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Sammanfattning
Att företag strävar efter att vara attraktiva på marknaden är inget nytt fenomen, men hur de går

tillväga för att vara det samtidigt som de är attraktiva arbetsgivare är något vi har valt att studera.

Studien fokuserar på att undersöka hur företaget kan bibehålla faktorer som legitimitet och bra

arbetsförhållanden samtidigt som de upprätthåller samhällets förväntningar. Vi har i denna studie

valt att studera hur utsidan skiljer sig mot insidan på ett svenskt konsultbolag som arbetar inom

infrastruktur. Forskning visar på att det krävs många faktorer för att ett företag ska kunna leva

upp till den standard de vill uppnå, vilket kan ifrågasätta deras fasad om denna inte visar sig

överensstämma med insidan och därmed de anställdas upplevelser. Syftet med vår uppsats är

därför att studera ett företag för att se om utsidan, som vi externa aktörer tar del av, enligt de

anställda på företaget speglar insidan. Även för att öka förståelsen för hur företagets agerande

påverkar deras legitimitet. För att besvara syftet har vi samlat in och analyserat textmaterial från

företagets officiella webbsajt samt utfört intervjuer med nuvarande anställda. Dessa material har

vi därefter ställt mot varandra, vilka syftar att representera företagets utsida respektive insida,

samt analyserat genom att applicera främst dramaturgiska begrepp, legitimitetsteori, institutionell

teori och kontroll på. Resultatet av denna studie har påvisat att företaget har en bra grund för att

utsidan speglar insidan, och att det som utlovas stämmer överens med vad som ges. Företaget har

några punkter som fortfarande behöver utveckling för att nå det som utlovas via deras hemsida

och diverse dokument. Det handlar om ifall företaget vill lägga resurser på denna utveckling och

anser den som relevant.

Nyckelord: Företagskultur, legitimitet, hållbarhet, fasad
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1. INLEDNING

Företag tenderar att visa sina styrkor mot den externa publiken, och hålla det som inte fungerar

lika väl bakom stängda dörrar. Precis som att vi individer väljer att visa upp vår främsta sida i ett

personligt brev eller på en anställningsintervju, gör företag detsamma för att attrahera anställda

till sin arbetsplats. Fastän det är underförstått för bägge parter att svagare sidor slutligen kommer

att uppvisas eller uppstå, har individen likaväl som företaget ett ansvar att utge en så legitim

presentation av sig själv som möjligt för att detta ska överensstämma med verkligheten.

Tidigare forskning har visat att företag som vill anses moderna och utvecklade inte alltid innebär

de bästa förutsättningarna för de anställda. Den tidigare forskning som gjorts är bland annat på

Nya Karolinska sjukhuset och deras modernisering. Deras företag skulle utvecklas för att

optimera företaget men istället försämrades arbetsförhållanden för personalen och även servicen

mot konsumenten (Öhrming, 2019).

“Många beslut fick man dra tillbaka eftersom det visade sig att de inte fungerade bra i praktiken,

vilket man bättre hade kunnat förutse om man haft sedvanliga beslutsprocesser med bred

förankring. De som nu har hand om verksamheten på sjukhuset fick inte vara med och bestämma

hur det här skulle se ut. Sådant vet vi försämrar förutsättningarna för att det ska bli ett bra

genomförande.” (Eriksson & Dickson, 2021)

Nya Karolinska sjukhus är en organisation som har genomgått en modernisering som förväntades

bidra till bättre arbetsförhållanden för anställda, snabbare vård och större utbud av tjänster.

Projektet som lovade “guld och gröna skogar” blev istället en samhällsdebatt om vad fokus bör

ligga på vid en större omorganisering av en komplex organisation (Örming, 2019). Doktorerna,

sjuksystrarna och resterande personal fick inte utrymme att framföra sina synpunkter och

hamnade i andra hand, vilket ledde till att nya processer fick göras om för att passa den

vardagliga verklighetsprocessen. “Nya Karolinska i Solna skulle bli världens bästa sjukhus, men

visade sig istället bli världens dyraste” (Eriksson & Dickson, 2021). Utöver att ha kostat

samhället stora summor pengar har projektet även haft ett pris för andra värden. Nya Karolinska

utgör ett tydligt exempel på en organisation som byggt upp förväntningar och utgett lovord till
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sin omgivning, som därefter visar sig inte överensstämma med det slutgiltiga resultatet och den

utspelade verkligheten.

Samtliga företag väljer att framställa sig själva på ett ytterst positivt och lovande vis för

kommande anställda, vilket i sig inte utgör någon problematik. Om dessa förväntningar däremot

inte visar sig överensstämma med den anställdas upplevelse kan det påverka relationen mellan

arbetsgivare och arbetstagare. Detta kan i sin tur leda till att företaget förlorar sin legitimitet om

de utger sig vara något de i själva verket inte är. Samt även ifrågasätter företagets syn på etiska

aspekter när det kommer till att anställda ska få en rättvis uppfattning om sin arbetsroll i form av

vad som utlovats vid anställningen.

Vi har utifrån denna problemformulering valt att undersöka ett svenskt konsultföretag inom

infrastruktur som vill framstå modernt i form av bland annat hållbar utveckling och arbetsmiljö.

Företaget blev intressant för oss eftersom den tidigare forskningen har visat att modernisering

inte alltid leder till bättre förhållanden för den anställda. Vi är intresserade av att undersöka hur

mycket som organisationen håller undangömt för de kommande anställda under

rekryteringsprocessen, men som de nuvarande anställda får ta del av. Detta kan handla om

hållbarhet, arbetsförhållanden etcetera.

1.1 Syfte och frågeställningar

Med tanke på tidigare forskning samt problematiseringen med att företag inte alltid lever upp till

de förväntningar som utges vill vi vidare undersöka hur förväntningarna som skapas genom att

företaget agerar inom samhällsnormer, utåt, påverkar relationen mellan den anställde och

företaget ifall dessa inte hålls. Med denna studie syftar vi även att utifrån företagets ledord

undersöka om anställd personal på företaget i Sverige anser att företagets utsida speglar

arbetsplatsens insida.

● Hur uppfattar den anställde företaget i förhållande till hur företaget presenterar sig utåt?

