansatser som inte går att mäta utan måste studeras utifrån människors
föreställningar om verkligheten. Då den normativa styrningen många gånger inte är direkt uttalad
och därmed inte är direkt mätbar är det viktigt för oss att utgå från att försöka förstå varje persons
subjektiva uppfattning av verkligheten inom organisationen. Enligt Thurén (2007) tar
hermeneutiken hänsyn till relativistiska tankegångar till skillnad mot positivism som gärna tror på
säker och absolut kunskap. Vidare belyser Thurén (2007) att hermeneutiken grundar sig i att
forskaren vill förstå, inte bara begripa, och att detta synsätt är viktigt när det handlar om förståelse
och människans handlingar. Att förstå handlande och värderingar är en viktig del i denna studie då
medarbetarna, och många gånger även ledarna, inte alltid är medvetna om den normativa
styrningen. Inom hermeneutiken används enligt Thurén (2007) den egna förståelsen och de egna
upplevelserna för att tolka andra människors förståelse samt upplevelse. Det hermeneutiska
tillvägagångssättet kan förklaras genom den hermeneutiska cirkeln, eller även kallad hermeneutisk
spiral, vilket är ett slags växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan teori och praktik
(Thurén, 2007). Den hermeneutiska cirkeln/spiralen innebär enligt Thurén (2007) att forskaren
börjar undersökningen med en egen uppfattning om det som ska undersökas, det vill säga
förförståelsen. Både under och efter undersökningen ändras förförståelsen och till nästa
undersökning är förförståelsen annorlunda mot den först undersökningen. Detta kan i vårt fall
jämföras med att vi hade en viss förförståelse när vi startade våra intervjuer, en förförståelse som
ändrades till nästa intervju på grund av den nya empiriska och teoretiska kunskapen. Med detta
menas att vår förförståelse ger oss en bild av ett specifikt fenomen som genom fenomenet kan
studeras närmare. Genom detta sätt blir vår förståelse för fenomenet i fråga djupare genom varje
intervju. Uppkommer samma fenomen igen använder vi oss av vår djupare förståelse andra gången
samt att vi kanske gör en ny tolkning vilket kan ge oss en ännu djupare förståelse.

2.1.4 Abduktion
Abduktivt arbetssätt är ytterligare en beskrivning av ett kvalitativt arbetssätt under insamlingen av
det empiriska materialet och innebär en kombination av induktivt och deduktivt arbetssätt, det vill
säga att det sker en pendling mellan litteratur och empiri (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005).
Vår studie utgår från ett abduktivt arbetssätt där arbetsprocessen skiftar mellan litteratur och empiri.

2.1.5 Kvalitativ ansats
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Forskning kan delas in i två kategorier, kvantitativ och kvalitativ (Bryman & Bell, 2013). Med
kvantitativ forskning menas faktorer som kan kvantifieras, det vill säga att forskningen ger ett
resultat i siffror och sådant som är möjligt att räkna på (Hyde, 2000). Definitionen av kvalitativ
forskning, förklarar Hyde (2000), är att forskaren går ner mer på djupet och beskriver det denne
kommit fram till och sedan tolkar dess sammanhang. Forskaren kan även välja ifall denne ska
använda sig av en induktiv, deduktiv eller abduktiv forskning och enligt Bryman & Bell (2013)
innebär induktiv forskning att forskningen börjar med en observation och sedan avslutar med
litteratur. Författarna skriver vidare att deduktiv forskning börjar med litteratur och avslutar med ett
resultat.

I denna studie använder vi oss av en kvalitativ metod som enligt Hyde (2000) eftersträvar att
förklara och beskriva. Då vårt syfte är att belysa hur företag kan använda normativ styrning för att
styra självgående medarbetare blir kvalitativ ansats en naturlig följd då det ger oss en inblick i vilka
faktorer som kan påverka styrningen. Med denna utgångspunkt har vi kunnat identifiera skillnader
mellan de faktorer litteraturen belyser och det empiriska material undersökningen gett. Hyde (2000)
menar att en kvalitativ metod tillåter forskaren att studera frågor på djupet, det vill säga att
datainsamlingen inte är begränsad till förutbestämda kategorier. Detta har varit viktigt i vår studie
då vi eftersträvat att få en förståelse genom att se till medarbetarnas erfarenheter och förklaringar.
Med den kvalitativa metoden har vi kunnat skapa en djupare information vilket Hyde (2000) anser
erhålls vid kvalitativa studier.

Den kritik som riktat sig mot kvalitativ metod grundar sig enlig Bryman & Bell (2013) i att de
kvantitativa forskarna anser att de kvalitativa forskarna har en osystematisk uppfattning om vad
som anses vara av betydelse, d v s vad som är viktigt. Enligt författarna riktas även kritik mot den
relation kvalitativa forskare skapar med individer vid undersökningar. En kvalitativ studie börjar
ofta med en öppen ansats och det är inte förrän i ett senare stadie som forskaren bestämmer
frågeställningarna mer ingående. Detta kan leda till att en forskningsrapport som är av kvalitativ
metod ger någorlunda lite information om varför forskaren valt ett visst område istället för ett annat.
Vidare menar författarna att tolkningar av data kommer att påverkas av forskarnas medkänsla och
att det finns tendens till subjektiva bedömningar då kvalitativ data är ostrukturerade. Detta blir ett
problem då forskarens känslor är oväsentliga. Det här är något som vi har varit medvetna om, att
tolkningar utifrån oss själva kan påverka resultatet och vi har haft det i åtanke under studiens gång.
Bryman & Bell (2013) belyser även att generalisering av kvalitativa resultat kan vara problematiskt
då det är svårt att överföra resultaten till andra miljöer vilket enligt Bryman & Bell (2013) är ett
kvalitetskriterium för kvalitativa studier. Vi anser dock att vår studie kan överföras till viss del då vi
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har tre olika företag med fyra till fem enskilda intervjuer i varje. Detta behandlas vidare under del
2.2.5.2 överförbarhet.

2.2 Tillvägagångssätt
I denna del går vi igenom de olika steg som tagits för att uppnå syftet med studien. För att kunna
uppnå syftet att belysa normativ styrning av självgående medarbetare inom revisionsbranschen har
studien tagit sin grund i tre olika fallstudier. Valet att arbeta med fallstudie har sin utgångspunkt i
att vår studie grundar sig i frågor om ”hur” och fokuserar på aktuella händelseförlopp vilket gör att
fallstudie är att föredra enligt Yin (2006). Arbetet inleddes med en teoridel för att skapa en bra
överblick av de olika styrverktyg som finns inom verksamhetsstyrning samt vad som karaktäriserar
kunskapsföretag. Vi valde att starta med att studera verksamhetsstyrningens ursprung och de
faktorer som influerat framväxten av de olika styrverktygen. Detta har gett oss en bra bild över de
grundläggande metoder som gjort att olika styrverktyg finns. Det skapade även en klar överblick av
de styrverktyg som ligger till grund hos kunskapsföretag. För att få en fördjupad insyn i området har
vi sedan gått vidare till att se till mer detaljerad information när det gäller normativ styrning. Utifrån
denna information har vi skapat semistrukturerade intervjuer för att få en fördjupad kännedom om
hur verksamhetsstyrning i kunskapsföretag fungerar i praktiken. Efter detta har vi analyserat de
likheter och skillnader som finns mellan litteratur och empiri.

2.2.1 Fallstudie
Då denna studie fokuserar på att skapa en djupare förståelse för normativ styrning av självgående
medarbetare har vi valt att utgå från en komparativ design vilket är en form av fallstudiedesign. En
fallstudiedesign innebär enligt Bryman & Bell (2013) ett mer detaljerat studium av ett enda fall. Då
studien undersöker normativ styrning krävs en djup inblick i företagen eftersom normativ styrning
är en styrform där aktören inte alltid är medveten om hur denne styrs. Forskarna måste därmed få en
djup inblick i företagen för att kunna utgå från de olika teoretiska kriterier som finns för normativ
styrning. Olika former av styrning är ibland outtalade och för att få en bra bild över de styrformer
som finns har vi valt att utgå från djupare studier av ett fåtal aktörer framför att använda oss av ett
bredare urval som inte är lika ingående. Enligt Yin (2006) är fallstudier ett bra val när
forskningsfrågor handlar om ”hur” och ”varför” vilket stämmer överens med inriktningen på detta
arbete.

Enligt Bryman & Bell (2013) är en komparativ design en fallstudiedesign där forskaren undersöker
flera fall. En komparativ design innebär enligt författarna ett studium av två eller flera fall där
forskaren använder mer eller mindre identiska metoder. Designen gör att forskarna kan få en bättre
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förståelse av sociala företeelser då det är möjligt att jämföra fallen med varandra. För att få ett grepp
om den normativa styrningen grundar sig därför denna studie till stor del i en jämförelse mellan de
gemensamma uppfattningar, värderingar och normer som förekommer mellan de olika företagen.
Bryman & Bell (2013) skriver vidare att flerfallsstudier gör att teoriutvecklingen underlättas då det
är möjligt att se när teorin håller eller ej, att studien använder sig av flerfallsstudier ökar därmed
kvaliteten på arbetet. Genom att jämföra flera företag är det möjligt att se vilka företeelser som
förekommer i endast ett företag och vilka teman som återkommer i alla företag. Trots att detta
arbete stärks då det innehåller flera fall kan dock kritik riktas mot att studien endast undersöker
förhållanden inom ett fåtal organisationer.

2.2.2 Primär- och sekundärdata
Enligt Bryman & Bell (2013) finns det två sätt att samla in data, genom sekundär- och primärdata.
Sekundärdata är enligt Bryman & Bell (2013) data som inte insamlats specifikt till en studie utan
data från tidigare forskning som andra har genomfört. Denna studie består endast av primärdata som
har samlats in och bearbetats för att kunna belysa samband mellan litteratur och empiri. Det
empiriska kapitlet kommer att baseras på primärdata utifrån de intervjuer vi genomfört. För att
kunna samla in ny information har vi genomfört sammanlagt tretton intervjuer delat på tre olika
revisionsbyråer, det vill säga fyra aktörer i vardera av två företag och fem stycken i ett företag.
Intervjuerna har varit semistrukturerade och öppna. Enligt Bryman & Bell (2013) kan öppna
intervjufrågor vara till fördel då den intervjuande kan svara med sina egna ord samt bidra med
mycket information. Det kan samtidigt vara tidskrävande att bearbeta denna information då
aktörerna fritt analyserar kring ämnet och kan sväva ut i sina svar (Bryman & Bell, 2013). Vi valde
att stanna vid tretton intervjuer då vi uppnådde en teoretisk mättnad och för att ha möjlighet att
bearbeta denna information djupgående.

Det empiriska material vi fått in av intervjuerna har bearbetats med vetenskapliga artiklar som vi
hämtat från Gävle högskolas artikeldatabas. Omfattande sökningar har gjorts för att hitta de
vetenskapliga artiklar som ligger till grund för vår teoretiska referensram. Samtliga artiklar är
vetenskapligt granskade. Detta ger den teoretiska delen en stark trovärdighet. En del artiklar är från
tidigt 90- tal och kan anses som gamla men är relevanta för att kunna ge en bra inblick i ämnets
utveckling. Vi har även valt att använda oss av böcker då vi ansett att de har varit relevanta inom
detta ämnesområde. Dock har vi stärkt dem med artiklar för att öka trovärdigheten.

2.2.3 Datainsamling
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Datainsamlingen består utav primärdata i form av intervjuer med tre olika revisionsbyråer. Sedan
har vi använt oss av vetenskapliga artiklar samt böcker. Vi har endast utfört enskilda intervjuer för
att få en djup förståelse om hur de enskilda medarbetarna uppfattar sin omgivning. Förståelsen har
skapats genom en tolkning av de intervjuades svar.

2.2.3.1 Val av fall
I denna studie har auktoriserade revisorer, godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter
samt redovisningsassistenter intervjuats. Då kunskapsföretag karaktäriseras av högutbildad personal
(Alvesson 2004) har endast redovisningsassistenter med akademisk examen valts ut. Enligt Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund (2013-11-23) finns det 4 000 auktoriserade redovisningskonsulter
i Sverige och enligt revisorsnämnden (2013-11-23) finns det 3 152 auktoriserade revisorer och 748
godkända revisorer i Sverige. Det finns ej statistik om antalet redovisningsassistenter med
akademisk examen. Då det är omöjligt att undersöka alla aktörer har vi valt att göra ett urval ur
denna grupp. Variabler som kan påverka resultatet är i denna studie kön, ålder, utbildning och
företagsstorlek. En spridning av dessa variabler har gjorts och det bör därför inte påverka resultatet.

2.2.3.2 Val av intervjuobjekt
På grund av de restriktioner som finns tids- och pengamässigt har urvalet begränsats till Gävleborg,
Uppsala och Dalarna. Detta är dock något som vi anser kunna gynna vår studie då vi lättare kunnat
få tillgång till personlig kontakt med aktörerna och tillräckligt med tid för väl genomförda
intervjuer. För att kunna belysa styrning i ett företag gjordes ytterligare en begränsning gällande
minimumstorlek. Därför valdes företag med minimum fem medarbetare. Vilka av dessa företag som
skulle kontaktas valdes sedan slumpmässigt ut. Urvalet i denna studie kan liknas vid vad Bryman &
Bell (2013) kallar för snöbollsurval. Författarna skriver att snöbollsurval innebär att forskarna tar
kontakt med ett fåtal människor som är relevanta för studien. Dessa personer används sedan för att
skapa en kontakt med ytterligare aktörer. Detta arbetssätt används enligt Bryman (2002) exempelvis
vid tillgänglighetsproblem. Då det var av vikt att få tillgång till självgående medarbetare valdes
detta arbetssätt. Kontakten skedde därför med en chef inom varje företag som sedan fick välja ut tre
till fyra medarbetare som denne anser är självgående. Det var även av vikt att aktören skulle ha
eftergymnasial utbildning då detta är ett av kännetecknen för kunskapsföretag (Alvesson, 2004).
Utöver detta bad vi även om att få intervjua en person i chefsposition för att få en bild över möjliga
tankar bakom de resultat vi fick från den anställda.

En kritik som kan riktas mot snöbollsurval är enligt Bryman & Bell (2013) att urvalet inte är
representativt för populationen. Viss hänsyn har tagits till detta. Enligt Ashforth et al. (2008) kan
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identifiering i organisationer påverkas av företagets storlek. Intervjuer har gjorts på en större byrå
vars kontor finns över hela världen, en medelstor byrå vars kontor återfinns inom hela Sverige samt
ett lokalt kontor för att minska möjliga mönster inom normativ styrning som kan hänföras till
företagsstorlek. Utöver detta har intervjuer skett med aktörer inom olika positioner i företaget.
Graden av utbildning hos medarbetarna kan påverka styrningen enligt Hodgson (2004). Hänsyn till
detta har tagits genom att intervjuer har skett med aktörer vars utbildningar skiljer sig i studietid och
studienivå. För att minska möjliga mönster som kan hänföras till kön och ålder har aktörerna i
studien bestått av både män och kvinnor i olika åldrar. Som vi tidigare skrivit har det varit av största
vikt att få tillgänglighet till självgående medarbetare vilket är problematiskt utan en djupare insyn i
företagen. På grund av detta har fokus legat på ett teoretiskt urval, i kombination med snöbollsurval.
Teoretiskt urval innebär enligt Gustavsson (1998) att urvalet baseras på teoriutveckling istället för
representativa enheter. Syftet är enligt författaren att fokusera på vad som fyller teorin bättre, vad
som kan ge en fördjupad analys, istället för att bevisa att den framväxande teorin är ”sann”. Där det
har varit möjligt har hänsyn alltså tagits till representativiteten bland intervjuobjekten, men
grundfokus har legat på det teoretiska urvalet.

2.2.3.3 Intervjuer
I denna studie har semistrukturerade intervjuer som grundar sig i den teoretiska referensram som
arbetet baseras på använts. Studien grundar sig i intervjuer som sker ansikte mot ansikte då
Opdenakker (2006) skriver att denna form av intervjuer är bäst vid undersökningar där forskaren
ska upptäcka sociala signaler och där intervjupersonen ses som oersättlig. Vidare anser Hultén,
Hultman & Eriksson (2007) att det finns större möjligheter att få ett bredare svar och att upptäcka
reaktioner vid intervjuer än vid enkät samt att bortfallen av de svarande är mindre. För att komma åt
det empiriska materialet har vi utformat intervjufrågor utifrån en grundlig insamling av litteratur.
Utifrån dessa tretton intervjuer har en bra insikt samt förståelse för hur verksamheten styrs utifrån
normer och värderingar skapats.

I en semistrukturerad intervju använder sig, enligt Bryman & Bell (2013), forskaren av de teman
som behöver beröras men ger samtidigt stor frihet till intervjupersonen. Författarna skriver vidare
att forskaren kan ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden. Genom detta arbetssätt har vi haft
möjlighet att styra intervjuerna utifrån ett antal teman samtidigt som intervjupersonerna har kunnat
tala fritt inom dessa teman. Intervjuguiden vi använde oss av har fungerat som en lista med frågor
som ramat in de områden vi ansett intressanta men vi har samtidigt givit utrymme för ytterligare
diskussion kring frågorna. En fördel med intervju som undersökningsmetod är enligt Hultén et al.
(2007) att den som utför intervjun kan tolka situationen, kroppsspråket och sådant som inte går att
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uppfånga via enkät eller telefon. Att utföra personliga intervjuer har varit vårt syfte då vi utgår vår
studie ur ett hermenuetisk synsätt, att tolka och få en förståelse. Genom att tolka hur aktörerna
reagerar på frågor menar Hultén et al. (2007) att forskaren kan förstå svaren bättre samt att
eventuella oklarheter och krångligheter kan redas ut om det uppkommer några.

Samtliga intervjuer har varit personliga och de har utförts på tre revisionsbolag. Aktörerna och
revisionsbyråerna som har varit delaktiga är anonyma. Detta för att aktörerna ska känna sig trygga
och villiga att ge oss den information som behövs för att få en bra förståelse. För att kunna ge full
uppmärksamhet till att följa samtalet valde vi att spela in intervjuerna. Detta medför att vi på ett
säkert sätt får med allt som sägs samt att detta även ger möjlighet att citera aktören korrekt. Enlig
Bryman och Bell (2013) så kan inspelning hämma aktörerna. Genom att försäkra aktören att denne
får tillfälle att läsa igenom samt korrigera eventuella feltolkningar bör dessa negativa effekter
minskas. En annan nackdel som finns med intervjuer är enligt Hultén et al. (2007) att de är mer
kostsamma än enkäter eller telefonintervju. Då vi valde att hitta revisionsbyråer inom rimligt
geografiskt avstånd anser vi att vi kan bortse från denna nackdel.

Aktörerna vi intervjuat gav oss en nyanserad bild av det vi sökte. Vi märkte snabbt att de gav oss
likartade svar och ansåg att vi var nöjd efter hälften av intervjuerna men för att inte förlora värdefull
information så genomförde vi alla intervjuer. Efter tretton intervjuer hade vi uppnått en teoretisk
mättnad, en mättnad som Bryman & Bell (2013) förklarar, är uppnådd när ny data inte ger någon ny
information. Då vi ansåg oss ha en bra empirisk bas att föra en diskussion och analys kring utökade
vi inte vårt intervjuantal.

2.2.3.4 Intervjufrågor
För att utforma intervjufrågor som speglar den normativa styrningen har vi utgått från de olika
delarna inom normativ styrning Alvesson & Sveningsson (2012) och Samuelsson (2004) skriver
om. Utifrån de olika delarna, rekrytering, identitetsreglering, företagskultur och governmentality har
vi fokuserat på de olika begrepp som förekommer i den teoretiska referensramen. Enligt Bryman
(2002) utgör begrepp en teoris byggstenar. Författaren skriver vidare att begrepp kan sägas
representera en etikett på de delar som anses viktiga i den sociala verkligheten. Nedan ges en
beskrivning av de olika komponenterna, de begrepp vi utgått från samt hur vi i denna studie valt att
undersöka dem. Efter den mer ingående beskrivningen har en sammanställning skapats där
begreppen konkretiseras och kopplas till litteratur, denna hittas under bilaga 5.

Rekrytering
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Inom rekryteringsdelen har vi tagit upp begreppen selektiv rekrytering (Sveningsson & Alvesson
2010) och matchningsmodellen (Alvesson & Sveningsson 2010). För att belysa denna del har en del
av intervjufrågorna därför behandlat vad företagen tittar på vid rekrytering. Förutom att undersöka
vilka olika delar företagen tittar på, som exempelvis betyg och värderingar, har fokus även legat på
att få fram om de möjliga värderingar de tittar på stämmer överens med företagens normer och
värderingar.