● Hur jobbar företaget aktivt med det som utlovas?
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1.2 DISPOSITION

I den inledande delen av vår kandidatuppsats kommer bakgrunden att presenteras och därefter en

problemformulering som belyser uppsatsens sociologiska relevans. Även syfte och

frågeställningar kommer att redovisas, vilket avslutar det första och inledande kapitlet. Därefter

kommer vi att redogöra för tidigare forskning på vårt ämne, med följd av de teoretiska

utgångspunkter som ligger till grund för vår studie. Vi kommer i kapitlet metod att redogöra för

det insamlade materialet genom ett kvalitativt innehållsperspektiv. Detta i form av material från

företagets hemsida samt intervjuer med anställda. Därpå kommer en redovisning av dess

trovärdighet och en framställning av tillvägagångssättet vid insamlingen av material samt

kodningen. Uppsatsens resultat kommer därefter att presenteras i form av vår analys och tolkning

av intervjustudier samt den kvalitativt inriktade textanalysen, med konventionell innehållsanalys

som tillvägagångssätt. De påvisade resultaten och slutsatserna kommer även att diskuteras i

relation till tidigare forskning och med hjälp av teoretiska utgångspunkter.
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2. TIDIGARE FORSKNING

I detta kapitel kommer vi att redovisa för den litteratur och forskning av relevans som finns om

olika organisationer som motiverar vår studie. Genom att presentera begrepp av sociologer

hoppas vi att kunna bidra med en större förståelse för läsaren när det gäller den bakomliggande

orsaken till hur företag väljer att presentera sig för allmänheten, oavsett om denna presentation är

av äkthet eller inte. Inledningsvis kommer vi att presentera forskning om megaprojektet Nya

karolinska sjukhus, vilket representerar en organisation där den uppvisande bilden inte visar sig

överensstämma med det faktiska resultatet. Därefter kommer vi att ge bakgrund till hur

sociologen Erving Goffman har studerat mänskliga team- interaktioner i dramaturgiska termer,

samt hur gruppdynamiker kan komma att påverka individens handlingar. Dessa genom begreppet

team, vilket även presenteras i form av medförande försvarsattribut och försvarsåtgärder.

Följaktligen kommer begreppet legitimitet att introduceras, vilket enligt Meyer & Rowan och

DiMaggio & Powell kan förklaras genom ceremonier, rationaliserade myter, särkoppling och

isomorfism. Dessa kan i symbios användas för att stärka sin trovärdighet på marknaden.

Slutligen kommer vi att presentera en artikel skriven av Flemming och Sturdys som tar sig an

begreppet kontroll. De redovisar hur organisationer kan utföra kontroll på diverse sätt samt hur

de olika tillvägagångssätten kan komma att visa på skilda resultat. För att förstå de olika typerna

av kontroll kommer även Kotter & Heskett´s analys Corporate culture and performance (1992)

presentera företagskultur och dess påverkan på en organisation.

2.1 Nya karolinska

Nya Karolinska Solna (NKS) är en organisation som gick igenom en omtalad omorganisering.

Detta skedde genom ett samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms centrum

för forskning om offentlig sektor (Score) och Kulturgeografiska institutionen. Omorganiseringen

visade sig bli oerhört uppmärksammad. I boken Megaprojektet nya karolinska Solna (Grafström,

Qvist & Sundström, 2021) förklarar författarna hur stora förväntningarna har varit och

fortfarande är på NKS. Sjukhuset har beskrivits som “ett unikt och toppmodernt sjukhus i

världsklass” samt presenterats i den politiska visionen som ett sjukhus som “skapas för att så
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optimalt som möjligt motsvara framtidens krav på säker vård, effektiva flöden, en starkare

ställning för patienten, och en framgångsrik forskning och utbildning” (Grafström, Qvist &

Sundström, 2021, s. 10). I denna bok får läsaren ta del av hur beslutspocesserna bakom NKS har

gått till, samt de redovisade resultaten av det treåriga forskningsprojektet.

Martin Qvist och Lukas Smas skriver i kapitlet Sjukhuset, staden och en vision om förändring att

fastställa en idés ursprung är i princip omöjligt (Grafström, Qvist & Sundström, 2021, s. 69). De

menar att såsom en idé kan arta sig i början av ett projekt, sällan är så som resultatet slutligen

visar. För att studera vad som gått snett längs vägen, från en idé till ett färdigt resultat, “utgjordes

en analys av hur det gick till när förslaget om det nya sjukhuset lanserades i den

landstingspolitiska kontexten och hur själva förslaget såg ut i detta tidiga skede i processen”

(ibid, s. 70.)

Anledningen till att förväntningarna var så pass höga på NKS var mycket på grund av de

förväntningar de sa sig själva kunna leva upp till. Visioner om världsklass och framtiden sas

kunna återspeglas i och med megaprojektet. Vilka båda är relativt abstrakta benämningar, vilket

gör att innebörden kan anpassas efter sammanhanget men även tolkas av allmänheten. Även om

sjukhuset står där det gör idag är det många moment som inte motsvarade förväntningarna samt

inte resulterades enligt NKS “plan”. NKS- fallet, som processen slutligen presenteras som i

Megaprojektet nya karolinska Solna, kan ses som ett exempel där en organisation ger

allmänheten en vision om hur resultatet kommer att se ut. Vilket är en vision som inte visar sig

stämma överens med verkligheten i slutändan (Grafström, Oqvist & Sundström, 2021, s.

314-328).

2.2 Team

Erving Goffman (1922-1982) beskriver begreppet team, eller teamframträdande, som en referens

till en samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin (Goffman, 1959, s. 75).

Han menar att individer under ett teamframträdande kan tvingas framträda i en annan belysning

än vanligtvis för att illustrera den sociala definitionen av hur personen i fråga förväntas upplevas

(ibid, s. 74). För att studera detta begrepp befann sig Goffman på en av Shetlandsöarna där han

utförde en studie över ett torparsamhälle, även så kallat självförsörjningsjordbruk. Goffman
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uppfattade ett medelklassigt serviceintryck av hotellägarna, som utgav sig själva titeln värd och

värdinna samt utgjorde sina anställda till tjänstefolk. Trots detta hade ett flertal anställda en

högre status ur ett klasstrukturperspektiv än vad ägarna hade (Goffman, 1959, s.74). Goffman

menar därmed att inom en gruppdynamik kan individer tvingas agera utifrån ett sätt de

egentligen inte är, samt inte enligt deras egna tankar och känslor. Detta för att upprätthålla

gruppens fasad utåt sett.

Dramaturgi ligger till grund för Goffmans begrepp, då han hämtat fraser som “aktör”, “publik”,

“front- och backstage” från teaterns värld. Han ansåg att en människa spelar olika “roller” i

vardagen såsom i mer formella sammanhang. Den forskning som ligger till grund för hans verk

Jaget och maskerna är således taget från teaterns miljö där “aktören intar scenen framför en

publik”, vilket han kopplar till individens agerande gentemot sin omgivning. För att beskriva

dessa teatraliskt grundande pelarna i ett teams framträdande nämner han de tre termerna

dramaturgisk lojalitet, dramaturgisk disciplin och dramaturgisk försiktighet.

Dramaturgisk lojalitet var något som Goffman stötte på under sina fältstudier på Shetlandsöarna.

Begreppet grundar sig i att om ett team ska kunna fullfölja sin taktik och sina rutiner så måste

samtliga medlemmar i gruppen uppföra sig som om moraliska förpliktelser har accepterats. Han

menar att individens behov sätts i andrahand, då teamets behov kommer i första. Vilket slutligen

resulterar i att gruppens hemligheter eller saker som dolts för allmänheten inte får avslöjas av

egoistiska skäl eller brist på diskretion (Goffman, 1959, s. 186). Under sina studier påträffades

Goffman av en individ som visade illojalitet gentemot sin arbetsplats; “på Shetlandsön hörde jag

till exempel ett biträde säga till en kund samtidigt som han räckte över en läskedrycksflaska: Jag

begriper inte hur du kan dricka sån där smörja” (Goffman, 1959, s.187). Detta fick honom att

inse vikten av gruppsolidaritet inom teamet för att skydda sig mot illojala teammedlemmar.

Goffman utformade därefter även begreppen dramaturgisk disciplin och dramaturgisk

försiktighet. Såsom i teaterns värld menar han att individer, som även kallas aktörer, behöver

upprätthålla sin rollframställning under ett teamframträdande (Goffman, 1959, s. 188). När

Goffman studerade team som begrepp påträffades han av att teamet, vilket kan innefatta

arbetsrelaterade såsom icke- arbetsrelaterade grupper, valde ut teammedlemmar som uttryckte
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disciplin och lojalitet (Goffman, 1959, s. 191). “Det finns exempel på att lärare ofta vill slippa

undervisa elever från underklassen och överklassen, eftersom båda grupperna kan göra det svårt

för dem att i klassrummen upprätthålla den definition av situationen som ger bekräftelse på deras

yrkesmässiga lärarroll” (ibid, s. 191).

2.3 Legitimitetskapande

Legitimitet kan skapas i olika sammanhang, men enligt Meyer och Rowan är det en konsekvens

av normativ isomorfism där man använder ceremonier och rationaliserade myter för att stärka sin

trovärdighet på marknaden, samt inom organisationen. För att vidare undersöka hur

organisationer använder sig av myter och ceremonier för att skapa legitimitet kommer Meyer och

Rowans arbete att tolkas. Deras artikel undersöker hur organisationer är under ett konstant tryck

från sin omgivning som inte kan undkommas. Det yttre och inre trycket kommer från de

institutionaliserade regler som framkommit i samhället från en gemensam uppfattning av den

sociala verkligheten (Berger & Luckmann, 1999).

I artikeln beskriver författarna bland annat att företag behöver anpassa sig efter marknaden och

det krav som ställs för att fortsätta vara relevanta och överleva på den hårda marknaden. De tar

en biltillverkare som exempel där de förklarar olika stadier av yttre tryck som företaget går

igenom vid en process. De beskriver det såhär: en biltillverkare anpassar sin produktion efter vad

samhället, och den publika gruppen, anser attraktivt, för att sedan påverkas av lagen för att

uppfylla krav, och sedan påverkas av juridisk granskning av deras tillverkningsansvar för att

kunna sälja bilen. De behöver sedan sälja in sin produkt hos olika agenter för att det ska säljas

hos återförsäljare. Dessa krav påverkar marknaden och konkurrenternas produktion (Meyer &

Rowan, 1977, s.348). Det är alltså flera steg, som påverkas av yttre och inre tryck, genom en

produktionsprocess hos företag. Det behöver inte endast handla om en produktionsprocess av att

skapa en fysisk vara utan allt som sker inom en organisation.

Det finns fler sätt att skapa legitimitet på marknaden och DiMaggio och Powells artikel “The

Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational

Fields förklarar de olika typerna av isomorfism som används för bland annat detta. Artikeln talar

om hur effektivitet och konkurrens inte är det enda som driver organisationen framåt, utan även
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faktorer som osäkerhet och ökad legitimitet kan vara anledning till beslutsfattande. Isomorfism

kan beskrivas genom att organisationer har en liknande produktionsprocess eller struktur inom

samma fält beroende på olika krav och strukturer som finns i samhället. Det är ett sätt för

organisationen att uppnå legitimitet. Det finns tre olika typer av isomorfism; tvingande,

härmande och normativ, som alla påverkar organisationer på olika sätt.

2.4 Olika former av kontroll

Flemming & Sturdys (2009) artikel “Just be yourself!” towards neo-normative control in

organizations? redovisar hur kontroll kan utföras på olika sätt inom en organisation samt vad det

resulterar i. De menar att användningen av normativ styrning minskar i moderna organisationer

då det leder till homogenitet och att anställda får svårt att identifiera sig med företagets normer.

Styrtekniker som företagskultur och storytelling får inte samma effekt på anställda och

engagemanget för företaget minskar. Författarna har därmed utvecklat begreppet neo-normativ

kontroll, som beskrivs som ett nytt sätt att kontrollera och styra de anställda genom uppmuntran

att vara “sig själv” och “sitt sanna jag” på jobbet. Neo-normativ kontroll bygger på att den

anställda ska ha roligt och vara sig själv till fullo för att kunna ge hela sig själv till företaget.

Genom att den anställda får fokusera på sig själv och inte det kollektiva ökar lojaliteten då frihet

och utrymme värderas högt för att trivas på en arbetsplats. Enligt författarna så ökar även

prestationen hos den anställde om den får känna frihet och underhåll på arbetsplatsen. På så sätt

kan organisationen öka effektiviteten av sina anställda utan att dem känner en direkt typ av

kontroll.

Författarna beskriver i sin artikel en studie som gjorts på ett Callcenter i Australien som

förespråkar att deras anställda ska vara sig själva och ha roligt på jobbet. Företaget har utmärkts

som ett “great place to work” med motiverade anställda som gör sitt bästa. Stort fokus ligger på

att man ska älska att vara på plats istället för att man ska älska verksamheten. Genom att den

anställde känner sig accepterad av medarbetare och ledning, samt känner gemenskap och

tillhörighet utövas en typ av neo-normativ kontroll. För att den anställda ska känna frihet på

jobbet drar man ner på diverse policys och skapar aktiviteter där alla känner sig sedda för vem de

egentligen är. Ifall den anställda kan identifiera sig med sin arbetsplats tenderar det att resultaten
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blir mer personliga och att gränsen mellan jobb liv och privatliv suddas ut. Organisationen kan

därför kontrollera de anställde för att deras handlingar kan kopplas till deras identitet. Eftersom

de förespråkar att alla skulle vara sig själva blev det tydligt att en viss typ av person var mer

eftertraktad och passade organisationen bättre än andra.

2.4.1 Företagskultur

Begreppet företagskultur innebär de värderingar, regler och normer som kännetecknar ett företag

eller en organisation (Nationalencyklopedin, 2021). John Kotter och James Heskett gav ut den

första omfattande kritiska analysen Corporate culture and performance (1992) av hur ett

företags “kultur” fördelaktigt och ofördelaktigt påverkar det ekonomiska utfallet. För att studera

detta genomförde de forskning på företag som Nissan, Hewlett-Packard och Xerox, samt utförde

en kvantitativ studie för att studera sambandet mellan kultur och prestanda i mer än 200 företag.

Kotter och Heskett menar att en stark och stabil företagskultur resulterar i en bättre

affärsprestanda. Samtliga individer möts nästan dagligen av olika organisationskulturer genom

att bevittna olika typer av reklam, befinna sig i butiker samt på sin arbetsplats eller skola. När en

kultur är ens egen, menar Kotter och Heskett att den förblir relativt obemärkt, fram tills

förändringar behöver ske. “Då observerar vi, i första hand, kulturens kraft”(Kotter & Heskett,

1992, s. 3).

Genom att studera detta insåg professorerna att det finns två nivåer av organisationskulturer; en

djup mindre synlig nivå, samt en nivå som är mer synlig utåt sett. Den djupare nivån menar de

finns mellan dem anställda, även om gruppen förändras och de anställda är ständigt utbytbara.

Vilka har olika fokus såsom ekonomisk vinst eller god kundservice beroende på

affärsverksamheten. Den mer synliga nivån representerar den kultur som nyanställda tar efter

sina kollegor och blir presenterade för i och med sin ankomst till ett företag eller en organisation

(ibid, s. 4). Forskarna menar att båda nivåerna av kulturer hyser vikt för att företaget eller

organisationen ska gå med ekonomisk vinst. Vilket oavsett verksamhet är det främsta målet. Att

då bevara eller förbättra den företagskultur som existerar anser Kotter och Heskett är essentiellt.