Identitetsreglering
Vid identitetsreglering utgår vi från vår sammanfattning på s. 27-29 av de nio arbetssätt Alvesson &
Willmott (2002) tar upp. Här ingår klassificering av sig själv och andra, motiverande vokabulär,
normer och värderingar samt definiering av kontexten. För att undersöka klassificering av sig själv
och andra har frågor ställts som inriktar sig på position i företaget, vilka egenskaper som är viktiga
för att arbeta i företaget, varför personen tror att just denna fick anställning i företaget, vad företaget
står för samt vilka likheter och olikheter aktörerna anser finns med andra revisionsföretag. Inom
motiverande vokabulär återkommer frågor om vilka personliga egenskaper som är viktiga för att
arbeta i företaget samt vad aktören anser att företaget står för. När det gäller normer och värderingar
har inga direkta frågor ställts, vi har istället titta på gemensamma svar vid alla frågor. Vid
definiering av kontexten har fokus legat på omkringliggande faktorer som styr arbetet samt vilka
egenskaper som behövs för detta arbete.

Företagskultur
När det gäller företagskultur har fokus i den teoretiska referensramen legat på gemensamma
uppfattningar och synen på chefen (Alvesson & Sveningsson 2012) samt sociala normer (Brown &
Malmi, 2008). För att skapa en överblick över gemensamma uppfattningar har vi, precis som i
identitetsregleringen, jämfört de olika åsikter som deltagarna yttrat. När det gäller synen på chefen
har vi fokuserat på om aktörerna anser att chefen styr ingående eller om chefen snarare försöker
öppna upp nya tankegångar. Vi har även tittat på om aktörerna är bekväma med att fråga chefen vad
de än behöver ha svar på. De sociala normerna har undersökts genom att fråga om det finns någon
direkt klädkod, vad deltagarna anser är viktigt vid kundmöten och om det finns uttalade gränser på
hur aktörerna bör agera i vissa situationer.

Governmentality
Inom governmentality har vi ställt frågor om synliggörande. Genom vad Foucault (1975) kallar för
den hierarkiska övervakningen synliggör styrningen de anställdas handlingar vilket skapar makt.
Enligt författaren görs detta genom olika former av övervakning, jämförande, iakttagelser och
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mätningar utifrån en viss norm. För att undersöka detta har vi frågat om företagen arbetar efter
tydliga mål, om dessa mål följs upp, om de har medarbetarsamtal som följs upp, om aktörerna
registrerar restider och arbetstider och om chefen på olika sätt kan få insyn i deras arbete.

2.2.4 Analys
I analysen har vi utgått från den insamlade litteraturen och det empiriska materialet vilket vi sedan
jämfört för att försökt hitta likheter och olikheter mellan litteratur och empiri. För att kunna se hur
normativ styrning sker inom revisionsbyråer är det viktigt att identifiera vilka olika styrverktyg
företagen använder sig av. De olika styrformerna som framkommit i det empiriska materialet har
analyserats och genom tolkning samt olika nyckelord har olika teman fastställt.

Analysen har hämtat inspiration ur grundad teori och följer i huvudsak Glasers inriktning såsom den
återges av Gustavsson (1998). Författaren hämtar viss inspiration från Strauss de gånger då
författaren anser att dennes senare utveckling bidrar till en bättre praktisk tillämpning samt en ökad
förståelse för metoden. Grundad teori är enligt Bryman & Bell (2013) i grund och botten inriktat på
att utveckla teori som grundar sig i data där insamling och analys sker i växelverkan samt parallellt
med varandra. I denna studie har därför materialet utvärderats allt eftersom. Enligt Gustavsson
(1998) är grundad teori inte en metod för att bevisa företeelser eller samband, det är istället en
metod för skapande av idéer om nya teoretiska samband som syftar till att beskriva fenomen. Denna
studie riktar in sig på att belysa normativ styrning av självgående medarbetare vilket liknar de
tankar inom grundad teori där man belyser skapandet av nya idéer.

Inom grundad teori är det enligt Gustavsson (1998) viktigt att upptäcka fenomen i empiriska
material samt att kunna formulera begrepp för dessa fenomen. Författaren skriver vidare att kodning
är en stor del av grundad teori vilket innebär att forskaren formulerar begrepp som förklarar de
samband forskaren hittar vilket senare leder olika kategorier. I denna studie har olika begrepp
formulerats vilket sedan har satts samman till olika teman. Grunden för detta material är det
empiriska materialet samt den teoretiska ramen. Utifrån dessa teman har det varit möjligt att skapa
en förståelse för hur styrningen ser ut inom de utvalda företagen samt att se vilka delar av
litteraturen som används i praktiken.

I denna studie har tretton intervjuer bedömts från tre olika revisionsbyråer. För att skapa en översikt
över de begrepp vi hittat har vi använt oss av en matris som tydliggör de begrepp som är
återkommande hos aktörerna. De olika teman som används identifierades tidigt, men för att
säkerställa att dessa begrepp var återkommande hos de flesta aktörer använde vi oss av matrisen
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som gav en visuell bild över hur återkommande svaren inom begreppen är. Inspiration till den
matris som används har hämtats från Philipson (2013) men vissa omarbetningar har skett i bilaga 3.
I bilaga 4 presenteras även lokala mönster som identifierats i dessa teman.

En kritik som riktas mot grundad teori är enligt Gustavsson (1998) att forskaren binder sig vid
empiriska ytstrukturer. Genom att använda oss av ett abduktivt arbetssätt, istället för ett induktivt
arbetssätt vilket enligt Gustavsson (1998) är det vanligaste inom grundad teori, försöker vi minska
på detta problem.

2.2.5 Kvalitetskriterier
Vid tal om kvalitetskriterier och trovärdighet ligger fokus ofta på validitet samt reliabilitet men
enligt Bryman & Bell (2013) anser vissa forskare att kvalitativa studier bör bedömas och utvärderas
utifrån andra trovärdighetsbegrepp. Trovärdigheten bedöms utifrån fyra kriterier och är enligt
Lincoln & Guba (1985, efter Bryman & Bell 2013) tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt
konfirmering. Dessa begrepp anser författarna är mer lämpade för en kvalitativ ansats då dessa fyra
kriterier ökar trovärdigheten vid en kvalitativ studie medan reliabilitet och validitet förutsätter att
det är möjligt att komma fram till en enda sann beskrivning av verkligheten, vilken inte är
överensstämmande med vår vetenskapliga ansats.

2.2.5.1 Tillförlitlighet
Tillförlitlighet handlar enligt författarna om hur troliga resultaten är. Enligt författarna innebär
skapandet av tillförlitlighet i resultaten att forskaren utfört studien i enlighet med de regler som
finns samt att forskaren delger resultatet till de personer som ingår i studien. För att öka
tillförlitligheten har vi därför valt att skicka ut intervjumaterialet till deltagarna efter vår
omarbetning för att få stärkt att materialet återges på rätt sätt. Bryman & Bell (2013) skriver vidare
att tillförlitlighet har sin motsvarighet i intern validitet. Enligt Roe & Just (2009) handlar intern
validitet om att de slutsatser forskaren drar är trovärdiga. Vi har därför valt att granska
intervjumaterialet på var sitt håll för att uppfatta nyckelord utan att påverkas av varandra.

2.2.5.2 Överförbarhet
Enligt Bryman & Bell (2013) handlar överförbarhet om att resultaten ska kunna tillämpas i flera
kontexter. Författarna skriver att kvalitativa studier ofta fokuserar intensivt på mindre grupper eller
individer vilket leder till att studierna fokuserar på djup, inte bredd vilket eftersträvas inom
kvantitativ forskning. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer men för att öka
överförbarheten sker intervjuer inom tre olika företag. Bryman och Bell (2013) skriver vidare att
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överförbarhet motsvaras av extern validitet och att frågan om hur individer samt organisationer
väljs ut är avgörande. Enligt Roe & Just (2009) handlar extern validitet om att studien ska kunna
generaliseras till andra människor, tider och platser. Då studien riktar sig mot fallstudier kan den
externa validiteten möjligen minskas. Även här bör dock det faktum att flera fallföretag undersökts
öka möjligheten att studien kan överföras till andra människor, tider och platser.

2.2.5.3 Pålitlighet
Pålitlighet motsvaras av reliabilitet och fokuserar på att liknande studier ska få likartade resultat vid
andra tillfällen (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman & Bell (2013) innebär pålitlighet att
forskaren säkerställer att det skapats en fullständig redogörelse av de olika faserna i
forskningsprocessen vilket bl. a innehåller problemformulering, fältanteckningar, val av
undersökningspersoner, beslut angående analysen av data och intervjuutskrifter. I denna studie har
vi därför försökt visa all information på ett tydligt och överskådligt vis. Då aktörerna och företagen
är anonyma har vi begränsats till viss del men vi anser inte att det har någon påverkan i vår studie.
Pålitligheten i denna studie har ökats genom ett systematiskt tillvägagångssätt. Detta genom att
tydligt visa hur insamlingen av den teori som legat till grund för studiens intervjufrågor och
intervjuer skett. En sammanställning har sedan gjorts där olika samband mellan teori och praktik
har identifierats. Dessa samband har sedan analyserats vilket har lett till studiens resultat.

2.2.5.4 Konfirmering
Det sista kravet är konfirmering vilket, enligt Bryman & Bell (2013), handlar om att forskaren inte
ska låta sina värderingar påverka undersökningen på ett skevt eller avgörande sätt. Författarna
skriver vidare att forskaren ska ha insikt om att det inte går att ha någon komplett objektivitet i
samhällelig forskning men att forskaren försöker säkerställa att denna handlat i god tro, det ska
alltså vara uppenbart att forskaren inte låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka
utförande och slutsatser på ett medvetet sätt. Utifrån dessa krav har vi arbetat utifrån vetskapen om
att vi inte är objektiva i tanken, att våra tankar påverkas av ett antal faktorer. Samtidigt har vi
eftersträvat att inte låta våra egna värderingar påverka arbetet. Vi har även låtit de intervjuade leda
intervjuerna i den mån det har gått för att inte påverka dessa för mycket.
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3. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenterar vi den litteratur som krävs för att läsarna ska kunna ta till sig denna
studie samt dess resultat. Vi börjar med att presentera innebörden av kunskapsföretag, självgående
medarbetare samt verksamhetsstyrning för att läsaren ska få en bild över de grundläggande
begreppen i studien. Vi övergår sedan till att presentera den normativa styrningen samt olika
delkomponenter i normativ styrning. Kapitlet avslutas med en presentation av begreppet
governmentality.

3.1 Kunskapsföretag och självgående medarbetare
Redan på tidigt 90-tal beskrevs kunskapsföretag av Starbuck (1992) som ett företag där kunskap har
större inverkan än andra faktorer som exempelvis kapital och arbetskraft. Vidare menar Swart &
Kinnie (2003) att kunskapsföretag är företag som uppnår konkurrensfördelar ur mänskligt och
socialt kapital, d v s att tillgångarna i dessa företag är själva kunskapen som de anställda har. Enlig
Alvesson (2004) ligger fokus på mer utredande uppgifter som är individuella, där personalen bör
vara rik på idéer samt att den bör kunna anpassa sig till olika situationer.

Enligt Alvesson (2004) så finns det två större grupper av företag inom kunskapsföretag,
professionella serviceföretag och FoU-företag där den första inbegriper bland annat revisions- och
managementkonsulter. Vidare menar Norman (2005) att kunskapsföretag skapar värde genom att
lösa sina kunders problem genom en direkt tillämpning av kunskap. Författaren skriver vidare att
kunskap spelar en roll i alla företag men att denna roll är utmärkande i just kunskapsföretag.

Kunskapsföretag har enligt Alvesson (2004) stor fokus på personalens kvalitet och motivation samt
att de har hög- och välutbildade medarbetare som utför ett självständigt kunskapsbaserat arbete i en
arbetsmiljö som oftast är av hierarkisk ordning. Kännetecken för kunskapsföretag är att de har ett
stort behov av kommunikation för att koordinera och lösa problem i sitt arbete. Även Norman
(2005) belyser att det krävs en hög grad av självständighet av medarbetarna. Denna form av
självgående medarbetare ger en utmaning i styrningen då det är svårt att styra och kontrollera
människor som arbetar med så pass komplicerade arbetsuppgifter (Hodgson, 2004). Då varje person
innehar värdefulla kunskaper är det viktigt att ta till vara på dessa menar Alvesson (2004), speciellt
i kunskapsföretag, i och med detta ställs högre krav på chefernas sätt att leda och styra arbetet. Med
detta menar författaren att företag styr sina anställdas värderingar, föreställningar, självbild och
idéer genom bland annat social interaktion, normativ kontroll och stimulerad kunskap. Denna form
av självgående medarbetare har fått större och större plats i forskningen, exempelvis skriver Gravill
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& Compeau (2008) att det i studier inom organisationer idag finns en ökad trend mot ”selfmanagement”, vilket helt enkelt handlar om hur människor leder och styr sig själva (Stewart,
Courtright, & Manz, 2011). Det finns ett antal olika benämningar för detta, exempelvis selfmanagement som vi tagit upp, self-leadership och self-control (Stewart et al. 2011). Då vi fokuserar
vår studie kring självstyrande inom kunskapsföretag där medarbetare ofta har väldigt självständiga
arbetsuppgifter har vi valt att översätta begreppen till självgående medarbetare.

3.2 Verksamhetsstyrning
Verksamhetsstyrning är ett begrepp som innehåller många aspekter. I Nationalencyklopedin står det
”ekonomistyrning, ekonomisk styrning, financial control, management control, avsiktlig påverkan
av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.
Ekonomistyrning omfattar dels planering med hänsyn till förväntade förhållanden och parering mot
oväntade händelser, dels uppföljning och utvärdering med rapporter. Som ekonomiska styrmedel
kan priser, belöningar och intern konkurrens utnyttjas”.

I slutet av 1800-talet förändrades arbetsstrukturerna från jordbruk och hantverk till att mer och mer
innefatta industri- och kontorsarbete (Barley & Kunda, 2001) vilket skapade ett behov av styrning.
Fokus inom verksamhetsstyrning har historiskt sett legat på ekonomistyrning, dvs. finansiella mått
och hur denna ekonomiska information kan användas för planering (Burns & Scapens, 2000). Från
mitten av 1900-talet har dock antalet arbetande inom tillverkning sakta ersatts av professionella
medarbetare (Barley & Kunda, 2001). Ekonomistyrning som ämnesområde användes under sent
1970-tal och 1980-tal (Cardinal, Sitkin, & Long, 2004) vilket även var tiden då nya former av
företag började ta allt större plats. Styrning som endast utgick från ekonomisk information lyckades
enligt Johanson & Skoog (2007) inte synliggöra de viktiga värden som växte fram med de
kunskaps- och relationsföretag som uppkom under 1970- och 1980-talen. Fokus på ekonomiska
siffror skapade problem då de exempelvis inte motiverade och skapade engagemang bland
personalen (Johnson, 1992) eller synliggjorde värdeskapande i dagens organisationer (Ramirez,
1999).

Förändrade omvärldsförutsättningar för verksamheter som är verksamma idag gör enligt Lindvall
(2001) att den traditionella ekonomistyrningen inte är lika effektfull idag som den var tidigare. En
anledning till att den traditionell ekonomistyrning idag inte har lika stor inverkan på verksamhetens
styrning är enligt Lindvall (2001) att den till stor del grundar sig på redovisningsinformation som
verksamheten tidigare rapporterat. Den traditionella ekonomistyrningen har enligt Lindvall (2001)
fått utstå en del kritik bland annat så nämner författaren att en osäker framtid ger större osäkerhet
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vilket orsakar att en exakt budgetering blir svårare. En annan kritik mot ekonomistyrning
uppmärksammades enligt Johanson & Skoog (2007) vilket har lett till att dagens
verksamhetsstyrning har fokus på betydligt fler aspekter än ekonomiska mått. Detta kan ses i
styrbegrepp som exempelvis empowerment, TQM, JIT och Kaizen. Inom dessa moderna
styrverktyg är det tydligt att styrning nu även behandlar personal samt samordning av alla de olika
delarna av företag som helhet. Denna grundtanke ses även i övrig forskning inom styrning där
många av dagens artiklar handlar om identitetsstyrning (Alvesson & Willlmott, 2002; Dutton,
Dukerich & Harquail, 1994) samt artiklar om hur företag kan utnyttja flera aspekter av
organisationen för att få strategiska fördelar (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). Det har skett en
övergång från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning där fokus ligger på kunder, processer,
anställda och utvecklingsmöjligheter (Lindvall, 2001; Johanson & Skoog, 2007). Fokus har även
förändrats när det gäller styrning av personal då fokus till stor del skiftats från en påtvingande
kontroll till att frambringa engagemang (Roberts, 2005). Det är tydligt att verksamhetsstyrning
alltså tar sin grund i de omgivande faktorer som finns. Detta kan jämföras med vad som kallas för
hård och mjuk styrning. Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2009) är traditionell styrning en strikt
styrning där de styrda agerar utifrån ledningens direktiv. Budgetar och intern redovisning ses som
några av dessa styrverktyg. De senaste åren har organisationer gått från en mer kontrollerad
styrning av medarbetare i organisationer till en styrning som grundar sig i att individen får mer
ansvar. Exempel på mjuka styrverktyg kan vara företagskultur.

3.3 Verksamhetsstyrningens olika delar
Då verksamhetsstyrning är ett väldigt brett område har författare skapat olika uppdelningar av
ämnet. Exempel på författare som har gjort olika uppdelningar är Ouchi (1980), Källström (1990)
och Samuelson (2004). Ouchi (1980) delade upp förmedling av kontroll i tre delar, marknader,
byråkratier och företagskultur. Författaren skriver att styrning tidigare mestadels fokuserat på
marknader och byråkratier men menar att företagskultur bör läggas till för en bra styrning när
arbetsuppgifterna är unika, integrerade eller oklara på något annat sätt. Detta kan jämföras med
Källström (1990) som talar om tre styrande krafter vilka är formella, informella samt inneboende.
Författaren skriver att formella styrmedel utgår från officiellt tillsatta individer samt de organ och
befattningshavare som är behöriga i styrfrågor. Informell styrning handlar om sociala relationer som
ej är formellt beslutade där informell företagskultur ingår. Inneboende styrning utgår från de
personliga motiv individerna i organisationen har. Även Samuelson (2004) har gjort en uppdelning i
formella styrsystem, val av organisatorisk struktur, belöningssystem samt mindre formaliserade
inslag. Dessa tre författare skiljer sig till viss del från varandra men det går att urskilja övergripande
likheter. Det är tydligt att styrning kan ta sin utgångspunkt i direkta styrformer där exempelvis
22

strukturer, hierarkier och direkt beteende påverkas men att styrning också kan ta sin utgångspunkt i
mer informella former där exempelvis normer, värderingar och företagskultur spelar stor roll. För
att ge en vidare inblick i de olika inriktningarna utgår vi från Samuelsons (2004) uppdelning.

Styrning som sker genom olika former av organisering kan avse egenskaper som fördelning av
beslutsrätt, strukturer och metoder för att samordna verksamheterna. Fördelning av beslutsrätt är
sammankopplat med struktur men kan fördelas ytterligare. Med struktur menar Samuelson (2004)
exempelvis funktionsorganisation, matrisorganisation o s v. Det vill säga de övergripande operativa
strukturerna. Andra former av strukturer gäller exempelvis om företag strävar mot horisontella eller
vertikala strukturer. Struktur samt fördelning av beslutsrätt skapar en uppdelning i företagen. För att
dessa delar ska kunna samspela med varandra krävs en viss samordning. Denna samordning kan ske
genom olika metoder, exempelvis formella styrsystem, veckomöten och kommittéer (Samuelson,
2004).

När det gäller belöningssystem skriver Samuelson (2004) att belöningssystem är en del av
organiseringen

tillsammans

med

att

bemanna

befattningarna

med

lämplig

personal.

Belöningssystemen kan exempelvis bestå av löne- och provisionssystem, karriärvägar samt andra
förmåner.

Styrning genom val av formella styrsystem delas enligt Samuelson (2004) upp i tre grupperingar,
strategi, ettårsstyrning och operativ styrning. Enligt författaren ska det formella styrsystemet
fastställa och följa upp de planer och strategier organisationen har på olika sikt. Strategin tar upp
inriktning och omfattning i stort, ettårsstyrningen tar upp precisering av strategin avseende
produkter samt marknader och den operativa styrningen fokuserar på vad som ska tillverkas, säljas
o s v om en timme, idag och imorgon.