12



Tove Landberg & Nathalie Norman
Speglar arbetsplatsen utsida företagets insida

2.5 Summering av tidigare forskning

I detta kapitel har vi presenterat den tidigare forskning som ligger till grund för vår

kandidatuppsats. Inledningsvis presenterade vi den forskning som gjorts i och med

ombyggnationen av NKS. Den tidigare forskning som gjorts på omorganiseringen visar att

visionerna för ett sjukhus som drivs som en icke vårdrelaterad organisation resulterade i

kostsamma förändringar och en negativ relation mellan ledningen och de anställda. Nya

Karolinska utgör ett konkret exempel där det intryck organisationen ville sända ut till

omgivningen inte utgav samma intryck som det faktiska resultatet. Detta gör att organisationens

legitimitet ifrågasätts, då den vision som utgivits till omgivningen i och med ombyggnaden inte

motsvarar utfallet.

Därefter redovisade vi för Erving Goffmans begrepp team och hur detta ursprungligen kan

komma att påverka människor på individnivå när det gäller att erhålla ett intryck som

representerar en grupp. Vi vill genom att studera fältstudier som Goffman har utfört studera om

dessa kan komma att ligga till grund för de försvarsattribut och försvarsåtgärder som medföljer

ett teams regler och normer. Samt för att se om för dessa upprätthåller en gemensam fasad och

styr vilket intryck som ska utsändas till omgivningen.

Vidare förklaras hur legitimitetsskapande och kontroll har en effekt på organisationer och sättet

dem agerar både inåt såväl som utåt. Den tidigare forskning som har gjorts av Meyer & Rowan

och DiMaggio & Powell påvisar varför en organisation agerar på det sätt som den gör. Företaget

strävar efter legitimitet på marknaden för att vara aktuell och attraktiv, för bland annat

nyrekryteringar och sina nuvarande anställda. Genom att agera i enlighet med de

institutionaliserade regler som finns blir företaget accepterat av samhället (Berger & Luckman,

1999). Genom att ta del av denna forskning vill vi vidare undersöka hur relationen påverkas

mellan företaget och den anställde om det som uppvisas utåt skildrar sig från den anställdes

uppfattning.

Vi använder sedan Flemming & Sturdys verk om hur organisationer jobbar aktivt med olika

tekniker för att kontrollera sina anställda. Det handlar om den direkta och indirekta styrningen.

Forskningen som gjorts förklarar hur styrningen av den anställda påverkar företagets prestation,
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bild och anda. Om den anställda trivs på arbetet kommer dennes välmående vara fördelaktig för

företaget. Deras tidigare forskning förklarar att fler företag avstår från styrningen genom

företagskultur och nu använder den neo-normativa styrtekniken för att få den anställde att agera

inom företagets ramar (Flemming & Sturdy, 2009). Vidare vill vi undersöka hur

styrningsmetoder appliceras inom företaget vi studerar och hur det påverkar den anställde.

Som avslutande reflektion av tidigare forskning anser vi det vara intressant att vidare undersöka

hur ovanstående organisationsprocesser utövas inom det företag vi granskat, och hur dessa kan

kopplas samman till en fungerande relation mellan den anställde och företaget.

14



Tove Landberg & Nathalie Norman
Speglar arbetsplatsen utsida företagets insida

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Det undersökta materialet har analyserats utifrån Erving Goffman och hans verk Jaget och

maskerna (1959). Goffman applicerar sociologiska perspektiv i vardagslivet som vi anser vara

relevanta i vår studie. Vi har använt oss av begrepp som intrycksstyrning, främre och bakre

region samt team för att enklare kunna förklara företagets agerande samt den grundläggande

orsaken till detta. Företaget vi valt att studera väljer vad de vill visa upp och vilket intryck som

de vill sända ut. Detta kan förklaras genom begreppet intrycksstyrning, där det aktören vill visa

(impressions given), samt det som finns där utan att aktören medvetet visar upp detta

(impressions given off), uppfattas av omgivningen. Företaget erhåller en grupp av individer, ett

så kallat team, som tillsammans arbetar för att sända ut ett visst intryck. Detta kan förklaras

utifrån en kollektiv intrycksstyrning. Främre regionen gestaltar de anställdas första intryck och

därmed “utsidan” av företaget (företagets fasad). Medan bakre regionen är det som visas på

företagets “insida” för endast utvalda individer i form av nuvarande anställda.

CSR är ett begrepp som vi använder för att undersöka vilka aspekter som en organisation måste

ha i åtanke för att anses legitima på marknaden. Den så kallade triple bottom line förklaras och

vad som gör att den spelar roll för att bibehålla legitimitet i en organisation. Företaget som vi

studerar presenterar sig som ett hållbart företag som alltid har arbetsförhållanden och miljö i

åtanke. Genom att applicera CSR kan vi se hur företaget agerar för att vara konkurrenskraftiga

och hur medvetenheten för omgivningen formar deras diverse riktlinjer.

För att få en fortsatt förståelse för hur företaget agerar under olika processer inom organisationen

har vi även använt legitimitet- och institutionell teori. Där undersöker man hur organisationer är

under ett ständigt tryck från sin omgivning som de inte kan undkomma. Det yttre och inre trycket

kommer från de institutionaliserade regler som framkommit i samhället från en gemensam

uppfattning av den sociala verkligheten. De talar om ceremonier, myter, särkoppling och

isomorfism som finns för att skapa legitimitet inom ett företag, både utåt och inåt. Vi använder

dessa begrepp för att förstå varför företaget agerar på ett specifikt sätt och vilka “tryck” som

påverkar detta.
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Utöver dessa teorier och begrepp har vi även använt oss av Flemming och Sturdys artikel ““Just

be yourself!” towards neo-normative control in organizations?”. Författarna redovisar de två

olika styrnings metoderna, neo-normativ och normativ styrning, som används inom

organisationer för att nå de önskvärda resultaten samt dess konsekvenser på arbetstagarna. Under

studien kommer denna teori att tillämpas för att ge en bättre förståelse för hur företaget som vi

undersökt styr sina arbetstagare och hur det påverkar deras hälsa, och även deras prestation på

arbetet.

3.1 Erving Goffman
3.1.1 Bakre- och främre region

Bakre- och främre region är som begrepp väsentligt i denna studie då vi har valt att studera ett

företags utsida respektive insida, vilka representerar företagets bakre- och främre region. I

utförandet av intervjuer med anställda kan även resultatet ha präglats av individens

regionsbefinnande. Av den orsaken är regioner essentiellt att ha i beaktning under vår studie.

Goffman beskriver människans framträdande ur två regioner, den bakre och den främre. Den

bakre regionen syftar på individens ”trygghetszon”, där hen kan vara sig själv utan att behöva

sätta upp en fasad för en publik eller diverse åskådare. Denna region kan inkludera aktörens

närstående i form av exempelvis familj, vänner eller kollegor. Regioner kan dock skifta beroende

på situation eller sammanhang. Exempelvis en individ som arbetar i butik befinner sig i den

främre regionen när hen är omringad av kunder. Samt intar den bakre regionen i personalrummet

där fasaden kan läggas åt sidan för en stund. Vid andra omständigheter hade individens

regionsbefinnande med sina kollegor kunnat innefatta hens främre region, beroende på hur väl de

känner varandra. Men detta förändras som tidigare nämnt beroende på situation och

sammanhang.

Den främre regionen är motsatsen till den bakre regionen, alltså när individen befinner sig i en

mer utsatt eller obekväm situation med åskådare som noterar ens agerande och har någon form

av förväntning på en. ”En individs framträdande i främre region kan uppfattas som ett försök att

ge intryck av att hans aktivitet i regionen upprätthåller och förkroppsligar vissa normer”

(Goffman, 1959, s. 97–98).
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3.1.2 Intrycksstyrning

Intrycksstyrning är ett relevant begrepp i vår studie då vi studerar ett företag baserat på vårt

intryck, som vi därefter ska ställa mot anställdas intryck och upplevelser. Företaget uttrycker en

intrycksstyrning som de vill att vi åskådare ska erhålla, vilket vi vid studerandet av företagets

insida vill se om det överensstämmer med vad de anställda betraktar från insidan.

Begreppet intrycksstyrning innebär att en individ försöker styra vad hen visar upp för andra, och

gör därmed ett försök att påverka vad andra får för intryck av en själv. Aktören sänder ut uttryck

i form av kommunicerad information, och väljer därmed vilket uttryck hen vill sända ut.

Samtidigt överför aktören uttryck i form av kroppsspråk eller känslouttryck, vilket finns där utan

att aktören medvetet väljer att dela detta. Som anställd kan detta innebära ens personliga

prestationer, vilket visas genom att individen uttrycker en individuell intrycksstyrning. Men kan

även innebära att man vill förmedla ett visst intryck för sitt företags skull. Detta utgör en

kollektiv intrycksstyrning genom att man gemensamt upprätthåller en viss bild eller utstrålar ett

visst intryck tillsammans som en grupp, alltså som ett team (Goffman, 1959).

3.1.3 Team

Vi använder begreppet team i vår studie då teamet representerar företagets anställda, vilka har

en väsentlig roll i vår studie.

Som nämnt ovan innefattar begreppet team den intrycksstyrning som sker genom ett samarbete i

grupp, vilket företag och arbetsplatser är ett tydligt exempel av. En arbetsplats utför kollektiva

handlingar där de gemensamt vill utstråla en viss image till kunder samt den resterande

omgivningen. Detta kan liknas vid en gruppkultur där individen förväntas och bör agera enligt

företagets normer och regler. Individen gör detta för att passa in samt upprätthålla gruppens

fasad, och därmed styra intrycket som sänds ut till icke- teammedlemmar (Goffman, 1959).

Som ett team kan man uppnå ett så kallat tillfälligt fungerande konsensus. Detta innebär att man

skapar en tyst överenskommelse om vad det är som pågår i interaktionen. De interagerande

individerna, i detta fall chef och anställda på ett företag, behöver “nå konsensus” om vad som

sker i interaktionen. Detta för att underlätta kommunikationen och därmed undvika missförstånd
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och oordning. Ett tillfälligt fungerande konsensus innefattar att situationen definieras likvärdigt

av samtliga i teamet. En individ bör därmed kunna läsa en annan individs utsända och överförda

intryck för att förstå hur hen definierar situationen, vilket skapar ett samspel.

3.1.4 Framträdande

Begreppet framträdande är av relevans i vår studie då företag ofta sätter upp en fasad gentemot

sin omgivning, vilken inte alltid behöver vara legitim. Ett framträdande ter sig även på

individnivå, vilket i detta fall kan förefalla hos de anställda, då de tar sig an en specifik roll för

att upprätthålla den fasad som företaget vill återspegla.

Samtliga människor antar en specifik ”roll” i olika situationer, beroende på hur hen förväntas bli

uppfattad av sin omgivning samt hur hen själv vill uppfattas. Exempelvis i arbetssammanhang

vill de flesta individer uppfattas kompetenta och engagerade när de presenterar något, men kan

inta en helt motsatt roll när de befinner sig med andra personer eller i en mindre krävande

situation. Även om personen i fråga inte har all den kunskap som krävs om ett arbetsområde, kan

hen ändå upplevas som påläst om personen har övat in vad som ska sägas även om hen inte fullt

ut förstår innehållet eller kan utan ett inövat manus tillägga information. Rolltagande går att

applicera i många olika situationer där man inte agerar utifrån vad man egentligen känner eller

hur man egentligen är. Att anta en roll kan alltså innebära att man ”spelar spel till förmån för

andra människor” (Goffman, 1959: s. 25). På samma sätt som att en individ kan inta en roll för

att upprätthålla en viss fasad, kan ett företag eller en arbetsplats göra likaså för att uppfattas på

ett visst sätt av kunder, anställda eller övriga åskådare.

3.2 CSR - Corporate social responsibility
Vi använder CSR i vår studie då den förklarar hur ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

används tillsammans för att skapa en hållbar organisation. CSR är något som är viktigt för

organisationer att ha i åtanke eftersom det är en relevant fråga i samhället. Teorin medverkar för

att öka förståelse i varför företaget agerar som de gör.

CSR, corporate social responsibility, är uppbyggt av tre dimensioner som organisationer behöver

ta ansvar för. Dimensionerna är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och tillsammans
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kallas de för “triple bottom line”, se figur 2. Företagets sociala ansvar, som CSR handlar om, blir

vanligare bland organisationer och eftersom organisationer behöver ta ansvar för vad samhället

anser viktigt ökar det sociala ansvaret. Det läggs stor vikt vid att organisationer utformar en

ansvarsfull arbetspolicy som överensstämmer med samhällets förväntningar inom de tre

dimensionerna (De Bettinges & Lepineux, 2009). CSR har under det senaste åren blivit en

potentiell konkurrensfördel och det blir därför viktigt för organisationer att lägga allt mer fokus

på redovisning av hållbarhet och sociala aspekter istället för endast de ekonomiska ansvaret

(Porter & Kramer, 2006).

Figur 2. Triple bottom line. Källa: http://csrexpo.se/hander-pa-massan/

För att få en uppfattning av vad hållbarhet är, och hur det ökar med hjälp av ekologiska, sociala

och ekonomiska faktorer samt hur det hänger ihop och påverkar varandra har triple bottom line

framtagits som ett hjälpmedel. Det finns en yttre press från samhället som förespråkar att alla

organisationer ska arbeta mot ett mer hållbart samhälle och upprätthålla en

hållbarhetsredovisning (Elkington, 1997). Det har tidigare legat störst fokus på det ekonomiska

och ekologiska vilket har resulterat att den sociala aspekten har hamnat snäppet bakom. För att

organisationer ska kunna öka den totala hållbarheten behöver större fokus läggas på den sociala
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aspekten så att alla relevanta aspekter kommer med (Ahi & Searcy, 2015). Enligt Elkington

(1997) kommer symmetri mellan de olika aspekterna öka den totala hållbarheten.

Samhällets åsikter är något som organisationen behöver ha i åtanke för att uppnå legitimitet.