Mindre formaliserad styrning handlar enligt Samuelson (2004) till stor del om individer samt
företagskultur. Samuelson (2004) skriver att företagen strävar efter att bemanna företag med rätt
individer, att ingjuta en viss företagskultur eller anda hos medarbetarna som ska vägleda handlandet
samt se till att individerna i företag har rätt kompetens. Med företagskultur menar författaren de
värderingar, normer och symboler som skapar en likartad förståelse för vad som sker. Dessa tankar
är synonyma med vad Alvesson & Sveningsson (2012) skriver om normativ styrning. De skriver att
grunden i normativ styrning ytterst handlar om delad förståelse och delade innebörder vilket uppnås
genom att rikta styrningen mot de anställdas föreställningar, tankar, förståelse, uppfattningar och
tolkningar. De menar vidare att detta ofta sker genom rekrytering och socialisation där företag vid
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anställning utgår från matchningsmodeller för att senare lära de nyanställda företagens normer. En
nära relaterad teknik för detta är enligt Alvesson & Svenningson (2012) identitetsreglering där
organisationen försöker skapa en överrensstämmelse mellan medlemmarnas självbild och de värden
en organisation står för. Författarna skriver vidare att organisationskultur är ett huvudelement i den
normativa styrningen. Samuelson (2004) skriver att det samspel mellan individer och företagskultur
som mindre formaliserad styrning till stor del handlar om har studerats av exempelvis Foucault,
Giddens och Piaget. Då vår studie specifikt behandlar självgående medarbetare kommer vi förutom
normativ styrning titta på begreppet governmentality som till stor del förknippas med Foucault.
Begreppet är nära förknippat med normativ styrning då governmentality enligt McKinlay & Pezet
(2010) kan sägas handla om att styra människor till självstyre vilket, enligt Dean (2010), uppnås
genom att forma beteende genom olika normer.

3.4 Normativ styrning
Normativ styrning riktar sig enligt Sveningsson & Alvesson (2010) till medarbetarnas tolkningar,
värderingar och föreställningar och denna form av styrning växte enligt Barely & Kunda (1992)
fram i takt med att kontorsarbeten blev vanligare och vanligare. Tanken var att ledare skulle få
bättre kontroll genom att utöka sitt fokus från beteende till att även fokusera på tankar och känslor,
tanken var att organisationer genom att vinna de anställdas hjärta skulle uppnå den mest subtila
formen av styrning, moralisk auktoritet. Enligt Barely & Kunda (1992) har historisk data successivt
växlat med tiden mellan en normativ och en rationell retorik. De normativa ideologierna fokuserade
bland annat på moraliska engagemang, gemensamma värderingar medan de rationella ideologierna
hade fokus på hur exempelvis organisationens medlemmar bör styras genom regler och beslut.
Perioden för rationella styrningen var enligt Barely & Kunda (1992) mellan 1900-1923 (scientific
management) och 1955-1980 (systems rationalism). De olika perioderna för den normativa
styrningen var under 1870-1900 (industrial betterment), 1923-1955 (human relations/ wellfare
capitalism) och från 1980 och framåt (organizational culture).

Med en normativ styrning är det enligt Barely & Kunda (1992) möjligt att styra medarbetares
insatser genom att med visioner och mål ha uppsikt över de underliggande tankar och upplevelser
som ligger till grund för medarbetarnas handlande. Alvesson & Sveningsson (2012) belyser även att
den normativa styrningen kan ses som en manipulativ styrning där verksamheter mer eller mindre
försöker ändra eller forma medarbetarens verklighetsuppfattning. Med detta menar författarna att en
lyckad styrning av medarbetarnas tankar och värderingar kommer leda till att medarbetarna kommer
arbeta utifrån den värdegrund som verksamheten anser vara mest effektiv. Hur denna styrning
fungerar kan exempelvis ses i modeller om att leda sig själv, så kallad ”self-leadership”. Begreppet
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self-leadership grundar sig enligt Stewart et al. (2011) i att medarbetaren först jämför sitt nuvarande
själv med de standarder den kan identifiera. Gapet mellan det nuvarande självet och de standarder
som finns försöker medarbetaren då minska genom olika former av beteenden som medarbetaren
sedan använder som feedback för att på nytt uppfatta hur ”jaget” (self) förhåller sig till de
standarder som finns och på detta sätt fortsätter cykeln. Genom normativ styrning sätter företag
alltså upp de olika standarder som en person ska identifiera sig mot.

Nya styrformer ersätter sällan av de styrformer som redan finns, istället så menar Kärreman &
Alvesson (2004) att normativ styrning kompletterar de former som redan finns. Vidare så menar
Barely & Kunda (1992) att normativ styrning skapar ett agerande som baseras utifrån företagens
bästa istället för att medarbetarna agerar utifrån belöningar eller tvång. Barely & Kunda (1992)
skriver att normativ styrning skapar en drivkraft hos medarbetarna som grundar sig i
tillfredsställelse i arbetet samt internt åtagande. Författarna skriver vidare att normativ styrning kan
medföra frihet och personlig utveckling för medarbetare under arbetet mot företags mål. Detta
stärks av Williams & van Triest (2009) som anser att normativ styrning strävar efter att uppmuntra
medarbetaren att på egen hand anpassa sina mål med företagens mål.

Målet med en normativ styrning menar Sveningsson & Alvesson (2010) är att skapa förståelse samt
delade innebörder i verksamheten och denna form av styrning förknippas enligt Fleming & Sturdy
(2011) ofta med de arbetsplatser vars medarbetare är mycket skickliga på sitt yrke. Vidare skriver
Sveningsson & Alvesson (2010) att kunskapsföretag använder sig av normativ styrning som ett
styrmedel för att uppnå verksamhetens mål samt att det är svårt att styra med regler för beteende
och resultatstyrning i denna typ av företag då det är svårt att mäta arbetsinsatsen. Även Kärreman &
Alvesson (2004) skriver att kunskapsföretag i stor utsträckning använder sig av styrformer som
företagskultur. Då normativ styrning handlar om medarbetarnas tolkningar och föreställningar så
blir ett viktigt begrepp företagskultur. Flertalet författare behandlar begreppen normativ styrning
och företagskultur som synonymer (Rashid, Sambasvian, & Johari, 2003; Costas, 2012; Barely &
Kunda, 1992; Andersson & Tengblad, 2009). Denna blandning av begrepp kan förklaras av vad
författare anser vara innebörden i företagskultur, exempelvis skriver Fleming & Spicer (2003) att
företagskultur består av värderingar, attityder, normer, vad medlemmarna tror på o s v. Detta är en
del av kärnan i normativ styrning vilket medför att begreppet företagskultur får en stor plats i
studier om normativ styrning.

Normativ styrning sker enligt Alvesson & Sveningsson (2012) med hjälp av anpassning av
omgivningens normer och kultur i form av två viktiga metoder, rekrytering och identitetsreglering.
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Enligt Costas (2012) så leder den normativa styrningen till att medarbetarna identifierar sig med ett
företag. Vidare menar Alvesson (2004) att företag bör använda sig av samt förmedla en positiv
identitet av en verksamhet då det gör det lättare för medarbetare att identifiera sig med samt lättare
att vara lojal mot en verksamhet. Identitetsreglering blir med andra ord tätt förknippat med
företagskultur då en medvetet skapad företagskultur enligt Fleming & Spicer (2003) till stor del
handlar om att skapa självuppfattningar hos medarbetarna som stämmer överens med vad företagen
efterfrågar. Vid rekrytering så identifieras den sökande som anses vara mest kvalificerad, d v s att
företag utgår från personliga kvalifikationer, den sökandes personlighet, ambitioner och
värderingar. Efter rekryteringsprocessen så sker inlärningen av verksamhetens normer genom olika
processer som exempelvis utbildning och introduktionskurser (Alvesson & Sveningsson, 2012).
Barely & Kunda (1992) tar upp ett exempel på detta där de anställda på ett företag fick medverka i
olika kulturseminarier för att de skulle ta till sig verksamhetens tolkningar av företagen.

Utifrån ovanstående text blir det tydligt att normativ styrning handlar om att påverka normer och
värderingar så att dessa stämmer överens med företagens värdegrunder. Genom denna påverkan vill
företag få medarbetare att agera utifrån företagens intressen. Utifrån de olika författare vi nämnt
ovan kan vi se att normativ styrning ofta sker genom tre olika styrmedel, rekrytering,
identitetsreglering samt företagskultur. Vi behandlar dessa tre styrmedel mer ingående.

3.4.1 Normativ styrning genom rekrytering
Då normativ styrning syftar till att medarbetarna ska dela samma uppfattningar och värderingar som
verksamheten har så anser Sveningsson & Alvesson (2010) att rekrytering är ett centralt begrepp.
Vidare menar författarna att selektiv rekrytering är ett verktyg för normativ styrning som behandlar
de medarbetare företag anställer utifrån hur de passar in på värderingar som verksamheten har.
Enligt Sveningsson & Alvesson (2010) så använder sig kunskapsföretag av selektiv rekrytering då
det kan vara svårt att styra med beteende- och resultatstyrning. Enligt författarna går urvalen till så
att de baseras på den sökande medarbetarens värderingar som passar bäst in på verksamhetens
kultur och normer.

Ett annat verktyg som den normativa styrningen använder sig av vid rekrytering är
matchningsmodellen (Alvesson & Sveningsson, 2012). Denna modell innebär att traditionella
kvalifikationer hos den sökande som exempelvis betyg och meriter, kompletteras med andra
egenskaper som bland annat ambitioner, värderingar och personlighet. D v s att den sökande ska,
förutom att ha kunskapen som krävs för arbetet, även passa i in i verksamhetens normer och
värderingar (Alvesson & Sveningsson, 2012). Detta tar även Wanous & Reichers (2000) upp, att
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verksamheter jämför sina värderingar med den sökandes samt att organisationer försöker
tillfredsställa bådas behov. Med denna matchningsmodell ska en verksamhet enligt Wanous &
Reichers (2000) få en ökad produktivitet, kreativitet samt effektivitet eftersom att den sökandes
behov har matchats med företagens behov i rekryteringen.

3.4.2 Normativ styrning genom identiteter
Identitetsstyrning fokuserar på att styra ”insidan” av medarbetare vilket innebär en vilja att påverka
de rädslor, aspirationer, tankar, känslor och upplevelser som påverkar personalens agerande
(Alvesson & Willmott, 2002; Kärreman & Alvesson, 2004). Då denna typ av styrning är mindre
påträngande än styrning som förlitar sig på yttre stimuli anser författarna att den kan vara mer
effektiv än traditionell styrning (Alvesson & Willmott, 2002).

Identitetsstyrning är enligt Kärreman & Alvesson (2004) ett sätt att orkestrera och samordna arbetet.
Genom att människan har ett behov av att identifiera sig själv blir de också möjliga att kontrollera
genom identitetsstyrning (Roberts, 2005). Ashforth, Harrison & Corley (2008) skriver att behovet
av att identifiera sig grundar sig i att människor vill se sig själva i ett positivt ljus. Författarna
skriver vidare att människan identifierar sig för att kunna definiera sig genom olika kontexter,
uttrycka den identitet de värderar, bibehålla en känsla av helhet genom ett set av identiteter,
bibehålla en känsla av helhet genom tid samt att ha en känsla av vara unik. Identifiering i sociala
kategorier är enligt Kärreman & Alvesson (2004) med andra ord ett sätt att förstå den sociala miljön
samt personens plats däri. Författarna skriver vidare att vår sociala identitet är förvärvad genom
olika processer av identifikation och då dessa är socialt producerade är de också möjliga att styra.

Identifikation har sin grund i människans tendens att klassificera sig och andra i sociala grupper
(Kärreman & Alvesson, 2004). Då viljan att se sig själv i ett positivt ljus genom sin sociala grupp är
stark fortsätter personen att differentiera sin grupp mot andra genom värdebaserade dimensioner
långt efter att denne hittat sin sociala kategori (Ashforth et al. 2008). Identitetsarbete är alltså ett
ständigt pågående arbete (Alvesson & Willmott, 2002). Den identitet vi skapar är en av
nyckelkomponenterna för att förklara hur människan ser på sin omgivning (Ashforth et al. 2008)
och det är denna syn på omvärlden som gör det möjligt att styra beteende (Roberts, 2005).

Större parten av forskningen inom identitetsstyrning har inte haft så stort fokus på konkreta
arbetssätt enligt Alvesson & Willmott (2002), författarna har därför skapat nio medel för att påverka
identiteter. Dessa är enligt författarna att definiera personen direkt, definiera genom att definiera
andra, tillhandahålla motiverande vokabulär, ha konkreta moraler och värderingar, kunskap och
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färdigheter, gruppkategorisering samt anknytning, hierarkier, etablera klara regler samt definiera
kontexten.

Att definiera personen direkt, som är det första arbetssättet, baseras enligt Alvesson & Willmott
(2002) i tankar om att ge en referens som är stabil över tid och som särskiljer denna person från
andra vilket är något människor strävar efter när det gäller identitet. Denna definiering visar även de
förväntningar företagen har på personen och ju mer precis denna definiering är desto mindre vaghet
finns det i vad som krävs av personen.

Det andra arbetssättet som handlar om att definiera genom att definiera andra grundar sig i en
indirekt identifiering. Genom att referera till specifika egenskaper hos andra är det enligt Alvesson
& Willmott (2002) möjligt att påverka hur människor identifierar sig själv. Exempel på detta är
enligt författarna studier där företag som refererat till andra som amatörmässiga och falska uppfattar
sig själva som professionella och ärliga. Ett annat exempel är företag som anser att
arbetsuppgifterna inte passar för kvinnor och chefen säger att han aldrig skulle anlita en kvinna.
Genom att visa att kvinnorna inte har de rätta egenskaperna blir männen i företaget definierade som
”riktiga män” och kan då göra arbetsuppgifter de annars skulle anse vara frustrerande och negativa.

Tillhandahållande av motiverande vokabulär är det tredje arbetssättet och kan sägas vara en form av
ramverk som, enligt Alvesson & Willmott (2002), ska ge en förståelse hos medarbetarna gällande
meningen i deras arbete. Genom att ge vokabulär av motiv där organisationer inkluderar grunder
och historier vilka fungerar som ett set av referenspunkter tydliggörs vad som är viktigt och
naturligt i arbetet. Författarna skriver vidare att exempel på detta kan vara betoning på
decentralisering, att ha roligt, att arbeta i grupp o s v och att en betoning på detta och att lönen ska
vara rättvis, inte mer, signalerar att medarbetarna bör konstruera sig själva utifrån en inneboende
motivation framför en löneinriktad motivation.

Det fjärde arbetssättet är tillhandahållandet av värderingar och historier med en stark moralisk
grund. Genom detta arbetssätt ska personalen påverkas till att orientera sin identitet mot en viss
riktning, eller så stimuleras denna process enligt Alvesson & Willmott (2002). Författarna skriver
vidare att grupper ibland skapar en stark syn på vilka värderingar gruppmedlemmarna ska ha och
om en medlem går emot dessa riskerar denna medlem också att ses som en ovärdig gruppmedlem.

Det femte arbetssättet som är kunskap och färdigheter grundar sig i tanken om att du definieras som
person av vad du har för kunskaper (Alvesson & Willmott, 2002). Alvesson & Willmott (2002)
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skriver att utbildning och professionell anknytning är en viktig del av identitetskonstruktioner.
Denna form av konstruktion kan enligt författarna ses i exempelvis chefsutbildningar där fokus
ligger på att deltagarna ska vara en viss form av chef, exempelvis affärschef istället för specialisteller avdelningschef då detta får dem att fokusera mer på företagen som helhet.

Gruppkategorisering samt anknytning är det sjätte arbetssättet. Det är enligt Alvesson & Willmott
(2002) ett kraftfullt medel för identifikation där det är möjligt att skapa sociala kategorier och
tillskriva dessa till olika personer. Författarna skriver vidare att denna kategorisering skapar en
känsla av vi, och därmed även dem, vilket skapar en känsla av samhörighet och medlemskap. Detta
kan enligt författarna bli en viktig källa för en persons självförståelse, självövervakning och hur
personen presenterar sig inför andra.

Att sätta sig i relation till andra genom över-/underordning i hierarkier är det sjunde arbetssättet och
det är centralt i frågan om vem en person är enligt Alvesson & Willmott (2002). Författarna skriver
vidare att hierarkier i organisationer ofta är formellt skapade men att även olikheter i status mellan
olika funktioner också kan vara centrala. Denna form av identifiering kan enligt författarna även ses
i företag där vikten av hierarkier minskas för att uppnå en syn om att alla i företaget är eliter och att
företaget därmed är före konkurrensen.

Det åttonde arbetssättet, att etablera klara regler visar på de idéer och normer som finns gällande det
”naturliga” sättet att göra saker på enligt Alvesson & Willmott (2002). Att visa på vad som är
naturligt när det gäller regler och standarder skapar en viss form av självidentifiering, det är
exempelvis möjligt att visa att det naturliga för en ”lagspelare” är att inte klaga, att inte verka
hotfull genom hans kunskaper, personlighet o s v.

Det sista, och nionde, arbetssättet Alvesson & Willmott (2002) tar upp är att definiera kontexten.
Detta arbetssätt fungerar enligt författarna genom ett tydliggörande av scenen samt visar på hur
människorna inom kontexten ska bete sig. Författarna skriver att identifieringen påverkas genom att
visa i vilken miljö företagen verkar i, exempelvis vilken marknadssituation företagen är i. Om
företag exempelvis trycker på det faktum att globaliseringen leder till ökad osäkerhet, hård
konkurrens och snabba förändringar inbjuds personalen till att utveckla de färdigheter som krävs för
att klara av denna situation.

3.4.3 Normativ styrning genom företagskultur
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Styrning genom företagskultur är en del av den mindre formaliserade styrningen och är enligt
Alvesson & Sveningsson (2012) en viktig del i normativ styrning. Det är vanligt att värdet av
kulturteorin försvinner bakom bleka och innehållslösa beskrivningar vilket resulterar i att det är
svårt att få en bra förståelse. För att förstå en företagskultur fullt ut så menar Alvesson &
Sveningsson (2012) att det är viktigt att kunna tolka och analysera verksamheten. Vidare menar
Barely & Kunda (1992) att företagskultur i ett företag kan ses som en uppsättning av regler som
visar vägen mellan företagens och medarbetarnas förhållande.

Företagskultur är av stort intresse då det riktar fokus mot livet i verksamheten, grupper, relationer,
människor och tankesätt. Företagskultur är uppbyggd på värderingar, gemensamma uppfattningar
och sociala normer och detta kan enligt Brown & Malmi (2008) ses som något påverkbart då
kulturstyrning utförs i syfte att påverka och kontrollera medarbetarnas värderingar. Själva
kulturbegreppet är svårt att definiera då det inte verkar finnas någon samsyn, men enligt Hofstede,
Neuijen, Daval Ohayv & Sanders (1990) finns det sex kännetecken för företagskultur som de flesta
forskare är ense om. Det är att kultur är holistisk, historiskt bestämd, mjuk, socialt konstruerad,
relateras till antropologiska begrepp och att den är svår att ändra. Att kultur är holistisk betyder att
kulturen anses bestå av idéer grundade i organisationens historia. Perspektivet omfattar såväl
kognitiva mönster som beteendemönster. Att kultur är historisk, d v s att den är bestämd och den
har växt fram över tid och förmedlats via traditioner och vanor. Att kulturen är ”mjuk”, d v s att den
är svår att mäta. Kultur är socialt konstruerad, då vi människor har skapat den. Olika grupper skapar
olika kulturer och det behöver inte vara den mänskliga naturen som avgör kulturen. Antropologiska
begrepp är viktiga då de ibland används som exempelvis ritualer och symbolik. Kultur är svår att
ändra då vi människor har en viss tendens att hålla fast vid idéer, föreställningar och värderingar.
Dessa syner av olika kulturdefinitioner kan jämföras med Martins & Terblanche (2003) som skriver
att företagskultur förmedlas genom symboler, känslor, meningen bakom språket, beteenden, fysisk
omgivning samt artefakter.