Samhället blir den beslutande faktorn i mån av ifall en organisation tar sitt sociala ansvar eller

inte. Enligt Europeiska unionens egen förklaring av vad det sociala ansvaret innebär för

organisationer beskrivs som; organisationens förmåga att ge utrymme för de sociala och

ekologiska bekymmer som finns i deras affärsverksamhet (Carroll, 1999).

CSR är ett sätt för organisationer att öka sin legitimitet. Att ta socialt ansvar leder till att

legitimiteten gentemot samhället ökar. Genom att redovisa hur hållbarheten hanteras i

organisation kan de visa vilket ansvar de tar samtidigt som de olika aspekternas, ekonomiska,

sociala och ekologiska, värde kommer att öka (De Bettinges & Lepineux, 2009). Slutsatsen är att

socialt ansvar bidrar till organisationens legitimitet och går i hand med hur organisationer arbetar

med CSR (Suchman, 1995).

3.3 Legitimitetsteorin
En organisations agerande och beslutsfattande kan förklaras av legitimitetsteorin, vilket gör

teorin relevant för studien. Syftet med vår studie är att undersöka hur ett företag framställer sig

jämfört med hur det agerar, samt ifall de går hand i hand. Legitimitet är viktigt för en

organisation att uppnå för att skapa en bra relation till samhället.

Värderingar och förväntningar är viktiga begrepp inom legitimitetsteorin. För att uppnå

legitimitet behöver samhällets värderingar överensstämma med organisationen samtidigt som

organisationen måste möta samhällets förväntningar för att utifrån samhällets synvinkel vara

legitimt. Organisationen strävar ständigt för att befinna sig i legitimitet, och är inget som uppnås

av sig självt. För att vara en legitim organisation kräv det inte endast att man överensstämmer

med samhällets förväntningar, utan även normer och tro. Det krävs ett kontinuerligt arbete för att

organisationen ska bibehålla sin legitimitet gentemot samhället. För att erhålla och bibehålla

legitimiteten finns olika tillvägagångssätt (Suchman, 1995).
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Dowling och Pfeffer (1975) beskriver ett tillvägagångssätt som innebär att organisationer

behöver anpassa sig efter rådande sociala normer och värderingar som finns i samhället, för att

öka sin legitimitet. De menar att det finns tre olika metoder som organisationer kan använda för

att uppnå legitimitet. Den första handlar om mål och metoder som organisationen behöver

anpassa för att överensstämma med samhället. Den andra metoden handlar om kommunikationen

mellan organisationen och samhället, där organisationen har möjligheten att visa vilka

värderingar de har och vad dem står för. Den tredje metoden en organisation kan använda sig av

är att kommunicera för att förknippas med olika symboler och värderingar som anses ge en bra

grund för legitimitet. Dessa tre metoder använder organisationer för att uppnå och bibehålla

legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975). Utöver dessa finns ytterligare ett tillvägagångssätt som

arbetas fram för att beskriva tre olika typer av legitimitet; kognitiv, moralisk och pragmatiskt. De

förstärker varandra i kombination av kontinuerligt samarbete (Suchman, 1995).

Kognitivt legitimitet innefattar saker som för de flesta individer är tagna för givet och är en

accepterad term i samhället (Suchman, 1995). En organisations strukturer, produktion eller

ledarskap är exempel på saker som samhället kan belöna organisationen för och då uppstår

kognitiv legitimitet (Palazzo & Scherer, 2006). Den kognitiva legitimiteten handlar om

individens undermedvetna och blir därför svår att påverka. Genom marknadsföring och

kommunikation kan kognitiv legitimitet uppstå (Suchman, 1995).

Moraliskt legitimitet uppkommer från ett normativt och positivt synsätt. Genom att arbeta på ett

sätt som är socialt accepterat kan organisationer uppnå moraliska legitimitet. Utöver det är det

viktigt med en karismatisk ledare som hjälper organisationen gå i rätt riktning (Suchman, 1995).

Moralisk legitimitet har skapats då det sociala samhället samverkar med moral och värdering.

För att rättfärdiga en organisations struktur, agerande och resultat används denna typ av

legitimitet (Palazzo & Scherer, 2006). De två inriktningar som finns inom moralisk legitimitet är;

demokratisk eller filosofisk legitimitet. Skillnaden mellan dem är att den första lägger fokus på

konsensus och argument i samhället medan den andra handlar om den politiska aspekten

(Suchman,1995). Moralisk legitimitet har en bredare vy än den pragmatiska och kognitiva

legitimiteten som fokuserar på auktoritet. Till följd av detta anses den moraliska legitimiteten

vara mest kvalificerad som förklaring av begreppet legitimitet (Bhattacharya, 2015).
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Begreppet intressenter är inom pragmatisk legitimitet viktigt. Behovet som egennyttiga individer

har och arbetar efter tillgodoses i denna typ av legitimitet. När intressenternas förväntningar

tillgodoses av organisationen så uppstår pragmatisk legitimitet. Intressenterna har ofta stort

inflytande på organisationen i hur de tar ställning till deras åsikter, vilket kan leda till både ont

och gott. Det kan vara viktigt att långsiktigt ha allas åsikter i åtanke (Suchman, 1995).

Legitimitetsteorin ger en förståelse i varför styrelser engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Det så

kallade “sociala kontraktet” som finns inom legitimitetsteorin beskriver relationen mellan

organisationen och samhället (Schocker & Sethi, 1973). Man ser på kontraktet som bindande och

utan avslut, det får alltså inte brytas. I ett fall där organisationen förstör förtroendet eller inte

lyckas leva upp till samhällets förväntningar skadas legitimiteten och kan påverka

organisationens överlevnad (Archel et al., 2009).

Inom forskning kring legitimitetsteorin hamnar ett stort fokus på det så kallade legitmitetsgapet.

När förväntningar som samhället har inte överensstämmer med hur en organisation agerar

uppstår ett legitimitetsgap (Archel et al., 2009). Vid situationer där ett gap uppstår inom en

organisation finns fyra strategier som organisationen kan använda sig av för att minska gapet.

Första strategin har utgångspunk i en förändring. Den går ut på att organisationen måste göra

förändringar och utbilda samt informera deras viktigaste intressenter. Detta ska leda till att

samhällets förväntningar överensstämmer med vad organisationen gör. Den andra strategin

innebär att organisationen ska, genom kommunikation med sina intressenter, ändra deras

uppfattning om vad de gör för att förverkliga de förväntningar som finns. Denna strategi ändrar

inte organisationens agerande men får dem att uppfattas som legitima genom ord. Tredje

strategin är manipulation av dess intressenter. Organisationen ändrar således uppfattningen hos

sina intressenter genom att dra uppmärksamhet till lyckad förändring för att sky undan fokus från

områden inom organisationen med misslyckande. Sista och fjärde strategin handlar istället om att

försöka få samhället att sänka sina krav och förväntningar mot organisationen (Archel et al.,

2009).

3.4 Institutionell teori
Vår studie fokuserar på hur företaget anpassar sig och agerar efter samhällets yttre press.
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Institutionell teori används därför för att förstå varför företaget agerar på det sätt som det gör

och vad pressen utgör.