Enligt Alavi, Leidner, & Kayworth, (2006) bör företag ha en mer realistisk syn på företagskultur,
speciellt i större verksamheter vid en pågående rekrytering av personal, vid införande av ny teknik
eller där det finns avdelningar och andra grupper som gör att en enhetlig företagskultur är omöjligt.
D v s att företag kan ha en underliggande dominerande företagskultur men att det samtidigt finns
andra olika subkulturer som existerar inom företagen. Schein (1992) menar att de flesta människor
ingår i flera olika grupper, vilket betyder att det som delas med en grupp följer med in i en annan
där det kan uppstå missförstånd och konflikter. Vidare menar Schein (1992) att en subgrupp kan
skapa en egen historia och gemensamma värderingar som finns vid sidan av den generella kulturens
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delade antaganden. Ett sätt att förklara företagskulturen och dess subkultur är enligt Hatch (2006)
att jämföra företagskulturen med ett knytkalas med vänner. I grund och botten delar vännerna
samma måltid men alla äter och bidrar med flera olika rätter, d v s att de delar företagskultur men
bidrar med värderingar och erfarenheter. Ett företag kan alltså ha en övergripande företagskultur
men samtidigt bestå av flertalet värderingar samt uppfattningar i olika grupper, så kallade
subkulturer (Alavi et al. 2006; Hatch 2006; Schein 1993). Ibland kan dessa typer av krockar
utvecklas till en slags motkultur ”countercultures” Sinclair (1993). Med detta så menar författaren
att dessa grupper har normer och värderingar som är i motsats till verksamhetens grundläggande
värderingar. Sinclair (1993) belyser även att konflikt är vanligt när det talas om subkulturer men vill
dock markera att konstruktiv konflikt kan vara positivt då det kan leda till ett kreativare tankesätt
kring utvecklingen av verksamheten.

Weber & Camerer (2003) menar att företagskultur utvecklas inom en verksamhet genom
gemensamma erfarenheter, för det mesta under långa tidsperioder samt att det är användbart
eftersom det ger medarbetare i företag en underförstådd samordning av verksamheten. Med detta
menar författarna att det är möjligt att nå en överenskommelse i varje prestation men att denna inte
behöver uttryckas, bland annat så används språk i form av koder och symboler. Även Alvesson &
Sveningsson (2012) delar denna syn om att företagskulturen bygger på att medarbetarna har
gemensamma åsikter, värderingar och sätt att bete sig samt att symboler och symbolik berör
medarbetarna. Företagskultur förklarar även Rashid et al. (2003) som ett mönster av uppfattningar,
ritualer, myter, symboler och tillvägagångssätt som har utvecklats under tiden i organisationer samt
att det är ett uttalande om hur just denna organisation går tillväga.

För att medarbetare ska fungera bra i företag och på arbetsplatser är det viktigt att företagskultur i
form av en sammansättning av att innebörder, föreställningar och symboler är centrala. Med detta
menar Alvesson & Sveningsson (2012) att det är viktigt hur medarbetare tolkar relationer och
sociala roller i relation till gränser och hierarkier. Ser medarbetare sin chef som en kollega som
medarbetaren kan få råd och förslag av eller ses chefen som en ledare som sitter högt över sin egen
position? Hur medarbetare ser på chefer och ledarskap samt betydelsen kan skilja sig åt i olika
företagskulturer. Författarna menar att det inte spelar någon roll hur välutvecklade formella
styrsystem är då medarbetare tolkar och orienterar sig själva i den verklighet den lever i, dvs. att det
inte går att skriva regler för beteende, speciellt inte i kunskapsföretag då det handlar om att påverka
föreställningar, idéer, värderingar vilka är sätt att tolka sin arbetsverklighet. Vidare menar Sadri &
Lees (2001) att en positiv företagskultur kan ge enorma fördelar för företag och därmed ge en
31

konkurrensfördel gentemot andra företag. Dock kan en negativ företagskultur hämma framtida
förändringar i företag då den kan ha en negativ inverkan på den organisatoriska arbetsförmågan.

Trots att forskning inom området företagskultur har visat på en del svårigheter med att använda det
som ett styrinstrument belyser Alvesson & Sveningsson (2012) att det bidrar till att styra
medarbetare. Om det finns en stark företagskultur som sätter sin prägel på en organisation
tillhandahåller den medarbetare lösningar och riktlinjer för hur saker ska göras. Men enligt
Alvesson & Sveningsson (2012) krävs det att medarbetare kan bära sig åt samt att de i olika
sammanhang kan uttrycka sig på ett visst sätt och att de måste följa särskilda tankesätt, värderingar
och ideal på arbetsplatsen.

Som vi tidigare nämnt så har kunskapsföretag en unik karaktär då kunskapen är dess primära resurs
vilket skapar utmaningar kring hur dessa styrs. Därför anses företagskultur vara ett lämpligt
styrverktyg för att skapa gemenskap via tankesätt och värderingar och kan på så sätt enligt
Sveningsson & Alvesson (2010) styra medarbetare mot gemensamma mål utan att de dämpar deras
kreativitet. Vad författarna menar är att de kan se fördelar med värderingar som medarbetare delar
och på så sätt styra dem åt samma håll. Styrning via företagskultur har enligt Sveningsson &
Alvesson (2010) även ett syfte att skapa sammanhållning, och detta görs genom gemensam
identitet.

3.4.4 Normativ styrning genom governmentality
Som vi tidigare skrivit har begreppet governmentality många likheter med normativ styrning då det
enligt Samuelson (2004) fokuserar på det samspel mellan företagskultur och individer som mindre
formaliserad styrning i grunden handlar om. Governmentality nämndes först av Roland Barthes år
1957 som då syftade till att länka styrningsprocesser med effektivitet, han gjorde dock inga försök
till att renodla begreppet (McKinlay, Carter, & Pezet , 2012). Forskningen fokuserar istället ofta
kring Michel Foucaults arbete kring området (McKinlay et al, 2012; Townley, 1993; Dean, 2010;
Clegg, Pitsis, Rura-Polley, & Marosszeky 2002; Ezzamel & Reed 2008). Foucault tänkte att
governmentality skulle vara ett politiskt koncept men insåg att det hade långt fler verkningsområden
än det statliga (McKinlay et al. 2012). Governmentality grundar sig enligt Townley (1993) i två ord,
government som handlar om aktiviteter för att forma beteendet hos personer samt ordet rationality
som handlar om att något måste vara känt innan det kan formas. Detta kan jämföras med Dean
(2010, s. 17) som definierar government som ”conduct of conduct” där ordet conduct kan ha lite
olika mening. Det kan betyda att leda, guida, styra sig själv och det kan även stå för olika
beteenden. Genom att sätta ihop dessa olika betydelser menar författaren att begreppet visar alla
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försök att forma vårt beteende genom olika normer. Makten ligger alltså inte utanför, den är istället,
enligt Foucault (1975), subtilt närvarande inom människan och gör att människan blir mer effektiv
samtidigt som maktens grepp om människan blir starkare och starkare.

Governmentality skapades för att visa på de nuvarande neoliberala formerna av styrning där
styrningen vilade på de frivilliga deltagandet hos individerna (Clegg et al. 2002). Begreppet baseras
mycket i Foucaults syn på makt, och det är enligt Ezzamel & Reed (2008) denna syn på makt som
gjort att Foucault har influerat organisationsstudier så mycket. Han menar att makt enligt Foucault
inte handlar så mycket om att förbjuda vissa ageranden, det handlar snarare om att skapa
personligheter som agerar utifrån en reglerad frihet (Ezzamel & Reed, 2008). Detta kan jämföras
med McKinlay & Pezet (2010) som skriver att governmentality refererar till en syn där fokus ligger
på guidning, inte kontrollering, hur människor ska leda sig själva. Governmentality handlar alltså i
stort om att styra människor till självstyre. Människor får en personlig frihet enligt Mckinlay et al.
(2012) samtidigt som de hålls ansvarig för välfärden hos populationen. Inom organisationer blir då
populationen själva organisationsmedlemmarna. Författarna skriver vidare att denna typ av styrning
är indirekt, mål kan sättas upp men själva agerandet kräver ett frivilligt agerande hos de deltagarna.

Foucaults arbete har enligt McKinlay et al. (2012) haft en stor inverkan på diskussioner om arbete,
organisation och identitet under de senaste åren. Detta då han till stor del förklarar hur människor
skapar dess identitet genom att använda sig av deras erfarenheter och de kulturella symboler som
finns att tillgå. Författarna skriver vidare att Foucault menar på att människor ständigt konstruerar
deras identitet inom dennes omgivande kultur, sociala grupp och samhälle. Denna syn på identiteter
innehåller samma grundtankar som forskning inom aktuell identitetsforskning inriktat på
organisationer. Vidare skriver Fleming & Spicer (2003) att Foucaults analyser har haft en stor
inverkan på studier av organisationer då de har gett en mer preciserad insyn i begreppen makt och
subjektivitet. Författarna skriver att Foucaults studier ökar insynen i hur företagens makt och
personalens subjektivitet hör ihop med sociala relationer och dominans inom organisationer.

En viktig del är enligt Townley (1993) att personalen måste göras synlig, det måste finnas sätt att
inspektera de arbetande, att se kvalitet, prestation, snabbhet och skicklighet. Detta kan ske genom
ett av två sätt, att personal blir en del av en studie eller att personalen genom självteknologier
definierar sig själv genom att knytas till en identitet. Självteknologier kan här liknas vid de olika
medel en människa använder för att utöka kunskapen om självet (Dean, 2010). Både deltagandet i
en studie och olika självteknologier påverkar på så sätt att personen känner sig sedd och hur
personen ser på sig själv. Författaren skriver att det finns två teknologier för att skapa kunskap om
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individen, examinationen som definierar personen som ett objekt av kunskap eller erkännandet som
knyter individen till en kunskap om självet och etablerar koncept om subjektivitet. Examinationen
skapar enligt Foucault (1975) en överblick genom vilken det är möjligt att differentiera individer för
att sedan belöna eller bestraffa dem. Genom att belysa dem som styrs befästs också makten om
dem, genom att alltid synas hålls personen kvar i dennes beroende. Författaren skriver vidare att
examinationen gör det möjligt att klassificera, få fram genomsnitt, bilda kategorier och bestämma
normer vilket gör individen till ett objekt. Ett objekt där ledningen kan överblicka läggning,
färdigheter, särskild utveckling osv. Erkännandet innebär enligt Townley (1993) att personen
erkänner sina tankar och handlingar. Detta kan enligt författaren ses i blanketter där människor
skriver om sina styrkor och svagheter, vad de har varit nöjd och mindre nöjd med i sina tidigare
beslut samt hur de hanterar framgång och bakslag. Denna form av utvärderingar tränar individer att
utvärdera vad som händer i dem själva.

I de olika arbetsformerna för maktutövning går det att utläsa en gemensam faktor, det Foucault
(1975) kallar för den hierarkiska övervakningen. Detta medel grundar sig i vad författaren kallar för
betvingande blick, vilket innebär ett synliggörande av handlingar och genom detta synliggörande
skapas makt. Foucault (1975, s. 171) skriver följande om den disciplinära makten ”Den belägger
inte krafterna med bojor för att minska dem; den strävar efter att binda dem för att på samma gång
föröka och utnyttja dem. Istället för att massivt och enhetligt underkuva allt som är den underlagt,
åtskiljer, analyserar och differentierar den och denna upplösningsprocess fortgår ända tills den
ernått de nödvändiga och tillräckliga enskildheterna”. Inom detta citat går det att urskilja två
huvudsakliga tankar i vad Foucault kallar för den disciplinära makten. Det första är ett bindande av
personen där Foucault (1975) menar att den disciplinära makten gör människan till både verktyg
och föremål. Den disciplinära makten handlar enligt Dean (2010) om att reglera och hantera
människor inom en grupp. Genom att individen vet att den ständigt kan ses, utan att själv veta när
detta faktiskt sker skapas en makt som är synlig och okontrollerbar. Författaren skriver vidare att
den som ingår i synlighetsfältet, och är medveten om det, låter makten gå ut över sig själv. Personen
åtar sig därför två roller och blir ”…principen för sitt eget underkuvande” (Foucault, 1975, s. 203).
Den andra tanken som kan urskiljas är de medel som gör att den disciplinära makten fungerar, vilka
vi till viss del gått in på tidigare när vi talat om administration av personal och examination. Enligt
Foucault (1975) fungerar den disciplinära makten genom övervakning, iakttagelser och jämförande
mätningar utifrån en viss norm. Författaren skriver att den disciplinära uppbyggnaden handlar om
att kontrollera, anteckna alla händelser, iaktta osv. Med andra ord kan det sägas handla om att
synliggöra varje detalj och att på detta sätt kontrollera.
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Genom alla ovanstående arbetssätt skapas ett normaliserande system vilket enligt Foucault (1975)
är ett medel för den disciplinära makten. Författaren skriver att det normaliserande systemet handlar
om att människan ska agera rätt, att minska alla avsteg från ordningen. Med andra ord kan det sägas
handla om att människor ska dra åt samma håll. Inom det normaliserande systemet belönas, enligt
Foucault (1975), gott beteende och dåligt beteende bestraffas vilket skapar en hierarki av goda och
dåliga individer. Genom att jämföra, differentiera, hierarkisera, förenhetliga och utesluta skapas
enligt författaren en normalisering.

Vid analys av governmentality anser Dean (2010) att fyra dimensioner bör undersökas. Den första
dimensionen handlar om de former av synlighet som krävs för vissa typer av styrning. Exempel på
sätt att synliggöra fält som måste styras kan enligt författaren exempelvis vara olika tabeller eller
flödesscheman. Foucault (1975) tar upp tidsschema som exempel. Dessa delar gör att vi ser och kan
uppfatta vad som behöver styras. Den andra dimensionen berör de tekniska aspekterna av styrning.
Här ligger fokus på faktorer som svarar på genom vilka medel, mekanismer, procedurer, instrument,
tekniker, teknologier och vokabulär styrningen grundar sig i. Detta kan enligt författaren sägas vara
styrningens teknologier. Den tredje dimensionen handlar om den kunskap som uppstår från och
påverkar styrningen. Den handlar om hur företag använder sig av den kunskap som finns, hur
ledning exempelvis påverkar rutiner, ritualer, procedurer eller ser på hur medarbetare bör bete sig
utifrån den expertis och ”know-how” som finns. Den sista dimensionen handlar om att forma de
individer och den kollektiva identitet genom vilka styrningen verkar. Här ligger fokus på vilka typer
av personer och identiteter styrningen utgår från och vilken form av förändring de försöker uppnå.
Vilket beteende förväntas av de som blir styrda? Vilka rättigheter och skyldigheter har de? Hur
stärks dessa rättigheter och skyldigheter? Hur kan företag få vissa individer att identifiera sig med
olika grupper? Det handlar alltså om hur personer identifierar sig mot olika saker.

3.5 Sammanfattning
Nedan kommer en sammanfattning av det teoretiska ramverket utifrån de delar vi valt att arbeta
vidare med. Detta för att ge läsaren en beskrivning av hur de olika faktorerna av normativ styrning
är uppbyggda. Normativ styrning kan ses som ett komplement till andra styrformer och verkar
exempelvis genom rekrytering, identiteter, företagskultur och governmentality vilka är de delar vi
valt att behandla. Utifrån vad vi tar fasta på och ska använda har en modell skapats som visar de
olika faktorerna samt hur de förhåller sig till varandra. Rekryteringen består av två olika faktorer,
selektiv rekrytering och matchningsmodellen. Identiteter består av klassificering, motiverande
vokabulär, normer och värderingar samt definiering av kontexten. Klassificering har vi skapat som
en sammanfattande rubrik över arbetssätt ett, två, fem, sex och sju som Alvesson & Willmott (2002)
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tar upp för identitetsstyrning. Normer och värderingar har skapats som en rubrik över arbetssätt fyra
och åtta. I företagskultur ingår faktorerna, gemensamma uppfattningar, sociala normer och synen på
chefen. I den sista, governmentality ingår synliggörande. Inom governmentality är chefens roll en
aspekt som är relativt stor. Detta kan exemplifieras av McKinlay & Pezet (2010) som skriver att
governmentality handlar om att guida, inte kontrollera aktörer till agerande. Detta tittar vi dock på
inom företagskulturen och har därför valt att inte ta upp det inom governmentality.

Figur 3.1, Modell, egen figur.
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3.6 Forskningsfrågor
Den litteratur som använts i denna studie har utvärderats och diskuterats för att skapa en överblick
över vilka delar som är relevanta att inkludera i studien. Genom att se till antalet citeringar samt
valideringar av varje artikel har en bild skapats över vilka artiklar som det redan forskats mycket
kring och vilka artiklar vars innehåll kan ses som framväxande eller föreslagen. Detta arbete finns
bifogat som bilaga 2. På detta sätt sker inte ytterligare forskning på redan dominerande litteratur.

I de delar som ska ge en grund till ämnet i sig har nyare samt äldre litteratur använts, detta för att ge
läsaren en bild av dagens syn på ämnet samtidigt som denne ska få ta del av välkänd litteratur som
kan ses som en grund i ämnet. En del artiklar som används som grund för forskningsfrågor är väl
citerade men används trots detta då lite empirisk undersökning har skett i ämnet. De olika artiklarna
som används undersöker i huvudsak de olika delarna inom normativ styrning för sig, inte normativ
styrning som helhet vilket denna studie riktar in sig på.

1. Är vissa delar av normativ styrning mer framträdande än andra?
2. Hur används normativ styrning inom revisionsbyråer?
3. Vilka andra styrformer kompletterar den normativa styrningen?
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4. Empiri
I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. En kortare presentation
inleds av varje företag. Företagen och aktörerna är anonyma och bemärks som företag A, företag B
och företag C. Därefter kommer resultaten av intervjuerna redogöras i olika teman vilka är
rekrytering, identitetsstyrning, kultur och governmentality.

4.1 Företag A
Fyra aktörer har intervjuats varav en är kontorschef, en är godkänd revisor, en är auktoriserad
revisor och en är ansvarig för ekonomiservice och performance management där denne leder och
utvecklar ett antal kollegor. Företaget är en internationell revisionsbyrå och benämns som företag
A. Enligt dem själva är de ett av Sveriges ledande kunskapsföretag som bygger på medarbetarens
kompetens och kvaliteten på de tjänster de erbjuder. De är ett av de större företagen och kan därför
erbjuda branschspecifika och kvalificerade tjänster. ”… Ett välkänt kunskapsföretag som agerar
med integritet…” beskriver en medarbetare detta företag. Vidare säger en annan att ”… kvalitet och
affärsmässiga…” är ord som kan beskriva företaget. De arbetar inte bara mot företag utan även mot
privatpersoner. Samtliga aktörer intervjuades 2013-11-05. Inom detta företag kommer aktörerna
kallas för revisor A1, revisor A2, ekonomiserviceansvarig A och kontorschef A.

4.2 Företag B
Detta företag är en mindre lokal revisionsbyrå och benämns som företag B. Aktörerna inom
företaget som intervjuats är en delägare, två revisorassistenter och två auktoriserade
redovisningskonsulter. De säger sig arbeta mycket nära kunden och erbjuder tjänster inom revision,
skattekonsultationer och ekonomisk rådgivning. Företaget är enligt delägaren ”… ett lokalt
förankrat alternativ till de stora byråerna…” där de är måna om att ha hög service och hög
tillgänglighet. Företaget är relativt nystartat och antalet anställda har ökat med hundra procent över
de senaste fem åren. Detta är en ökning som de i nuläget är nöjda med och de ser gärna att det
fortsätter att öka. En av revisorassistenterna ser företaget som ”… tillgängligt, täta kontakter och
där vi mer fungerar som ett viktigt bollplank…”. Vidare menar en annan anställd att medarbetare är
problemlösare på detta företag ”… Jag vill lösa ett problem åt kunden och jag vill vara snabb på att
göra det åt dem…”. Vidare uppger denne att dörren är öppen för alla och då de inte har någon
reception kan kunderna komma dit när som helst och fråga vad som helst. Samtliga intervjuer
skedde 2013-11-06. Inom detta företag kommer aktörerna kallas för redovisningskonsult B1,
redovisningskonsult B2, revisorsassistent B1, revisorsassistent B2 och delägare B.
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4.3 Företag C
De aktörer vi intervjuat inom företag C är en delägare, två revisorassistenter och en auktoriserad
redovisningskonsult. Företaget tillhör ett nätverk av lokalt ägda revision - och redovisningsbyråer
med över femtio lokalkontor i Sverige.

De arbetar främst med små och medelstora företag.

Delägaren beskriver företaget som både lokalt och rikstäckande ”…vi är en liten lokalbyrå men vi
har ett rikstäckande nätverk bakom oss och vi vill vara ett alternativ till storbyråerna…”.
Personlig kontakt samt att arbeta nära kunden är något som företaget uppger att de arbetar med och
att de lägger stor vikt vid att ha en god relation med sina kunder genom ett aktivt och nära
samarbete. Delägaren menar även att ”…våra kärnvärden ska ju vara att vi står med fötterna på
jorden och vi ska vara personliga och engagerade…”. Samtliga aktörer intervjuades 2013-11-13.
Inom detta företag kommer aktörerna kallas för redovisningskonsult C, revisorsassisten C1,
revisorsassistent C2 och delägare C.

4.4 Rekrytering
Kontorschef A fick frågan vad denne tittar på vid rekrytering av personal till företaget. Det
framkommer då att den sociala kompetensen är en viktig del då aktörerna träffar kunder varje dag
samt för att aktörerna inom företaget ska kunna fungera tillsammans. Kunskap är av vikt men den
sociala kompetensen anser denne som mycket viktigt. Kontorschef A menar ”… alltså det är ju
enhetsdelarna, du måste ju ha den kunskap du behöver för att klara jobbet du ska göra och den
kunskapen är ju olika beroende på vad det är man ska göra…”. Kontorschef A är själv inte utbildad
revisor eller redovisningskonsult utan denne rekryterades in i detta företag för att utveckla
verksamheten. Vidare menar kontorschef A att det oftast är så att rekryteringen går i en viss bana,
det vill säga att de flesta de anställer kommer från en ekonomisk utbildning på högskola eller
universitet. Ett personligt driv är en viktig del i de egenskaper som eftersöks hos den sökande men
även ett affärsmässigt driv, både för företaget samt för den kund de arbetar för. Detta kan jämföras
med företag B där delägare B säger att de vid rekrytering ser till det driv den sökande har när det
gäller att lösa kundens problem men även viljan att stanna kvar i staden. Vid frågan om varför
aktörerna tror att de fick det arbete de nu har så svarar revisorsassistent B1 ”…dom var nog
intresserade av en långsiktig person som ville jobba länge på byrån som den kunde hjälpa till att
bygga upp...”. Även revisorsassistent B2 belyser att ”…dom ville ha en nyexaminerad och någon
som var lite formbar, flexibel. Men även att man ska kunna gå ihop, personkemi…”.

Den sociala kompetensen verkar ha stor betydelse i alla tre företag då detta kommer upp i flera
sammanhang. Det är av vikt att medarbetarna fungerar i ett arbetsteam men de måste även kunna
arbeta självständigt. Vid rekrytering av medarbetare inom företag C kommer den sociala
39

kompetensen upp tidigt i intervjun och här menar delägare C att ”…den sociala biten att man
passar in i gänget här på kontoret är viktigt eftersom att vi är så få…”. Vid rekrytering tittar de här
företagen alltså till stor del på vilken typ av person de ska anställa och hur denne kan fungera med
övriga medarbetare. Vidare säger redovisningskonsult C att personliga egenskaper är viktigt, ”…det
viktigaste är att fungera i grupp eftersom vi är så pass få…”. Det är tydligt att den sociala
kompetensen är av stor betydelse vid rekrytering då den sökande ska kunna fungera ute hos kund
samt passa in i företagets arbetsgrupp.

Inom revisionsbranschen möter medarbetarna ofta olika kunder. Medarbetarna har olika uppdrag
och erfarenheter vilket gör det viktigt att vara anpassningsbar i olika situationer. Revisor A2 säger
att ”… man ska gärna vara lite av en kameleont, man ska passa in i olika organisationer och
sammanhang…”. Vidare menar revisor A2 att företaget vid rekrytering av personal även ser till en
grundsäkerhet, dels i den teoretiska kunskapen och dels i förtroendet gentemot de anställda. Detta
tillsammans med den sociala kompetensen, att fungera i grupp men att även kunna arbeta
självständigt ser vi som de starkaste faktorerna vid rekrytering. Även dokumenterad
arbetslivserfarenhet

samt

dokumenterad kunskap menar redovisningskonsult

B2, ”…en

kombination av personen och erfarenheten…”. Utöver den sociala delen och de personliga
egenskaperna ser företag C även till tidigare referenser inom arbete. Exempelvis så säger
redovisningskonsult C1 att ”…det finns liksom många som har utbildningen men jag tror att det var
de referenser jag fick…”. Vi tolkar detta som att arbetserfarenhet är en viktig aspekt i kombination
med förmågan att passa in i en grupp och rätt utbildning.

4.5 Identitetsstyrning
Under intervjuerna frågade vi aktörerna vad de hade för position i företaget. Det blev snart tydligt
att företagen inte utgår från traditionella hierarkiska positioner. Det finns visserligen chefspositioner
men till största del sker en uppdelning genom yrkestitlar baserade på utbildning eller arbetsuppgift.
Exempel på detta är revisor, revisorsassistent och redovisningskonsult. Att dela in medarbetare
utifrån formell utbildning och praktisk kunskap istället för genom olika hierarkiska nivåer verkar
vara ett naturligt inslag som aktörerna inte reflekterar över. Redovisningskonsult B2 säger ”Ja,
alltså titeln är auktoriserad redovisningskonsult. Eh, position oklar”. Genom dessa titlar blir det
tydligt att det är kunskapen som är i fokus. I företag A kan detta fokus även ses för företaget som
helhet. Vid frågan om vad företaget står för svarar ekonomiansvarig A ”…det står för en enormt
bred kompetens och kunskap” vilket kan jämföras med kontorschef A som säger ”…stabilitet och
garanti”. Genom den breda kunskap och kompetens som finns inom företaget vill de visa kunderna
att de är garanterade ett väl utfört arbete. Alla aktörer nämner kompetens när de talar om företagen
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som helhet, men företag B och C trycker inte lika mycket på denna faktor. I företag B ligger fokus
på tillgänglighet, närhet till kunden och att det är ett lokalt företag. Delägare B säger exempelvis ”Vi
brukar säga att vi är ett lokalt förankrat alternativ till de stora byråerna och vi är väldigt mån om
att ha hög service och hög tillgänglighet”. För att stärka denna känsla av närhet ska kunder alltid
kunna komma förbi om de vill. Förr hade de dörren olåst med då detta skapade mycket spring har
de nu istället en ringklocka. Under de timmar vi intervjuar blir det tydligt att kunderna verkligen
kommer och går då vi hör varje gång det ringer på dörren. Företag C riktar in sig på att vara både
lokalt och rikstäckande enligt delägare C. Tanken är att kunden ska ges den nära känsla en liten
byrå ger samtidigt som de finns över hela Sverige. Revisorsassistent C2 uttrycker det som
”Revisorsvärldens svar på närproducerat”. Genom denna kombination vill dessa företag kunna
erbjuda engagemang och personlighet samtidigt som de kan utnyttja den kunskap som finns inom
hela landet. Företagen har alltså olika inriktningar när det gäller att ”sälja” sig till kunden, det de har
gemensamt är dock att varje företag har en tydlig profil.

Som vi tidigare nämnt uppfattas personliga egenskaper som en viktig del vid rekrytering, speciellt
den sociala kompetensen. Denna sociala kompetens är en viktig del av vardagen för medarbetarna,
dels för att kunna samarbeta med kunder men även för gruppklimatet vilket exempelvis
revisorsassistent C1 och revisor A2 tar upp. Vikten av det sociala kom upp vid flertalet intervjuer.
Vissa aktörer nämnde det sociala mot kund, vissa nämnde det sociala inom gruppen och några tog
upp båda delarna. Vid frågor som rör viktiga personliga egenskaper handlar det, förutom den
sociala kompetensen, till stor del om kundkontakter. I företag C nämns exempelvis begrepp som
tydlighet, tålamod, att vara anpassningsbar samt att visa ett intresse för kunden upp. En annan viktig
egenskap hos medarbetarna är förmågan att ta eget ansvar. Revisorsassistent B2 säger exempelvis
”Ta ansvar är det absolut viktigaste när man jobbar mot kund”. Under flertalet intervjuer kom även
frasen ”frihet under ansvar” upp.

Den frihet under ansvar som många tar upp kan sägas ha en viss omgivande ram. Alla aktörer säger
att omkringliggande regelverk styr deras arbete. Dessa regelverk kan ibland skilja sig åt beroende
på arbetsområde, men några exempel är REKO, god redovisningssed, ISA och skattelagstiftningen.
På frågan om vad som styr aktörernas arbete svarar revisor A1 ”…hela regelverken runt det där.
Det finns ju med här hela tiden, jag kan ju inte köra med något eget som inte är enligt våran
standard eller regelverken som finns”. Dessa regelverk verkar vara en del av det dagliga arbetet till
så stor del att aktörerna inte längre reflekterar över hur styrda de verkar vara av dessa.
Revisorsassistent B2 säger vid tal om styrning ”… det är ju mycket regler om man tänker efter”.
Vidare säger denne även att de trots detta känner sig fria på grund av flextiderna. Att regelverken
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skapar en form av styrning stärks av delägare B som säger ”…de senaste åren så har ju
redovisningen REKO också då som inte fanns för 10 år sen kommit, så där får du ju en kultur,
styrning, vare sig du vill eller inte”. Medarbetare verkar vara relativt fria i hur man ska lägga upp
sitt arbete, de har även viss frihet i vilka tider de ska arbeta men de krav som finns är att bli klar i tid
och att du ska utföra arbetet i enlighet med de regler som finns. Utifrån våra observationer verkar
den dagliga styrningen sitta mer i regelverken än hos chefen, exempelvis säger revisor A2 att ”…en
lokal kontorschef kan liksom inte gå in och säga du ska jobba på det här sättet med den här kunden
för det kanske den chefen inte har någon kunskap om den kunden utan det är den påskrivande
revisorn….som liksom känner kunden”. Vid intervjuer med revisorsassistenterna i företag C ser vi
dock att delägare C får lite mer plats än i de andra intervjuerna då de nämner att chefen kan gå
igenom deras arbete. Detta har dock sin naturliga förklaring i att delägare C även är påskrivande
revisor och att de därför har ett tätt samarbete. Vi tolkar det med andra ord som att den observerade
skillnaden sitter i en strukturell skillnad då den auktoriserade redovisningskonsulten i detta företag
följer mönstret de andra företagen uppvisar. Regelverken fungerar som en form av ramar inom vilka
aktörerna har relativt stor frihet. Dessa ramar kombineras med tidsaspekten. Delägare B säger ”Jo,
alla har ju en planerare, man vet ju exakt vad man har som ska göras och vad det är för
deadlines…” vilket kan jämföras med revisorsassistent B1 som säger ”…jag kan jobba 5 ena dagen
och 11 andra men jag ska lösa min uppgift”. Det är regelverken samt deadlines som huvudsakligen
styr hur aktörerna lägger upp och utför sitt arbete.

4.6 Kultur
En viktig fråga inom företagskultur är hur medarbetaren uppfattar inte bara varandra utan även sin
chef. Kontorschef A förklarar att denne vill att de anställda ska kunna komma med vilka frågor de
än har samt att en öppen relation är viktigt. Kontorschef A menar att ”…de får komma med precis
vilka frågor som helst med de måste acceptera att jag inte tar i alla frågor. Om jag delegerar
någonting till en av medarbetarna då måste jag hänföra frågan dit… annars så kör jag över den
och då kommer de att komma till mig med allting…”. Vidare menar chefen i företag A att denne är
öppen inför sina anställda samt att denne inte pekar med hela handen utan mer vägleder. Detta
stärks av ekonomiansvarig A som beskriver sin chef som ”…där ***** (kontorschef A, författarnas
anm.) känner att här kan jag lämna litegrann till medarbetaren då kan ***** svänga och göra just
de här att öppna upp för diskussion, öppna upp till nya tankebanor och egna beslut…”. Vi får
uppfattningen av alla aktörer inom företag A, B och C som vi intervjuat att samtliga medarbetare
har en bra dialog. Detta kan stärkas med det revisor A2 säger att ”…det är ganska högt i tak och
man kan vädra alla möjliga frågor…”. Detta kan jämföras med delägare B som anser att dennes
roll i företaget är att ha dörren öppen både för kunder och sina medarbetare, exempelvis så säger
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revisorsassist B2 ”…det är inte så mycket peka med hela handen här utan det är mer fritt på de
viset…”. Detta kan jämföras med revisorassistent B1 som säger ”…vi styrs av andra saker, vi har ju
regler och normer som vi ska följa…”. Vidare menar även redovisningskonsult B1 att det inte pekas
med hela handen utan ”…vi diskuterar alltid och de frågar ofta vad vi tycker…”. Här ser vi att alla
tre företag är väldigt lika angående hur aktörerna ser på sin chef.

Aktörerna A, B och C fick frågan vilka personliga egenskaper som de anser är viktiga inom
företagen och de var eniga om att medarbetare bör vara socialt kompetenta, serviceinriktade samt
att ta de ska kunna ta ansvar. Även integritet kom upp hos några av aktörerna, exempelvis säger
revisorsassistent B1 att ”…man ska ha integritet…”. När vi frågar hur delägare C vill styra så
svarar denne att ”…det kan vara svårt ibland då man tror att man är på ett visst sätt men så är det
inte…”. Det är viktigt i denna byrå menar delägare C, att medarbetaren själv hittar nya egna
lösningar då denne inte ska bli styrd utan vara mer självgående. Men även här har chefen en öppen
dörr där de kan fråga vad de vill ”…absolut inte styra med hela handen, utan vi pratar och kommer
fram till lösningar, bollar idéer…” säger revisorsassistent C2. I företag C som är ett litet företag
tolkar vi det som att chefen fungerar mer som en coach, de bollar idéer och lyssnar till varandra
samt hjälps åt när det behövs. De verkar arbeta mycket nära varandra men även självständigt.

En annan viktig del i teorin är klädkod. Vid våra besök hos de tre företagen fick vi uppfattningen att
det finns en gemensam klädkod men när vi frågar aktörerna om det finns något uttalat så blir svaret
nej. När vi tog upp klädkod inom företag B fick vi svaret att det är kundanpassat men inget uttalat
”…det ska vara prydligt och tilltala de flesta kunderna…” säger revisorsassistent B2. Även i
företag C fick vi samma svar, att det inte finns något uttalat. ”…Vanlig proper…” säger
redovisningskonsult C, vidare menar revisorassistent C1 att ”…vi har nog väldigt flexibel
klädkod…”. Detta kan jämföras med vad delägare C säger att ”…hel och ren och representativ och
kanske förmågan att känna in…”. I företag A nämnde alla aktörer att klädkod är anpassningsbart
och exempelvis så säger revisor A2 att ”…här är man mer nertonad kan man säga, mer vardaglig,
medans man mer är av kostym eller dräktmänniska när man jobbar i Stockholm…”. Vidare säger
kontorschef A ”…vi har väl sagt så att här måste vi anpassa oss så att våra kunder känner sig
hemma hos oss…”.

Som vi tidigare nämnt är gemensamma värderingar viktiga inom företagskultur (Brown & Malmi,
2008; Weber & Camerer, 2003). Utöver denna gemensamma uppfattning om klädkod inom alla tre
företag så säger alla aktörer, som vi tidigare nämnt, att den sociala kompetensen är viktig. Revisor
A ger exempel på en personlig egenskap som är viktig ”…det är väl att vara lagspelare tror jag…
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det är väldigt viktigt hur man uppfattas internt och att man är kundvänlig…”. Ytterligare en viktig
aspekt enligt revisor A1 är ”…att man kan ta folk, du vet ju aldrig vad du möter för personer och
hur dom agerar och reagerar. Och att man ska vara lugn och inte hamna i konflikt med sin
kund…”. Utöver dessa värderingar är det även viktigt att ha ett eget socialt driv menar kontorschef
A ”…då det är ett kundarbete vi ska göra varje dag, och vi ska fungera tillsammans…”. Genom att
fråga varje aktör inom företag C vad de anser att företaget står för kan vi uppfatta flera
gemensamma faktorer. Det är en liten byrå, nästan lite familjär, men det står även för trygghet och
kvalitet för företagarna. Delägare C menar att ”…våra kärnvärden ska ju vara att vi ska stå med
båda fötterna på jorden och vi ska vara personliga och engagerade…” men även att de är ett
alternativ till de större byråerna. De personliga egenskaperna som anses vara viktiga inom företag C
är passa in i grupp, tålamod och trygghet. Att kunna hantera olika kunder menar
redovisningskonsult C samt ”…att få dom att förstå vad vi gör och varför vi gör det för kunden, det
kan vara ett problem ibland då de tror att vi är skatteverket…”. Vidare säger revisorsassistent C2
att ”…kunna ha många bollar i luften och kunna sortera ut vad som är viktigt för stunden…”.

I företag B är tillgängligheten något som tas upp av alla aktörer. I företag C är tanken att kunder ska
kunna komma förbi när som helst ”…både på gott och ont…” säger redovisningskonsult C2. De
strävar efter att arbeta nära kunderna och att de ska vara i fokus, vidare säger delägare B att
”...ringer det hit så ringer det på alla telefoner, det är alltid någon som svarar, det är alltid någon
revisor eller redovisningskonsult som svarar…”. Förutom att vara tillgänglig så är serviceinriktad
ett ord som alla aktörer nämner, detta kan jämföras med vad delägare B säger ”…att vara lite
problemlösare vill vi, det spelar ingen roll vad det är kunden vill utan att man löser kundens
problem…”. Andra personliga egenskaper som är viktiga är att det finns ett eget driv hos
medarbetaren, att denne känner ett ansvar samt att samt att denne kommunicera ”…vara pedagogisk
och kunna möta olika människor…” säger redovisningskonsult B2.

4.7 Governmentality
Företagen genomför varje år kontinuerliga medarbetarsamtal där de går igenom karriärs- och
utvecklingsplaner. Under medarbetarsamtalet sker en jämförelse med förra årets samtal och
utvärderar hur det har gått. Utöver de personliga målen arbetar företagen med mål för hela byrån i
olika omfattning. Kontorschef A säger ”Men ledarskapet för mig, och det är jätteviktigt, alltså
ledarskapet det är målstyrt för mig. Där är jag troende”. Vid samtal med aktörerna i företag A kan
vi se att det finns olika former av mål där ekonomiska mål samt kundmål är de mål som oftast
återkommer. I företag B finns det olika mål där ekonomiska mål samt tillväxtmål är de som oftast
nämns, det är dock en relativt stor spridning i svaren. Dessa mål följs upp varje månad där de
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exempelvis går igenom budget, fakturerings- och debiteringsgrad samt jämför med förra året. Mål
och måluppföljning förekommer även i företag C, men aktörerna ger inte lika enhetliga svar när det
gäller vilka mål som finns som aktörerna i de andra företagen ger. Vi får därför inte lika stark insyn
i detta företags mål.
Inom dessa företag är arbetstiderna relativt flexibla. Delägare C säger ”Vi är ganska mycket
flexibla. Det normala ska vara mellan 8-5 men dom har möjligheten att styra över det själv. Men du
måste ändå respektera att det är huvudtiden”. Att arbetstiderna är flexibla, men inom vissa gränser
återkommer hos alla tre företag. Kontorschef A utvecklar detta och säger ”Men sen är det ju så att
behöver jag gå hem så styr jag det utefter, jag vet ju vad som ska levereras och det vet ju var och
en”. Detta visar att tiden är en styrande faktor, vilket vi tagit upp tidigare. De arbetade tiderna
registrerar aktörerna i ett tidkort. Tidkortet ger ansvariga möjlighet att se vilka tider de anställda
arbetat men detta är inte det huvudsakliga syftet med tidkortet. Syftet med tidkorten är att registrera
de timmar medarbetarna arbetat för varje kund och som ett underlag för fakturering. Även restider
registreras till största del genom tidsregistrering. Körjournaler eller liknande används oftast endast
vid längre sträckor.