Individens preferenser och prestationer påverkas av de institutioner som finns i samhället. I sin

tur betyder det att samhället påverkar hur en organisation och dess medlemmar kommer att

agera. Institutionell teori redogör för hur institutioner, med förväntningar och påverkan kan

komma att påverka beslutsfattande i samhället (Granovetter, 1985).  I takt med samhällets

utveckling kommer även människans beteende att utvecklas. Detta innebär att besluten som tas

idag på grund av att samhället, och dess institutioner, förmodligen inte kommer vara samma

beslut som tas om några år eftersom samhället ständigt utvecklas och nya institutioner

framkommer (Lubatkin et al., 2005). Det finns inte en bestämd definition av vad en institution är,

då den kan ta många olika former i samhället. En institution kan vara allt ifrån en religion till en

regering, såväl som ett undervisningsväsende (Trevino et al., 2007).

Legitimitetsteori och institutionell teori har en samverkan i det mån att organisationers handlande

påverkas av samhället och även sättet de kan skapa legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983).

Begreppet legitimitet accepteras av den institutionella teorin och blir en teknik som används för

att få individer att förstå vad som behövs göras samt för att motivera dem till fortsatt

institutionaliseringsprocess (Jennings & Zandbergen, 1995).  Tradition, tro och normer inom en

organisation påverkas av den institutionella miljön som de befinner sig i. Genom att

organisationer anpassar sig efter samhällets normer ökar även deras legitimitet gentemot

samhället. Den främsta faktorn till att organisationen säkrar överlevnad och växer, både i storlek

och i samhällets ögon är på grund av denna legitimitet (Yazdifar & Tsamenyi, 2005).

Inom institutionell teori finns det två huvudfenomen som den största delen av forskning har

gjorts på samt som teoretikerna är intresserade av. De två fenomenen är processen bakom varför

objekt blir institutionaliserade och vilken roll som institutioner har i samhället (Jennings &

Zandbergen, 1995). Forskaren Campbell (2007) menat att relationen mellan ekonomiska

förhållanden och organisationens beteende påverkas av institutionella förhållanden. Denna

relation kan påverkas av de 12 olika pelare som skapar den institutionella teorin. Den
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institutionella teorin och dess pelare påverkar det sociala ansvaret som organisationer har. Det är

viktigt att fokusera på, och förstå, hur mycket som spelar in och varför (Campbell, 2007).

3.4.1 Isomorfism

Denna teori anser vi relevant för studien då den förklarar de olika mekanismer som företaget

behöver anpassa sig efter för att bibehålla och öka deras legitimitet.

Normativ isomorfism har sitt ursprung främst från professionalisering som socialiserats in i ett

liknande sammanhang och tenderar att arbeta likartat och ger därför en större homogenisering av

organisationer emellan. Det skapas normativa regler och beteendemönster inom de olika

professionerna som är svåra att bryta (Dimaggio & Powell, 1983).

Den tvingande isomorfismen innebär både formella och informella krav från aktörer som

organisationen är beroende av, samt kulturella samhällets förväntningar. Även regeringen och

lagar som finns måste organisationen anpassa sig efter. Det kan exempelvis vara skolor som

tvingas anställa legitimerade lärare för att möta kraven som kommer utifrån (Dimaggio &

Powell, 1983).

Härmande isomorfism är istället när organisationer härmar eller efterliknar andra, mer

framgångsrika organisationer, när de själva saknar kunskap av tekniker som driver

organisationen framåt. Detta sker när organisationer inte har tydliga mål och är osäkra i sin

omgivning (Dimaggio & Powell, 1983).

3.4.2 Ceremonier och myter

Vi väljer att använda oss av myter och ceremonier i vår uppsats för att öka förståelsen för hur

företaget framställer sig och genom vilka processer. Finns det tydliga ceremonier inom företaget

som endast bidrar till legitimeringen av företagets utsida eller finns de även för andra

anledningar? Är de institutionella regler, eller så kallade myterna något som påverkar

arbetsförhållanden, processer, samtal mm eller är de något som finns för att företaget ska vara

ett attraktivt företag utåt, mot dem som konkurrerar på arbetsmarknaden.

Meyer och Rowan beskriver en myt, som är en föreställning av verkligheten byggd på

institutionaliserade regler och uppfattningar. Moderna samhällen är fulla av institutionella regler
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som fungerar som myter, som sedan blir en guide för hur organisationer ska agera för att uppnå

legitimitet. När organisationer anpassar sig efter rationaliserade institutionella krav kallas det

ceremoniell anpassning. Ceremoniell anpassning är alltså det som organisationen praktiskt ändrar

för att nå upp till rationaliserade institutionella krav. Det kan vara genom policys, modeller,

strukturer samt yrkesroller. Meyer och Rowan förespråkar att isomorfism är ett sätt för

organisationer att få legitimitet, och sättet att få det är att följa normerna som samhället

konstruerat. Vi vill därför använda oss av dessa teorier för att titta på företagets inre och yttre för

att se ifall det sker särkoppling av beslutsfattande samt legitimitetsskapande. Ett företag kan ha

stark företagskultur men sakna ett yttre som är lockande på marknaden eller vice versa (Meyer &

Rowan, 1977).

3.4.3 Särkoppling

Särkoppling sker för att organisationer har misslyckats att uppnå diverse krav men vill behålla

sin legitimitet gentemot institutioner. Organisationen säger att dem agerar efter de krav som

institutioner skapat när de egentligen inte gör det. Denna handling gör organisationen för att

bibehålla sin legitimitet (Haack & Schoeneborn, 2015). Det finns få förklaringar gentemot hur en

organisation kan behålla sin legitimitet efter att det framkommit att dem har använt sig av

särkoppling (Clark & Newell, 2013). I de fall som framkommit, där organisationer använt sig av

särkoppling, anses organisationen illegitima (Haack & Schoeneborn, 2015).

Förklaringen kan genom två orsaker att framtas. Den första handlar om att stort fokus har hamnat

på de olika mekanismerna inom isomorfismen. Alltså den tvingande, mimetiska och den

normativa (DiMaggio & Powell, 1983). Forskarna, kan genom att fokusera på de olika

mekanismerna inom isomorfism och hur de används, förstå hur organisationer ska nå legitimitet i

samhället. Forskningen har gjorts även fast organisationer endast har använt det “symboliskt”

och inte implementerat det i sin verksamhet (Clark & Newell, 2013). Lawrence och Suddaby

(2006) förklarar att aktörer påverkar institutioner, och att särkoppling, inom tidigare forskning,

inte har setts ur ett agentperspektiv. För att öka förståelsen för hur organisationer kan bibehålla

och öka sin legitimitet efter en exponering av särkoppling hade forskningen behövt lägga mer
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fokus på hur institutioner påverkar aktörer, istället för hur aktörer påverkar institutioner

(Lawrence & Suddaby, 2006).

Forskningen som gjorts på särkoppling har varit snäv och fokus har legat på den enskilda

organisationen. Detta är den andra orsaken till att det endast finns ett fåtal förklaringar. Resultatet

av detta är att det finns få studier för hur organisationen ska agera för att bibehålla sin legitimitet

efter att särkoppling har använts. För att hitta en lösning anser Clark och Newell att fokus bör

ligga på ett större spektrum av organisationer som agerar på liknande sätt samt har samma

synsätt (Clark & Newell, 2013).