Som vi tidigare nämnt är de omkringliggande regelverken en del av vardagen för företagen. Med
jämna mellanrum sker även en kvalitetsgranskning i alla företag med utgångspunkt i dessa
regelverk. Inom företag A sker kontrollgranskningen både externt och internt. Denna granskning
kan ses som en form av styrning, revisor A2 säger ”…det styrs inte bara genom den lokala
kontorschefen utan det styrs ju liksom också från ******* (huvudkontoret, författarnas anm.)
centralt….i vår organisation har vi dom som jobbar med kvalitet och arbetar med, vad ska jag
säga, kvalitetskontrollerade internt”. Hur stor del av granskningen som sker externt och hur stor del
som sker internt beror på storleken på företaget. De större företagen verkar ha större intern kontroll.
Kontorschef A framhåller att det inte alltid står exakt hur medarbetarna ska sköta varje uppgift i
detalj men att det finns mycket ramar och denne har även möjlighet att ta del av medarbetarnas
arbete i form av exempelvis rapporter. Cheferna verkar dock inte granska medarbetarnas utförda
arbete på regelbunden basis. Om det finns behov är det dock alltid möjligt för cheferna att gå in på
enskilda uppdrag och på detta sätt skapa sig en bild av vad som gjorts. En direkt kontroll hos chefen
verkar med andra ord inte vara vanligt förekommande. En metod för kontroll kan dock ske genom
att chefen kontrollerar mängden arbete och jämför detta med den tid som lagts ned. Genom detta
kan chefen göra en snabb uppskattning om arbetet tagit rimlig tid. Redovisningskonsult B1 säger att
de har en ”…planering som finns i ekonomisystemet där cheferna då har lagt budgeterad tid för
hela året och för varje medarbetare. Där man ser liksom vad man förväntas göra. Där finns det ju
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en uppföljning om de vill titta på, så där ser de vad som är gjort och inte gjort…”. Genom att
jämföra hur mycket tid som lagts ned och hur mycket arbete som gjorts får cheferna en snabb
överblick över rimligheten av tid i relation till utfört arbete.
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5. Analys
I detta kapitel kopplar vi ihop de resultat vi fått i empirin med den teoretiska bakgrund vi
presenterat i teorikapitlet. Analysen är uppdelat med samma huvudrubriker som i empirin men med
nya underrubriker där vi identifierar de teman vi sett mellan empirin och teorin. Dessa teman är
matchning, klassificering, normer & värderingar, gemensamma värderingar, chefens roll och
synliggörande.

5.1 Normativ styrning genom rekrytering
I normativa styrning genom rekrytering fann vi matchning som huvudtema. Normativ styrning
handlar om att påverka normer och värderingar så att dessa stämmer överens med företagens
värdegrunder. Genom denna påverkan vill företag få medarbetare att agera utifrån företagens
intressen. Utifrån författarna Alvesson & Svenningsson (2012) kan vi se att normativ styrning ofta
sker genom exempelvis rekrytering.

5.1.1 Matchning
I den empiriska undersökningen ser vi att en blandning av rekryteringens verktyg används i
samtliga tre företag. Kontorschef A säger exempelvis att denne ser till kunskap vid rekrytering men
att den sociala kompetensen också är väldigt viktig. Vidare menar ekonomiserviceansvarig A att
företaget utöver den sociala kompetensen och utbildningen ser till andra delar som ”…dels hur du
ska fungera i grupp här, att teamet ska fungera bra…”. Vidare menar revisor A2 att även
personliga egenskaper är viktiga då medarbetare ska fungera både internt och mot kund. Detta kan
jämföras med de två verktyg som Sveningsson & Alvesson (2010) och Alvesson & Sveningsson
(2012) beskriver inom rekryterings roll i den normativa styrningen, selektiv rekrytering och
matchningsmodellen. I alla tre företag ser vi att dessa använder sig av en blandning av
matchningsmodellen och selektiv rekrytering. I matchningsmodellen ligger fokus på exempelvis
egenskaper, personlighet samt meriter och i selektiv rekrytering ligger fokus på att den anställda ska
inneha samma värderingar som företagen. Vid en granskning av de lokala mönster som identifierats
ses en spridning gällande varför aktörerna tror att de blivit anställda. Svaren som kommer är
kontakter, utbildning och erfarenhet. Det som dock är genomgående är vikten av personliga
egenskaper och att dessa ska fungera bra inom företaget. Att dessa mönster uppstår tyder på att
företag A, B och C fokuserar på olika saker beroende på vad de söker just då. Vilka egenskaper och
förkunskaper som är viktiga för just den tjänst man ska tillsätta men att vissa personliga egenskaper
ligger som grund för varje anställning.
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Att ha personkännedom som att kunna känna in i olika organisationer tycks vara en viktig del inom
samtliga företag. Inom företag B betonas erfarenheten som viktig vid rekrytering, men även att vara
serviceinriktad samt att tycka om att arbeta med människor betonas. Både i företag A och B så
eftersöks ett driv hos personen vid rekrytering. Delägare B säger att ”…kanske inte så teoretiskt
himla duktig det kanske inte är det allra viktigaste. Går man den här utbildningen så blir man
teoretisk duktig…”. Att försöka matcha den sökandes behov med verksamhetens kan enligt Wanous
& Reichers (2000) leda till effektivitet. Detta kan jämföras med vad aktörerna har sagt om
exempelvis hur viktig personkemin är mellan medarbetarna. Våt tolkning inom samtliga företag är
att medarbetare blir mer effektiva om de trivs ihop som grupp. De arbetar dock mest självständigt
men vikten av att kunna bolla idéer när man kört fast är återkommande hos flera aktörer under
intervjun. Här kan vi se att företag A som är ett större företag inte uttrycker det lika tydligt som
företagen B och C. Detta kan bero på att företag B och C är mindre samt att medarbetarna är få och
arbetar därför närmare varandra.

I vår empiri tolkar vi det som att inget av företagen skiljer sig åt när det gäller rekryteringen utan vi
mest likheter bland dessa företag. Kunskapen, den sociala kompetensen, personliga egenskaper,
erfarenhet, att denne är serviceinriktad och att det finns ett driv hos den sökande är gemensamma
uppfattningar och värderingar som aktörerna har. Detta stämmer överens med det som Sveningsson
& Alvesson (2010) belyser, att företag anställer utifrån hur den sökande passar in på de värderingar
som verksamheten har.

5.2 Normativ styrning genom identiteter
De teman vi upptäckte i normativ styrning genom identiteter var klassificering samt normer &
värderingar. Människan har enligt Kärreman & Alvesson (2004) en tendens att klassificera sig i
olika grupper. Enligt Alvesson & Willmott (2002) kan identitetsstyrning ske genom att, bland
annat, definiera personen direkt, definiera genom att definiera andra, kunskap och färdigheter,
gruppkategorisering samt hierarkier. Vi kan se alla dessa aspekter inom alla tre företag, vissa är
dock mer framträdande än andra.

5.2.1 Klassificering
Inom de olika företagen ligger inte fokus på hierarkiska positioner, det ligger snarare på titlar
baserade på utbildning eller arbetsområde vilket definierar personen utifrån kunskap. Företag A, B
och C tar alla grund i titlar som revisor, revisorsassistent och redovisningskonsult. Sedan kan
mindre avvikelser komma beroende på företagets storlek och ägarform. Exempelvis har företag A
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även skattejurister inom det lokala kontoret vilket inte företag B och C har. Då B och C drivs av
ägare kallas chefen för delägare medan chefen i företag A kallas för kontorschef. De titlar som dock
baseras på kunskap och praktisk erfarenhet visar även det direkta arbetsområde personen agerar
inom vilket ger en klar bild om vad företagen har för förväntningar av personen. Detta kan jämföras
med vad Alvesson & Willmott (2002) skriver om att identifiera personen direkt samt kunskap och
färdigheter. Att identifiera personen direkt handlar enligt författarna om att särskilja personen från
andra vilket visar de förväntningar företag har på denna person. Inom de olika företagen går detta
arbetssätt ihop med vad författarna kallar för kunskap och färdigheter vilket handlar om att
människor definieras som person av vad de har för kunskaper då professionell anknytning och
utbildning enligt Alvesson & Willmott (2002) är en viktig del av identitetskonstruktioner. Då det
finns chefspositioner eller delägarpositioner inom varje företag förekommer möjligen en viss
identitetsstyrning genom hierarkier, detta är dock inte framträdande inom dessa företag. Fokus
ligger på kunskapen, inte olika hierarkiska nivåer. Hierarkier kan, enligt Alvesson & Willmott
(2002), vara informellt skapade där olika funktioner har olika status. Detta var inte någonting vi
uppfattade i något av företagen. Fokus låg enligt vår uppfattning snarare på gruppen som helhet.

Företagen har tydliga profiler när det gäller varför kunden ska välja just det företaget, vilket tydligt
syns i de lokala mönster som identifierats. I stort kan företag A sägas fokusera sin profil på den
kunskap och kompetens ett stort företag har, företag B fokuserar på de fördelar en liten byrå kan ge
och företag C fokuserar på att man erbjuder de fördelar som finns både hos små och större byråer.
Genom detta kan en indirekt definiering av andra företag skapas. Att definiera andra är ett sätt att
differentiera sin grupp mot andra grupper vilket enligt Ashforth et al. (2008) är något människan
ständigt gör på grund av dess starka vilja att se sig själv i ett positivt ljus. Exempelvis skapas hos
företag A, som inriktar sig på en bred kompetens och kunskap, en definiering av andra som visar att
de inte har en lika bred kunskap. Denna definiering fokuserar inte på kunskapen hos enskilda
aktörer, den fokuserar istället på den kunskap och kompetens som skapas genom att vara ett
internationellt företag där varje enskilt kontor kan ta hjälp av andra kontor. Dessa inriktningar visar
en viss skillnad mellan företagen, men det finns även många likheter mellan de olika kontoren samt
de egenskaper de framhäver. Alla aktörer inom de olika företagen framhäver liknande personliga
egenskaper, de framhäver även att arbetet mellan de olika företagen är relativt lika då de styrs av
samma lagar. Exempelvis säger redovisningskonsult B2 ”Men annars är det ungefär same same
när man sitter operativt och kör mot kunden då och de system man jobbar i och hur många
kontakter man har sådär”. Känslor av samhörighet samt medlemskap är en del av
gruppkategoriseringen enligt Alvesson & Willmott (2002). Genom de skillnader företagen har i
inriktning skapas en viss gruppkategorisering där en känsla av samhörighet kan skapas. De likheter
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aktörerna nämner skapar en gruppkategorisering för revisionsbyråer som helhet, det visar vilka
gemensamma delar de flesta inom branschen innehar vilket kan skapa en känsla av medlemskap i
denna arbetskategori.

5.2.2 Normer & värderingar
Att den sociala kompetensen är viktig inom samtliga företag är tydligt. Arbetet är inriktat mot kund
vilket gör att aktörerna måste vara socialt kompetenta i arbete mot kund vilket även nämns hos
aktörerna i alla tre företag. Den sociala kompetensen blir även viktig inom företagen då aktörerna
ibland behöver ta hjälp av andras yrkeskompetens. Detta blir tydligast hos företag A och C då de
har kontor över hela Sverige och vid behov använder sig av kompetensen som finns i andra städer.
Genom att lägga så stor vikt vid social kompetens visar dessa företag att det är viktigt att arbeta i
grupp vilket är en av referenspunkterna Alvesson & Willmott (2002) framhäver när de skriver om
tillhandahållandet av motiverande vokabulär. Enligt författarna är det ett arbetssätt inom
identitetsstyrning som ska ge en förståelse hos medarbetarna när det gäller meningen i deras arbete.
Författarna ger som exempel att detta kan handla om referenspunkter när det gäller vad som är
viktigt och naturligt i arbetet, exempelvis att arbeta i grupp, decentralisering och liknande. Chefen
och delägarna i de tre företagen säger att den sociala kompetensen är bland det viktigaste vid
anställning. Ekonomiserviceansvarig A och delägare B framhäver även att utbildning visserligen är
något som måste finnas, men att den tekniska kunskapen är möjlig att lära sig. Den sociala
kompetensen måste finnas där från början. Andra egenskaper som vi ser i det empiriska materialet
är exempelvis integritet. Vikten av denna egenskap är inte någonting som kommer från ledningen,
uppfattningen hos oss är snarare att det kommer från aktörernas syn på yrket i sig. Detta är en
intressant omständighet som visar på hur kategorisering till en viss yrkesgrupp kan skapa en
styrning genom motiverande vokabulär utan ledningens inblandning. Det visar även att motiverande
vokabulär kan användas, inte bara genom vad som är viktigt för att arbeta inom företagen i sig, utan
även genom att belysa vad som är viktigt för yrkeskåren som helhet.

Att tillhandahålla värderingar och historier med stark moralisk grund är ytterligare ett arbetssätt
enligt Alvesson & Willmott (2002) och det ska enligt författarna stimulera personalen att orientera
sin identitet mot en viss riktning. Vi uppfattade dock inte att något företag arbetade med detta.

Den empiriska undersökningen visar att aktörer inom revisionsbyråer påverkas av ett antal
regelverk. Inom företag A, B och C tar alla aktörer upp dessa regelverk. Genom regelverken skapas
en styrning, även om denna inte utgår direkt från ledningen. Detta kan jämföras med det arbetssätt
Alvesson & Willmott (2002) kallar för etablering av klara regler vilket ska visa på det naturliga
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sättet att göra saker på. Regelverken visar hur aktörerna bör arbeta, att arbeta utifrån dessa regelverk
har även blivit så naturligt för dem att de knappt tänker på hur styrda de är av dessa. Etablering av
klara regler behöver inte innebära formella lagar och regler, Alvesson & Willmott (2002) skriver
som exempel begreppet ”lagspelare” och skriver att detta visar på att en sådan person inte ska klaga,
inte verka hotfull genom dennes kunskaper, personlighet osv. Detta kan jämföras med att aktörerna
inom alla tre företag betonar vikten av gruppen som helhet samt att alla dörrar ska vara öppna. Det
visar hur aktörerna inom företaget bör agera samt att fokus ligger på vad som är bäst för ”laget”.
Vid granskning av det empiriska materialet identifierades ett tydligt mönster som visade att det är
regelverken som styr. Utöver detta fanns en stor spridning av svaren gällande frågan om vad som
styr. I de lokala mönster som identifierats finns varje företag representerat, det går alltså inte att
koppla styrningsmönster mot företagen i sig. Det finns även en spridning av yrkeskategorier i varje
mönster. Alla tre företag påverkas av tidsaspekter och kunder, det var dock inte alla aktörer som tog
upp detta. Då det inte finns någon uttalad styrning och aktörerna fokuserar på olika saker trots att de
alla påverkas av tid och kund kan möjligen dessa mönster därför hänföras till personliga
uppfattningar som vad som styr.

Som vi tidigare nämnt påverkas aktörer inom revisionsbyråer av omkringliggande regelverk.
Förutom det direkta arbete aktörerna gör med revision och bokföring måste de ta hänsyn till
regelverken gällande vilka kunder de kan ta, när de möjligen måste avsäga sig en kund, hur mycket
aktörerna får yttra till andra individer och liknande. Alla dessa faktorer sker i samtliga företag A, B
och C. De omkringliggande regelverken går därför även in i det sista arbetssättet, vilket enligt
Alvesson & Willmott (2002) är, att definiera kontexten. Enligt dem ska detta arbetssätt fungera
genom att tydliggöra scenen genom att visa vilken miljö företaget verkar i, exempelvis rådande
marknadssituation. Genom att tydliggöra scenen klargörs, enligt författarna, hur människorna i
denna scen bör bete sig. Ett exempel är att visa att det råder hård konkurrens vilket kan leda till att
medarbetare utvecklar de färdigheter som krävs för att hantera detta. Genom att aktörerna måste
hålla sig inom de regelverk som finns visas vilken miljö företaget verkar inom. Några aktörer
påpekar att en personlig egenskap som är viktig vid arbete inom revisionsbyråer är att man ska våga
säga nej till kunder och våga ta upp möjliga problem. Exempelvis säger revisorsassistent B1 och B2
att integritet är en viktig egenskap och ekonomiserviceansvarig A nämner vikten av att anmärka på
revisionsberättelsen. Detta är inte formella färdigheter, men det kräver att aktörerna utvecklar sin
förmåga att tydliggöra var gränserna går. I övrigt ser vi inte att företagen arbetar med detta
arbetssätt.

5.3 Normativ styrning genom företagskultur
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Inom normativ styrning genom företagskultur identifierade vi teman i form av gemensamma
värderingar och chefens roll. Martins & Terblanche (2003) menar att företagskultur förmedlas
genom exempelvis symboler, beteende och meningen bakom språket. Vidare menar Alvesson &
Sveningsson (2012) att företagskultur kan vara hur medarbetare tolkar relationer och sociala roller.
Ser medarbetare sin chef som en kollega som denne kan få råd och idéer av eller ses chefen som en
person högt över sig själv? Författarna menar även att det är viktigt att medarbetare inom ett företag
delar värderingar och föreställningar.

5.3.1 Gemensamma värderingar
I de tre företagen som vi observerat är vår tolkning att exempelvis klädkoden kan vara en
gemensam värdering. Med detta menar vi att inget av företagen har en uttalad klädkod utan det är
mer av en gemensam uppfattning samt anpassning som gäller, revisor A1 säger ”…att man måste
hitta sin egen i det här sammanhanget som håller sig inom de här ramarna…”. Vidare menar
revisor A2 att det är en stor skillnad på hur de klär sig beroende på vilket kontor de arbetar på. Även
företag C menar att det finns vissa ramar som de bör hålla sig inom. Här ser vi tydligt hur dessa
företag har sina egna ”regler och ramar” om hur de bör klä sig men att de ändå är relativt lika. Detta
kan jämföras med vad författarna Weber & Camerer (2003) skriver om att det kan finnas en
gemensam uppfattning som inte alltid behövs uttryckas i språk utan det kan uttryckas i form av
koder och symboler. Även Barely & Kunda (1992) belyser hur en uppsättning av vissa regler inom
ett företag visar vägen mellan företagens och medarbetarnas förhållande. Dessa regler tolkar vi som
de gemensamma värderingarna samtliga medarbetarna har mellan varandra men även att de
stämmer med företagens värderingar.

Inom de olika företagen tycks det finnas vissa personliga egenskaper som är viktiga och dessa
gemensamma delar är något som Alvesson & Sveningsson (2012) belyser vikten av. Författarna
skriver exempelvis om gemensamma åsikter, värderingar och sätt att bete sig. Här ser vi tydligt att
den sociala kompetensen är den viktigaste egenskapen som behövs om medarbetaren ska arbeta
inom dessa företag men det finns även många fler egenskaper som är viktiga. Dessa egenskaper
skiljer sig inte mycket i de svar aktörerna gav, det var snarare mer gemensamma ord som
exempelvis ansvarstagande, serviceinriktad, kundvänlig, anpassningsbar, kunna ha många bollar i
luften, passa in i grupp och eget driv. Det finns alltså flera egenskaper som är viktiga och som
eftersöks hos medarbetarna. Genom att söka efter dessa egenskaper styr företagen alla sina
medarbetare till att ha samma egenskaper. Detta belyser Sveningsson & Alvesson (2010) när de
talar om företagskultur och de fördelar som finns med att styra medarbetarna åt samma håll genom
gemensamma värderingar. Värderingarna som samtliga aktörer har tycks vara lika så vår tolkning
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av detta är att alla tre företagen har en normativ styrning genom de gemensamma värderingar som
vi ser i vår empiri. Även här ser vi endast likheter mellan de olika företagen.

5.3.2 Chefens roll
Vi ser väldigt tydligt att chefer och medarbetare ser varandra som jämlika. Ingen av dessa tre
företag hade en chef som pekade med hela handen eller talade om vad de skulle göra, förutom hos
vissa revisorsassistenter där de var nya inom företagen och behöver vägledning. Cheferna öppnade
hellre upp för förslag och kom med råd om medarbetaren behövde nya idéer, ”…aldrig peka med
hela handen, vi diskuterar alltid och de frågar ofta vad vi tycker…” säger redovisningskonsult B1.
Att styra sina medarbetare för att skapa gemenskap genom tankesätt och värderingar är en del av
företagskulturens styrverktyg menar Sveningsson & Alvesson (2010). Detta kan jämföras med vad
Alvesson & Sveningsson (2012) menar är viktigt när det gäller hur medarbetarna tolkar relationer
och sociala roller i förhållande till gränser och hierarkier. I vår empiri tolkar vi att medarbetarna ser
sin chef som en kollega som finns till hjälp om det exempelvis behövs öppnas upp nya tankebanor.

Samtliga aktörer hade bara positiva saker att säga om sin chef. Då alla medarbetare är självgående
och har sina egna kundstockar fungerar chefen mer som en coach, ”…chefen ska ju guida alla så att
vi följer alla nyheter och lagar och regler och att vi liksom strävar åt samma håll och vi jobbar
effektivt…” säger revisor A2. Vidare säger revisorsassistent C2 ”…vi pratar och kommer fram till
lösningar, bollar idéer…”. Alvesson & Sveningsson (2012) menar även att det kan skilja sig åt i
olika företag i fråga om hur medarbetaren ser på sin chef men vår tolkning här är att det inte skiljer
sig åt på något sätt.

5.4 Normativ styrning genom governmentality
Inom normativ styrning genom governmentality identifierade vi temat synliggörande. Detta kan
sägas vara en grund för governmentality då begreppet enligt Townley (1993) kan delas upp i två
ord. Författaren skriver att begreppet kan delas upp i government som handlar om olika aktiviteter
som syftar till att forma beteende hos olika individer och ordet rationality som handlar om att något
måste vara känt innan det kan formas.

5.4.1 Synliggörande
Revisionsbyråerna är väldigt reglerade av de omkringliggande regelverk som finns, men inom dessa
ramar finns det en rätt stor frihet. Precis som vi tidigare skrivit trycker flertalet aktörer i vår studie
på begreppet ”frihet genom ansvar”. Innebörden av detta begrepp återkommer hos alla aktörer
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inom företag A, B och C, om än i andra ord. Denna frihet verkar till stor del grundas i att aktörerna
gör ett relativt självständigt arbete och att de till viss del styr arbetstider. Ramarna för detta arbete
tycks sitta i att de måste hålla sig inom de olika regelverk som finns och att de måste bli klar med
arbetet innan deadline. Detta kan liknas vid vad governmentality handlar om enligt Ezzamel &
Reed (2008) där de skriver att governmentality handlar om att personer agerar utifrån en reglerad
frihet. Governmentality förknippas ofta med Foucault (Clegg et al. 2002; McKinlay et al. 2012) och
Foucault (1975) skriver om den betvingande blicken vilket syftar till att synliggöra handlingar.
Detta uppfattar vi finns på olika sätt inom revisionsbyrå A, B och C. Den empiriska undersökningen
visar att det tycks ske genom exempelvis kvalitetskontroll, medarbetarsamtal och tidkort. Att chefen
kan kontrollera om den nedlagda tiden för ett arbete är rimligt vid jämförelse med det utförda
arbetet är även detta en form av synliggörande, även om detta inte sker så ofta i praktiken. Den
betvingande blicken fungerar enligt Foucault (1975) genom att personen alltid vet att den kan ses,
utan att veta när det faktiskt sker. När det gäller governmentality kunde vissa lokala mönster
identifieras. I de mönster som sågs verkar en skillnad finnas i chefernas uppfattningar och de
anställdas uppfattningar. I det första mönstret fanns endast anställda samt delägare C, i det andra
mönstret fanns endast chefer och redovisningskonsult C. Detta tyder på att de anställda är medvetna
om att deras arbete kan granskas men att cheferna oftast inte använder sig av granskning.

Mål är återkommande inom företag A, B och C. Den empiriska undersökningen visar att varje byrå
har formulerade mål och att varje medarbetare har sina mål. Företag A och B verkar dock arbeta
tydligare mot personalen med dessa mål om vi jämför med företag C då aktörerna inom företag C
inte var lika säkra på vilka mål som finns. Detta gäller dock endast de mål som finns för hela byrån,
när det gäller medarbetarsamtal verkar det förekomma lika mycket i alla företagen. Enligt
McKinlay et al. (2012) är styrning genom governmentality indirekt och mål kan sättas upp. Genom
att övervaka, iaktta och göra jämförande mätningar utifrån en viss norm skapas makten enligt
Foucault (1975). Detta syns i alla tre företag genom att de går igenom dessa mål med jämna
mellanrum och jämför med föregående år, kvartal eller liknande. Medarbetarsamtalen skapar även
en form av erkännande vilket är ett av två sätt att inspektera de arbetande enligt Townley (1993).
Vid frågor om medarbetarsamtalen tar aktörerna upp att de exempelvis behandlar olika personliga
mål, vad de behöver utveckla, vad de behöver gå för utbildningar osv. De svar vi fått på vad som tas
upp vid medarbetarsamtal skiljer lite beroende på aktör, vi ser dock inte något mönster i företag A,
B eller C. Detta tolkar vi som att aktörerna endast nämner exempel eller att medarbetarsamtalen är
relativt anpassade efter varje person. Erkännande innebär enligt Townley (1993) att personen
erkänner sina tankar och handlingar vilket kan ses i exempelvis blanketter där människor skriver
svagheter och styrkor. Då medarbetarsamtalen går in på personliga mål, vad de vill utföra, vad som
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har gått bra och vad som har gått mindre bra skapas en form av erkännande. Varje titel inom
företaget kräver en viss utbildning vilket går in på det andra arbetssättet för inspektion, vilket enligt
Townley (1993) är examination. Enligt Foucault (1975) handlar examination om att skapa en
överblick vilket gör det möjligt att differentiera individer. Aktörerna går även på kontinuerliga
utbildningar.

Då företag A, B och C har olika mål, titlar för varje arbetsinriktning och har gemensamma normer
och liknande skapas vad Foucault (1975) kallar för det normaliserande systemet. Detta kan enligt
författaren sägas handla om att varje person ska hålla sig inom ramarna. Författaren skriver vidare
att detta sker genom att jämföra, hierarkisera, differentiera, förenhetliga samt utesluta. I företag A,
B och C sker detta praktiskt genom att olika mål skapar ett medel för jämförelse, företagen
differentierar genom de olika titlar som finns, förenhetlighet sker genom flertalet arbetssätt som
exempelvis gemensamma normer, regler, kultur osv. Vi har dock inte sett att företagen arbetar
starkt med hierarkier eller uteslutning. Det ska dock nämnas att uteslutning kan jämföras med
avskedning vid dåligt beteende.

Inom företag A, B och C sker, som vi tidigare skrivit, medarbetarsamtal, kontinuerliga utbildningar,
kvalitetsgranskningar, granskning av enskilda arbeten hos ledare och att varje aktör måste fylla i
tidkort. Detta går in på vad Dean (2010) skriver som den första dimensionen forskare bör granska
vid analys av governmentality, synlighet. Den andra dimensionen är enligt Dean (2010) tekniska
aspekter vilka innebär medel, procedurer, tekniker, vokabulär och liknande som styrningen tar sin
grund i. Inom företag A, B och C ser vi främst att det sker genom de olika målen samt olika
vokabulär och tidkort. I de tre företagen påverkas ledningen av medvetenheten om att medarbetarna
måste vara självgående samt att de måste anpassa sig efter kunden. Detta påverkar styrningen,
exempelvis säger kontorschef A att denne arbetar utifrån målstyrning och delägare C säger att de
vill att personalen ska vara självgående vilket gör att de inte pekar med hela handen. Detta går in på
dimension tre som enligt Dean (2010) handlar om hur den kunskap som finns påverkar ledningen i
form av exempelvis procedurer, hur medarbetare bör bete sig och liknande. Mindre variationer
kommer sedan utifrån ledningens erfarenheter, exempelvis trycker kontorschef A på målstyrning
medan delägare B trycker på att alla måste vara väldigt självgående. Dimension fyra, att forma de
individer och den kollektiva identiteten genom vilka styrningen verkar är relativt omfattande och
denna har vi gått igenom i delen om normativ styrning genom identiteter.
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6. Bidrag
I detta kapitel beskriver vi det bidrag denna studie givit. Genom att upptäcka gemensamma teman
har vi i denna studie identifierat mönster som visar hur den normativa styrningen används hos
självgående medarbetare. Med utgångspunkt av de mönster vi identifierat genom empirin så har vi i
vår analys kunna belysa hur självgående medarbetare styrs genom normativ styrning. Efter
uppsatsens slutsats presenteras förslag till fortsatt forskning inom ämnet.

6.1 Studiens bidrag
Syftet med denna studie är att belysa hur företag använder normativ styrning för att styra
självgående medarbetare. För att visa hur normativ styrning används inom revisionsbyråer bör en
utgångspunkt tas i forskningsfrågorna då dessa tillsammans ger svar på syftet.

Den första forskningsfrågan är om vissa delar av normativ styrning är mer framträdande än andra.
De olika teman vi identifierat, och tar upp i analysen, grundar sig i de olika mönster som
identifierades i den empiriska undersökningen. Dessa är med andra ord de delar av normativ
styrning som tycks användas mest enligt den empiriska undersökningen. De teman vi tagit fram är
matchning, klassificering, normer & värderingar, gemensamma värderingar, chefens roll och
synliggörande. Vid analysen var det av vikt att skilja på normer & värderingar samt gemensamma
värderingar då de har lite olika inriktning när de sätts i relation till identitetsstyrning och styrning
genom företagskultur. Men vid vidare arbete kan dessa slås ihop till vad vi kallar för gemensamma
normer & värderingar.

Governmentality har inte haft vidare stor plats i den forskning vi läst gällande normativ styrning.
Forskning inom governmentality har skett men oftast inte med en direkt anknytning till normativ
styrning, vi hittade endast denna anknytning i boken Controllerhandboken (Samuelson, 2004). Det
var därför intressant att se att det var inom governmentality de mest framträdande mönstren
identifierades. Efter governmentality var det de gemensamma normer och värderingarna som
framkom tydligast. Inom de mönster som identifierades hade aktörernas svar en likartad riktning, få
avvikelser fanns. Med detta i tanken ska nämnas att revisionsbyråer är styrda av antalet regelverk
som påverkar arbetet och som kan påverka styrningen så att den blir likriktad. När det gäller
matchning, klassificering och chefens roll är det svårt att säga om något av dessa arbetssätt är
starkare än de andra. Vår tolkning är dock att dessa arbetssätt är mycket lika varandra inom företag
A, B och C.
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Den andra forskningsfrågan handlar om hur normativ styrning praktiskt används inom
revisionsbyråer. För att tydliggöra detta utgår vi från de teman vi identifierat och diskuterar den
praktiska användningen.

Matchning
Då vi ville skapa en förståelse för hur normativ styrning praktiskt används identifierade vi genom
vår empiriska undersökning en del gemensamma mönster bland aktörerna och bland dessa mönster
fann vi att social kompetens är en viktig faktor vid matchning inom rekrytering. Vår tolkning är att
samtliga företag vid rekrytering av nya medarbetare lägger stor vikt vid den sociala kompetensen då
samtliga aktörer nämnde hur viktigt denna del var. Att ha rätt utbildning är en faktor som påverkar
rekryteringen men att en medarbetare har den sociala kompetensen tycks även vara viktigt.
Aktörerna påpekade vikten av detta både vid arbete ute hos kund och inom företagen.

Klassificering
Då företag A, B och C visar positioner genom olika titlar baserade på kunskap och arbetsområde
sker en klassificering genom dessa titlar. Utöver detta har varje företag en profil som visar varför
kunden bör välja just detta företag vilket även fungerar som en klassificering. Det sista praktiska
arbetssätt den empiriska undersökningen identifierade gällande klassificering är framhävandet av
personliga egenskaper som är viktiga vilket visar på vilken typ av individ aktörerna bör vara för att
passa för detta arbete.

Gemensamma normer & värderingar
Inom företag A, B och C sker en styrning genom att framhäva vikten av vissa personliga
egenskaper, exempelvis social kompetens och integritet. Företagen har även klara regler som visar
det naturliga sättet att arbeta på och definierar vilken miljö företaget verkar inom, detta sker genom
de omkringliggande regelverk som finns samt de olika personliga egenskaper som framhävs.

Studien visar att de tydligaste gemensamma värderingar och normer som förekommer är företagens
inriktning, viktiga personliga egenskaper, klädkod, samt hur aktörer bör agera inom företagen. När
det gäller hur medarbetare bör agera inom företaget visades detta tydligast genom vikten av att
fungera i gruppen, vikten av att ta ansvar samt de lagar och regler som styr hur arbetet bör skötas.
Klädkod är en tydlig gemensam värdering då vi genom vår studie såg att det finns inom samtliga
företag men den är dock outtalad inom företagen. Detta är vår tolkning då vi såg vilken klädnivå
samtliga aktörer hade. Genom empirin ser vi att klädvalet i stor utsträckning beror på vad
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medarbetaren har för kundunderlag då flera aktörer påpekade vikten av att anpassa klädsel efter
tillfälle.

Chefens roll
Vår studie visar att medarbetarna i alla tre företag arbetar självständigt med sina uppgifter, de
hjälper även varandra om det behövs och chefen fungerar mer som en coach. Inget av företagen
ville påstå att de hade en chef som styrde och pekade med hela handen, vi fick snarare
uppfattningen av att de arbetar mer som ett team där alla samarbetar med varandra. Vår studie visar
att chefen inte sitter över någon av medarbetarna utan inom dessa tre företag så ser medarbetarna
varandra snarare som jämlika.

Synliggörande
Synliggörande sker genom kvalitetskontroller. Denna kvalitetskontroll sker externt för mindre
företag, för större företag sker både en intern och extern kontroll. Utöver kvalitetskontrollerna har
varje företag medarbetarsamtal som följs upp varje år, möjlig kontroll av arbete i förhållande till
nedlagd tid för arbetet och diverse mål. Varje medarbetare går även på kontinuerliga utbildningar
vilket visar den kunskap aktören har.

Den tredje frågan handlade om vilka andra styrformer den normativa styrningen kompletterade och
här blev två mönster framträdande. Alla företagen använde sig av budget, den andra styrformen som
används är målstyrning vilket enligt Samuelson (2004) innebär att övergripande mål fastställs vilka
aktörerna sedan får uppnå med egna medel. Detta är något som vi dock inte använt oss av i
teorikapitlet men vi anser att det är värt att nämna då det var något vi såg.

6.2 Förslag till fortsatt forskning
Revisionsbranschen påverkas starkt av omkringliggande regelverk, vilket påverkar den normativa
styrningen. Förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka hur normativ styrning används för
att styra självgående medarbetare i andra branscher. För att få en djupare inblick över en speciell
bransch kan en viss yrkeskår undersökas, för att få en större helhetsblick kan olika yrkeskategorier
undersökas. Då vi hittade starka mönster inom governmentality är ytterligare ett förslag en
fördjupning i styrning genom governmentality.
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Bilaga 1
Intervjufrågor
1. Vad är din position i företaget?
2. Vad anser du att (namnet på företaget) företaget står för?
3. Vilka likheter och olikheter har ni med andra revisionsbyråer?
4. Vilka personliga egenskaper är viktiga när man jobbar här?
5. Vad tittar ni på vid rekrytering? (ledare)
6. Anser du att företaget letade efter några speciella karaktärsdrag när de anställde dig? (anställd)
7. Hur skulle du beskriva din chef?
8. Tycker du att han/hon direkt säger vad du ska göra eller fokuserar denne mest på
att visa dig nya tankebanor?
9. Känner du att du kan gå till chefen med vilka frågor du än har?
10. Vad styr ditt arbete i övrigt?
11. Finns det några klienter ni inte tar?
12. Finns det andra uttalade gränser på hur man bör agera i vissa situationer?
13. Vad är acceptabel klädkod hos er?
14. Vad är viktigt vid kundbemötande? (även smådetaljer är intressant, ex. handslag osv)
15. Arbetar ni efter tydliga mål?
16. Har ni någon form av måluppföljning?
17. Har ni medarbetar- eller utvecklingssamtal?
18. Utvärderar man ditt arbete på något annat sätt?
19. Måste du registrera möjliga restider?
20. Registrerar du dina arbetstider på något sätt?
21. Finns det sätt för chefen att få insyn i det arbete du gör?
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Bilaga 2
State of the art
State-of-the-art används för att göra värdering av de olika vetenskapliga artiklar som vi använt oss
av i den teoretiska referensramen. Detta för att utvärdera styrkan av teorierna samt visa hur väl
dominerade de olika teorierna är. Genom att undersöka hur många citat en artikel har och jämföra
detta med hur många som validerat artikeln kan vi se hur väl accepterad en teori är av andra
författare (Philipson, 2013).

Innebörden av kunskapsföretag och självgående medarbetare
Referens

Citat

Validering

Teorins styrka

Starbuck (1992)

1259

Hög

Dominerande

Swart & Kinnie

208

Måttlig

Framväxande

Norman (2005)

48

Måttlig

Hodgson (2004)

178

Måttlig

Gravill & Compeau

36

Låg

26

Låg

(2003)

Föreslagen

(2008)
Stewart, Cuortrigt &
Manz (2011)

Verksamhetsstyrning och verksamhetsstyrningens olika delar
Referens

Citat

Validering

Teorins styrka

Burns & Scapens

877

Måttlig

Dominerande

2691

Måttlig

17020

Måttlig

(2001)

720

Måttlig

Ouchi (1980)

4662

Måttlig

210

Låg

(2000)
Dutton, Dukerich &
Harquail (1994)
Teece, Pisano &
Shuen (1997)
Barely & Kunda

Cardinal, Sitkin &
Long (2004)

Framväxande
65

Ramirez (1999)

582

Låg

Willmott (2002)

1050

Låg

Roberts (2005)

108

Låg

31

Låg

Alvesson &

Föreslagen

McKinlay & Pezet
(2010)

Normativ styrning
Referens

Citat

Validering

Teorins styrka

(1992)

1078

Väl

Dominerande

Fleming & Spicer

351

Måttlig

Framväxande

238

Måttlig

26

Låg

18

Låg

31

Låg

2

Låg

Barely & Kunda

(2003)
Kärreman &
Alvesson (2004)
Stewart, Cuortrigt &

Föreslagen

Manz (2011)
William & van
Triest (2009)
Fleming & Sturdy
(2011)
Costas (2012)

Rekrytering
Referens

Citat

Validering

Teorins styrka

Wanous & Reichers

71

Låg

Föreslagen

(2000)

66

Identitetsstyrning
Referens

Citat

Validering

Teorins styrka

238

Måttlig

Framväxande

386

Måttlig

Willmott (2002)

1050

Låg

Roberts (2005)

104

Låg

Kärreman &
Alvesson (2004)
Ashforth, Harrison
& Corley
Alvesson &

Föreslagen

Företagskultur
Referens

Citat

Validering

Teorins styrka

Barely & Kunda

1078

Väl

Dominerande

591

Måttlig

(1990)

2489

Måttlig

Alavi, Kayworth &

317

Måttlig

(1992)
Martins &
Terblanche (2003)
Hofstede, Daval
Ohayv & Sanders

Framväxande

Leidner (2006)
Sinclair (1993)

184
Måttlig

Rashid, Sambasvian
& Johari (2003)

131
Måttlig

Sadri & Lees (2001)

90

Låg

339

Låg

289

Låg

Föreslagen

Weber & Camerer
(2003)
Brown & Malmi
(2008)

67

Governmentality
Referens

Citat

Validering

Teorins styrka

Fleming & Spicer

351

Måttlig

Framväxande

Willmott (2002)

1050

Låg

Townley (1993)

638

Låg

McKinlay & Pezet

31

Låg

Pezet (2012)

7

Låg

Glegg (2002)

168

Låg

26

Låg

(2003)
Alvesson &

Föreslagen

(2010)
McKinley, Carter &

Ezzamel & Reed
(2008)
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Bilaga 3 – Analys 1

Rubriker
Rekrytering
Vad tittar ni
på vid
rekrytering?
(till chef),
anser du att
företaget
verkade
leta efter
några
speciella
karaktärsdr
ag när de
anställde
dig? (till
anställd)

Redovisning
skonsult B1

Matchning
med både
företag och
medarbetar
e

Redovisning
skonsult B2

Revisorsassi
sten B1

Revisorsassi
sten B2

Självgående
. Det beror
på ska jag
säga, vad
man söker.
Viss profil.
Rekryterar
ju mellan
olika behov.
Kombinatio
nen av
personen
och
erfarenhete
n.

Intresserad

Formbar,
flexibel.

Utbildning

Arbetslivser
farenhet

Vilka
personliga
egenskaper
är viktiga
när man
jobbar här?

Varför tror
du att just
du fick
anställning
här?

Kunna
samspela
med andra
individer

Socialt
kompetent.

Personliga
förmågor

Serviceinrik
tad,

Arbeta
självständig
t

ansvarstaga
nde, eget
driv,

Personlig
matchning

Genom
kontakter

Dokumente
rad
kunskap.
Rätt
utbildning.
Dokumente
rad
arbetslivser
farenhet.
Kommunice
ra med
olika typer.
Kunna möta
olika
människor.
Påläst.
Pedagogisk.

Kan träffa
kunder och
skapa
förtroende.

Sociala
kompetens
en.
Lagspelare.
Jobba
självständig
t.

Social
kompetens.
Enhetsdelar
na.

Rätt
utbildning
inom
ekonomi.

Kunskap.

Social
kompetent.

Kontorschef
A

Revisor A1

Revisor A2

Passade
ihop med
den grupp.

passade
ihop.
Fungera
internt och
mot kund.

Rubriker

Inre värden

Kunnande.

.

Serviceinrik
tad

Bra service.

Tillgängligh
et.
Alternativ
till de större
byråerna

Revisorsassi
stent C1

Personliga
egenskaper.
Att fungera
i grupp.

Revisorsassi
stent C2

Delägare C

Framåt.
Gott
bemötande
till kund.

Tekniska
kompetens
en. Sociala
biten.

Utbildning.

Sociala.
Kunna
samarbeta.

Gilla att
jobba med
människor.

Social
kompetens.
Kunna ta
människor.
.

Bra
integritet.

Integritet.

Serviceinrik
tad.

Förmåga
inom
ekonomiska
siffror

Lita på sig
själv. Kunna
sälja sig
själv.
Intresserad.
Ville jobba
här länge.

Ta ansvar.

Problemlös
are.

Social
kompetens.

Lagspelare.
Kameleont.

Hantera
andra
människor.

Passa in i
gruppen.

Sociala
kompetens
en. .

Utåtriktad.

Smidig.

Tålamod
och
tydlighet.

Visa
intresse för
kunden

Anpassning
sbar

Affärsmässi
gt driv.

Passade jag
ihop med
den grupp
jag skulle
jobba i då.

Personkemi
.

Kände
varandra
lite.
Kontakter.
Nyexaminer
ad.

Redovisning
skonsult B2

Redovisning
skonsult C

Nyexaminer
ad.

Tillfällighet.

Redovisning
skonsult B1

Nära och
anträffbara

Egen
drivkraft.
Viljan att
jobba.
Viljan att
vara kvar i
stan.

Nyexaminer
ad.

Rätt
utbildning

Identitetsre
glering
Vad anser
du att
företaget
står för?

Delägare B

Ekonomiser
viceansvari
gA

Revisorsassi
sten B1

Revisorsassi
sten B2

Lilla
revisionsbyr
ån fast
ändå kan vi
erbjuda det
mesta. Stor
för att vara
liten byrå..
Personligt

Nära.

Jobba nära
kunden.
Tillgängligh
et.

Kunna ha
många
bollar i
luften.
kvotering.

Förtroende.
Sticker inte
ut åt något
håll.
Grundsäker
het.
Referenser.

Teoretisk
bakgrund.

Delägare B

Ekonomiser
viceansvari
gA

Enormt
bred
kompetens
och
kunskap.

Hög
service.

hög
tillgängliga.
Lokalt
förankrat
alternativ.

Serviceföret
ag med en
enorm bred
kompetens.
Vi har så
väldigt
mycket
inom
organisatio
nen.

Kontorschef
A

Stabilitet
och garanti.
Garanterat
en kvalitet.

Revisor A1

Revisor A2

Kvalitet,

Välkänt
kunskapsför
etag som
agerar med
integritet.

affärsmässi
ga.

Redovisning
skonsult C

Revisorsassi
stent C1

Revisorsassi
stent C2

Delägare C

Kvalitet,
trygghet för
företagarna
.

Engageman
g.

Nära
kunden.

Personliga
och
engagerand
e.

Rikstäckand
e med lokal
anknytning.
Revisorsvärl
dens svar
på
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Lokal och
rikstäckand
e.
Rikstäckand
e nätverk.

närproduce
rat.
Vilka
personliga
egenskaper
är viktiga
när man
jobbar här?
Varför ska
jag som
företag
välja er
framför
andra
revisionsbyr
åer?

Kunna
samspela
med andra
individer

Socialt
kompetent.

Lätt att nå

Kommunice
ra med
olika typer.
Kunna möta
olika
människor.
Tillgängliga.

Lättillgängli
ga.

Tillgängliga.
Täta
kontakter.
Bollplank.

Förtroligt

Sociala.
Kunna
samarbeta.

Gilla att
jobba med
människor.

Tillgängligh
eten.

Hög
tillgänglighe
t.

Social
kompetens.
Kunna ta
människor.
.

Personliga.

Liten byrå.
Välkända
ansikten.

Vilka
likheter och
olikheter
har ni med
andra
revisionsbyr
åer?
Vad är din
position i
företaget?

Olikheter

Verkar
lokalt. Mer
personligt

Position
baserat på
utbildning/
arbetsområ
de

Auktorisera
d
redovisning
skonsult

Auktorisera
d
redovisning
skonsult.

Revisorsassi
stent.

Revisorsassi
stent.

Delägare,
revisor.

Ansvarig för
ekonomiser
vice

Vad styr
ditt arbete?
(om
aktören
hade svårt
att komma
på något
gav vi som
exempel
god
redovisning
ssed)

Regler

REKO.
Regler.

God
redovisning
ssed.
Regelverke
n.

Regler och
normer.
God
redovisning
ssed.

Regelverk.
Revisionsre
gelverk.
Skattelagsti
ftning.
Standarder.
Kvalitetsko
ntroll.

Regelverk.
God
redovisning
ssed. REKO.
Skatteförfar
andelagen.

Lagar och
regler.
REKO. ISA.

Kunden

Arbetsuppgi
fter.
Ansvarsomr
åden.
Jobbet som
styr.
Datumen.
Eget ansvar.

Riktigt
inriktade på
mindre
bolag.

Kunden.

Tidsaspekte
r.

Finns vissa
bedömning
ar man
utgår från.

Lagar och
regler

Känner
ansvaret
själv.
Budget.

Datum.
Deadlines.

Kontorschef
i Gävle och
regionansva
rig för
gävledalarn
a plus
Uppsala
kontor.
Lagar och
regler.
Intern
kontrollsyst
em och
externt
kontrollsyst
em.

Hantera
andra
människor.

Personlig
kontakt

Passa in i
gruppen.

Gör ju alltid
en
bedömning.

Nära
kundkontak
t.

Kontakten.
Kompetens.

Mer
personligt.

Korta
beslutsväga
r och
flexibla.
Mindre och
lokalägda.

Sekretess.

Agera
utifrån
etiska

Tystnadspli
kt.

Personlig
kontakt

.

Utvecklings
möjligheter

tillgång till
kanske
mera
specialisttjä
nster.

Godkänd
revisor.

Auktorisera
d revisor.

Auktorisera
d
redovisning
skonsult

Revisorassis
tent.

Revisorsassi
stent

Auktorisera
d revisor
och
delägare.

Regelverket
. Standard.
Kvalitetsgra
nskade.

Regelverke
n. Interna
kvalitetskon
troller.
Lagar,
regler och
förordninga
r.

REKO. God
redovisning
ssed. Följa
lagar.

REKO..
Regler.

Normer och
riktlinjer.
REKO.

god
redovisning
ssed. Praxis.
Etik och
moral.

Kundstyrt.
Ramar.
Behov.

Jobbar
närmare
kunderna.

Material
man får
från kunden

Kundanpass
at.

Kunders
förväntning
ar.

Tidsperspek
tiv.
Budget.

att
samarbetet
inte
fungerar.
Kommer
inte in med
material i
tid.

Inte
kriminella.
Vi får ju inte
ta för stora.
En kund får
ju inte vara
för viktigt
Jäv och
oberoende.

Sociala
kompetens
en. .

Närhetskän
slan

Kontorschef
.

Ja

Finns det
andra
uttalade

Lagspelare.
Kameleont.

Hög
service.

Ekonomiska
aspekter
Chefen

Finns det
några
klienter ni
inte tar?

Social
kompetens.

Personliga
saker.
Kundvårdan
de
egenskaper.
Mäktiga att
sätta ihop
ett team
som passar
dig som
kund.

Igenkännan
de

Tid

Social
kompetent.

Men om en
kund inte
kan sköta
sitt….. Då
avsäger vi
oss dom.

Prövning.
Oegentlighe
ter. Så att
ibland så
tackar man
hellre nej.

Utvärdering
.
Självgransk
ningshot.
Revisorn
avsäger sig
uppdraget
på under
vissa
omständigh
eter men
inget som
är uttalat.

Kontakten
med
***(Delägar
en,
författarnas
anm.)
Finnas
några
oegentlighe
ter som vi
inte vet om,
då tar vi
dom inte.

Utvärdering
.
Oegentlighe
ter.
Konkurser.

Vill inte
hamed
korvkiosken
här nere på
torget

Ja. Anmärka
på
revisionsber

Tystnadspli
kt.

Personen är
omöjlig att
ha och göra
med.

Tystnadspli
kt.

Det finns ju
mallar.
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Regler.
Kvalitetskon
troll.

gränser på
hur man
bör agera i
vissa
situationer?

regler.

ättelsen.

Efter eget
omdöme

Redovisning
skonsult B1

Redovisning
skonsult B2

Revisorsassi
sten B1

Revisorsassi
sten B2

Klädkoder
inom
företaget.

Nej. Helt
och rent.
Inte ska
vara för
vulgärt.

Nej.
Kundanpa
ssat.

Nä men vi
har en
policy,
välvårdad
klädsel.

Nej.
Prydligt.
Anpassa.

Fokus på
kunden

Öppet
sinne.
Bemöter
alla
kunder
lika.

Rubriker

Kultur
Finns det
en uttalad
klädkod
hos er?
Om inte
hur
tänker du
kring
kläder på
jobbet?
Vad är
viktigt vid
kundbem
ötande?

Uttrycker
oss på rätt
sätt.

Nej.

Vårdad
klädsel.
Anpassa
min
klädsel.

Kontorschef
A

Anpassa
oss. Inom
ramar.

Revisor A1

Revisor A2

Man vet
ju vart
man ska.
Så om jag
ska till en
bank då
har jag
ofta haft
ja kostym.

Då gäller
det att
vara mera
neutral
och inte
sticka ut
på något
håll.

Påläst ,
förberedd
. Inläst.
Intressera
d.

Att man
är socialt
kompeten
t

Ta i hand
och
presenter
a sig.

Social och
trevlig.

Tycker du
att din
chef säger
direkt vad
du ska
göra eller
fokuserar
denne
mest på
att öppna
upp
tankeban
or?

Chefen
som
coach

Vi är
väldigt
mycket
delaktiga i
besluten
här. Aldrig
peka med
hela
handen.
Vi
diskuterar
alltid.

Öppnar
upp mer
vägar.

Man blir
inte styrd
så alls det
är fritt.

Det är
inte så
mycket
peka med
hela
handen
här utan
det är
mer fritt.
Öppna
upp och
man får
tänka
själv. Ta
eget
ansvar
och tänka
till själv.

Känner du
att du kan
gå till
chefen
med vilka
frågor du
än har?
(till
anställd),
vill du att
dina
anställda
ska kunna
komma
till dig
med vilka
frågor de
än har?
(till chef)

Chefen
som stöd

Absolut.
Dörren
öppen.

Ja.

ja. Öppna
dörrar.

Ja

Redovisning
skonsult B1

Redovisning
skonsult B2

Revisorsassi
sten B1

Revisorsassi
sten B2

Rubriker

Delägare B

Ekonomiser
viceansvari
gA

Rent hyfs.

Självgåen
de. Eget
ansvar.
Mer på
eget
omdöme.

Delägare B

Ta i hand
och hälsa.
Personlig.
Profession
ell
approach.
Personliga
prägeln.
Väldigt.
Där det
behövs,
där går
han in och
säger nu
gör vi så
här. Där
han
känner att
här kan
jag lämna
litegrann
…göra just
det här
att öppna
upp för
diskussion
, öppna
upp till
tankar
och egna
beslut.
Absolut.

Ekonomiser
viceansvari
gA

Magkänslan
.

Redovisning
skonsult C

Revisorsassi
stent C1

Revisorsassi
stent C2

Proper. Se
hyfsad ut.

Flexibel
klädkod.

Inom
vissa
ramar.

Tydlighet.

Intresse
för
kunden.

Delägare C

Bekväm,
hel och
ren.
Represent
ativ.

Lyssna
och vara
närvarand
e. Blir
sedda.
Det faller
sig
naturligt.

Blandning
. Både
och. Talar
om vart
gränserna
går.

Det är ju
mera att
man
resonerar,
man
bollar
frågor
med
varandra.

En lokal
kontorsch
ef kan
liksom
inte gå in
och säga
att du ska
jobba på
det här
sättet.
Måste
sätta
ramarna
som chef.
Chefen
ska guida
alla.

ja. De får
komma
med
precis
vilka
frågor
som helst
men de
måste
acceptera
att jag
inte tar i
alla
frågor.

Det beror
på. Gå till
rätt
person.

Absolut.
Man kan
vädra alla
möjliga
frågor.

Revisor A1

Revisor A2

Kontorschef
A

Det är
ofta mer
en
diskussion
sfråga.

Platt
hierarki.
Inte styra
med hela
handen
utan
pratar och
kommer
fram till
lösningar
och bollar
idéer.

Lägger in
saker som
jag tror
att de
förstår
själva.
Inte vara
för tydlig
heller
man vill
öppna
upp. Hitta
nya
lösningar
själv.

Ja.

ja.

Ja.

Ja.

Redovisning
skonsult C

Revisorsassi
stent C1

Revisorsassi
stent C2

Delägare C
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Governmen
tality
Arbetar ni
efter tydliga
mål?

Ekonomiska
mål

budget.

Ekonomiska
mål. Mot
ett resultat.

Kundmål

Tillväxtmål

Mål om att
växa sig
större. Mål i
sig internt.

Personliga
mål

Måluppföljn
ing flertalet
gånger om
året.

Budget.

Nöjda
kunder.

Utveckla
kunder. Nya
kunder.

Som
assisten har
man ett
tydligt mål.
Vi har
totala mål.
Målbilder.

ja, vi har
månadsmöt
en.

Kontorsmöt
e varannan
månad.
Hösten vid
kickoff.

Har ni
medarbetar
samtal?

Personliga
medarbetar
samtal.

ja, det har
vi.
Förväntning
ar och mål.

En gång per
år.

ett om året.

Utvecklings
samtal för
sin egen
del.

Registrerar
du möjliga
restider?

Tidsregistre
ring vid
kundbesök

Få in det på
tiden som vi
debiterar
kunden.
Taxan
börjar när
man åker
härifrån och
så slutar
man när
man
kommer
tillbaka.

Den tid jag
har varit
ute hos
kund.

Från när jag
börjar
uppdraget.

Bakas in i
tiden.

Har ni
flexibla
arbetstider
?
Registrerar
du
arbetstider
?

Finns det
andra sätt
för din chef
att få insyn i
ditt arbete?

Budget.

Varje
månad.
Fakturering
sgrad och
debiterings
grrad och
budget mot
företagåen
de år.

Varje år.

Kommer
nog.

ja.

Skriver upp
debiterade
tider och
noteringar.

Det beror
på.

Attraktiv
revisionsbyr
å gentemot
kunder och
även mot
anställda.
En gång i
månaden.

Årlig
måluppföljn
ing

Körjournal/
reseräkning
vid
kundbesök
Flexibilitet i
arbetstider

Ja, det
tycker jag.
Omsättning
smål.
Kundmål.

Bonussyste
m.

Attraktiva
på
marknaden.

möten
varannan
månad och
ser hur det
har gått.

Affärsmål.
Lokala
affärsmässi
ga mål.
Attraktiv
revisionsbyr
å gentemot
kunder och
även mot
anställda.

Bli större.

Medarbetar
mål

Har ni
någon form
av
måluppföljn
ing?

Lönsamhet.

väldigt fritt.

Den är
oändlig.

ja.

väldigt fritt

Tidsredovis
ning för
arbetade
timmar

Tidsredovis
ning. Varje
dag.

Tidkort.

Tidrapporte
ring.

Tidkort.

Chef kan
kontrollera
granskar
enskilda
uppdrag,
ex. genom
budgeterad
tid i relation
till utfört
arbete

Cheferna då
har lagt
budgeterad
tid.
Uppföljning
där de ser
vad som är
gjort och
inte gjort.

Planering
och
tidsbudget.

Kan gå in på
enskilda
uppdrag.

Man har ju
sin budget.

Försöker att
köra varje
år.

Flexibelt
och folk gör
lite som
dom vill.
Tidkort.

Då får var
och en sätta
sina mål.
Helårsvärde
ring. Både
affärsmål
och det är
mina
karriär- och
utvecklings
planer.
från det att
jag åker
från
kontoret.

Ja. Ett par
uppföljning
ssamtal på
vägen fram
och sedan
har man ett
avslut vid
årets slut.

När det har
gått ett år
så sätter vi
nya mål och
då tittar
man på
dom här
gamla.
En gång per
år.

Årligen.

En gång om
året.

Ja. Rent
utvecklingss
amtal.

ja.

Det kan
vara lite
olika.

ja.
Debiterar
när jag går
härifrån.

Reseräkning
.

Det kan
vara lite
olika.

Relativt
stor.

Frihet
under
ansvar.

Ja. Du talar
om hur
mycket du
jobbat när
veckan är
slut.

Tidrapport.

Flexibelt.
Frihet
under
ansvar.
Tidrapport.

Ja man kan
ju se sen
ska det ju
fakturerar.
Du ska göra
en rapport.

Det är ju en
direkt
uppföljning.
Jobbar man
ju liksom i
team.

ja.

ja i tidbok.

ja.
Redovisar
ju var jag
kör.
ja.

Det beror
på.

Väldigt
flexibelt.

Mycket
flexibelt.

ja, varje
dag. Alla
åtta
timmar.

ja, vi lägger
ut det på
dom kunder
vi jobbar
med.

Tidrapports
system.

När jag
jobbar med
revision så
ser hon
(chefen,
författarnas
anm.) det
väldigt
tydligt.

Så går hon
(chefen,
författarnas
anm.
igenom
materialet
och ser vad
som har
gjorts. )

Rimligheten
av det jobb
som blir
utfört.
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Bilaga 4 – Analys 2, lokala mönster

Rekrytering

Identitet 1

Identitet 2
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Governmentality
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Bilaga 5- Operationalisering
Faktor
Rekrytering

Identitet

Område
Selektiv rekrytering: Ett
medel för normativ
styrning där företag
anställer medarbetare
utifrån hur bra den
sökandes värderingar
passar med
verksamhetens kultur och
normer.
Matchningsmodellen:
Traditionella kvalifikationer
såsom betyg och meriter
kompletteras med andra
egenskaper såsom
ambitioner, värderingar
och personlighet.
Klassificering: Grundar
sig i människans tendens
att klassificera sig i olika
sociala grupper.
Då människans vilja att se
sig själv i ett positivt ljus
genom sin sociala grupp
är stark sker en ständig
differentiering av sin grupp
mot andra.
Motiverande vokabulär:
Tydliggörande av vad som
är viktigt och naturligt i
arbetet genom
tillhandahållande av
motiverande vokabulär
som inkluderar grunder
och historier vilka fungerar
som referenspunkter.
Normer & värderingar:
Genom tillhandahållandet
av värderingar och normer
med stark moralisk grund
påverkas personalen att
orientera sig mot en viss
riktning. Genom
etablerandet av klara
regler visar verksamheten
på de idéer och normer
som finns gällande
”naturliga” sätt att utföra
arbete på.
Definiering av
kontexten: Genom ett
tydliggörande av scenen
visar verksamheten på hur

Frågor
Fråga 2, 5, 6

Detaljreferens
Sveningsson & Alvesson
(2010)

Fråga 2, 5, 6

Alvesson & Sveningsson
(2012)

Fråga 1, 2, 3, 4, 6

Kärreman & Alvesson
(2004)

Ashforth et al. (2008)

Fråga 2, 4

Alvesson & Willmott
(2002)

Här har vi tittat på
gemensamma delar i
aktörernas svar.

Alvesson & Willmott
(2002)

Fråga 4, 10

Alvesson & Willmott
(2002)
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Kultur

Governmentality

människor inom kontexten
ska bete sig.
Gemensamma
uppfattningar:
Företagskultur är
uppbyggd på värderingar,
gemensamma
uppfattningar och sociala
normer vilket är möjligt att
påverka då kulturstyrning
utförs i syfte att påverka
och kontrollera
medarbetarnas
värderingar.
Sociala normer:
Företagskultur är
uppbyggd på värderingar,
gemensamma
uppfattningar och sociala
normer vilket är möjligt att
påverka då kulturstyrning
utförs i syfte att påverka
och kontrollera
medarbetarnas
värderingar.
Synen på chefen: En
viktig del för att
medarbetare ska fungera i
företag är hur
medarbetaren tolkar
relationer och sociala
roller i relation till gränser
och hierarkier. Ser
medarbetaren sin chef
som en kollega eller ses
chefen som högt över den
egna positionen?
Synliggörande: Styrning
genom governmentality
kräver att personen görs
synlig för inspektion.
Fungerar genom
övervakning, iakttagelser
och jämförande mätningar
utifrån en viss norm.

Här har vi tittat på de
gemensamma delarna i
aktörernas svar.

Brown & Malmi (2008)

Fråga 12, 13, 14

Brown & Malmi (2008)

Fråga 8, 9

Alvesson & Sveningsson
(2007)

Fråga 12, 15-21
Townley (1993)

Foucault (1975)
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