Genom att identifiera institutionella mekanismer kan vi se vilka spelare som påverkar en

organisations agerande och beteende. Det är därför viktigt att se vilka isomorfismer som ligger

till grund för organisationens legitimitetsskapande för att kunna se ifall organisationen agerar för

att eftersträva legitimitet eller ifall de kommer att använda sig av särkoppling.

3.5 Normativ & Neo-normativ kontroll
Kontroll och styrning är relevant för att se hur ett företag agerar och vilka värderingar som

anses passa bra med företaget. Denna teori används för att förstår hur olika typer av kontroll

kan påverka arbetsförhållanden och trivseln på företaget.

För att redovisa hur företag använder sig av olika medel och hur de kan användas som en typ av

kontroll kommer Flemming & Sturdys (2009) artikel “Just be yourself!” towards neo-normative

control in organizations? användas. Artikeln tar upp två typer av kontroll; normativ och

neo-normativ. Det som skiljer sig mellan typerna är främst organisationens förhållningssätt till de

anställda och hur man påverkar, eller inte påverkar deras attityder i förhållande till företaget.

Normativ kontroll handlar om att ledningen använder sig av olika tekniker, som till exempel

företagskultur, för att skapa en gemensam värderingsorientering inom organisationen. Man

skapar en gemenskap genom att förändra attityder, värdering och mål genom olika tekniker,

såsom storytelling, där de yngre, nyanställda får lyssna på de som har jobbat inom organisationen

länge och kan berätta deras syner och “godkända” värderingar (Flemming & Sturdy, 2009).
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Neo-normativ kontroll handlar istället om att uppmuntra den anställda att vara sig själv på arbetet

och belönar dem som är det. Flemming och Sturdy menar att detta är en typ av kontroll då

personer som känner sig fria och lekfulla blir produktivare och bidrar till organisationens

framgång. Även att arbetet som utförs känns mer personligt när man kan utföra det på sitt eget,

personliga sätt och man därför lägger större vikt vid resultatet. Om en arbetsuppgift får kritik blir

kritiken mer personlig om den anställda har varit “sig själv.”
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4. METOD

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den metod vi valt att använda i vår studie.

Inledningsvis kommer den metodologiska ansatsen vi valt för vår kandidatuppsats att presenteras

med följd av dess trovärdighet och reflexivitet för studien. Tillvägagångssättet för att skapa

material kommer därefter att introduceras i form av en urvalsprocess för det textmaterial vi valt

att använda oss av samt presentera utvalda intervjudeltagare. Följaktligen kommer en analys av

det kodade textmaterialet samt den kodade intervjun att presenteras med de etiska överväganden

vi tagit hänsyn till under arbetets gång.

4.1 Metodologisk ansats

I denna studie har vi valt en kvalitativ innehållsanalytisk metodansats. Denna ansats har vi

applicerat på det textmaterial vi valt att koda, vilket presenteras i form av företagets kultur- och

organisationsverksamhet. Utöver textmaterial från bland annat företagets officiella hemsida har

vi även valt att utföra semistrukturerade intervjuer för att fylla den empiriska mättnaden för

studien. Kvalitativ innehållsanalys är en flitigt använd forskningsteknik. Denna metodansats

erhåller tre distinkta tillvägagångssätt vilka är “konventionella”, “riktade” samt “summerande”,

som används för att tolka textdata. Några avgörande skillnader mellan konventionella, riktade

och summerande tillvägagångssätt är att i en konventionell innehållsanalys härleds

kodningskategorier direkt från textdata, vilket kan erbjuda forskaren en större förståelse för ett

fenomen. Då kan man välja relevanta kategorier utifrån den textdata som skall kodas och och

därefter analyseras. Med en riktad innehållsanalys använder forskaren en befintlig teori eller

tidigare forskning för att utveckla det ursprungliga kodnings-schemat innan vår data börjar

analyseras. När analysen fortsätter utveckla ytterligare koder kan det ursprungliga

kodnings-schemat revideras och förfinas, vilket gör att forskare som använder en riktad strategi

effektivt kan utvidga eller förfina den redan befintliga teorin. Målet med kvalitativ

innehållsanalys är att “ge kunskap och förståelse för det fenomen som studeras”. Den

summerande metoden skiljer sig från de två tidigare metoderna då den, istället för att analysera

data som helhet, närmar sig texten ofta via enstaka ord eller i förhållande till ett särskilt innehåll
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(Hsieh & Shannon, 2005, s. 1277-1288). Vi har valt att använda oss av konventionell

innehållsanalys som tillvägagångssätt i vår studie.Vid intervju som metodansats för sin studie

använder man inom konventionell innehållsanalys öppna frågor, vilket vi tänkt utgå från i och

med en semistrukturerad intervjuguide. Kodningsprocessen, vid både intervju samt textmaterial,

är även strukturerad efter en kvalitativ konventionell innehållsanalys grundade på våra valda

kategorier. Dessa framväxande kategorier används för att organisera och gruppera koder till

meningsfulla kluster” (Coffey & Atkinson, 1996; Patton, 2002). Efter att dessa kategorier är

framtagna delas texten därefter in i underkategorier, med vilket ett “träddiagram” kan utvecklas

för att hjälpa till att organisera dessa kategorier i en hierarkisk struktur. Det är möjligt för

forskaren att identifiera förhållandet mellan kategorier och underkategorier till följd av deras

samstämmighet (Morse & Field, 1995). Det finns inget krav på att använda sig av förbestämda

kategorier eller teoretiska perspektiv i den konventionella innehållsanalysen utan kan grundas på

de faktiska uppgifterna, textens utformning samt deltagarnas perspektiv (Hseih & Shannon,

2005, s 1280).

4.2 Trovärdighet och reflexivitet

Då vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys som metodologisk ansats i vår

studie, kan vi utgå från egna intressen och välja vilken specifik typ av innehållsanalys som passar

problemet som ska studeras. Detta gör det till en flexibel metod vilken vi kan anpassa efter vår

studie. Kodningskategorier kan härledas direkt från textdata vilket lämpar sig väl i vårt fall, samt

kan kopplas ihop med de kodade intervjuerna vi transkriberat (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1278).

En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att analysera textens språk och dess egenskaper vilket

kan spegla en “kommunikation med uppmärksamhet på innehållet eller kontextuell betydelse av

texten” (Budd, Thorp & Donohew, 1967). Detta tillvägagångssätt kommer därav att appliceras

vid kodningen av vårt textmaterial.

Utöver dessa har vi även valt att vara uppmärksamma gentemot de två grundläggande

kriterierna; tillförlighet och äkthet som Guba och Lincoln diskuterar (Bryman, 2018, s 467).

Tillförlitligheten har två delkriterier som ligger till stor vikt i vår studie. Den första är
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trovärdighet, och motsvarar intern validitet och den andra är påtaglighet, och kan jämföras med

reliabilitet.

För att öka trovärdigheten av vårt resultat har vi utfört en respondentvalidering, där

respondenterna tagit del av det material som tolkats för att bekräfta att resultaten är en del av den

sociala verkligheten som de har uppfattat. Genom att göra detta har vi kunnat avgöra huruvida

vår forskning har gått i enlighet med de regler som finns och att personerna som existerar i denna

verklighet kan styrka att vårt resultat korresponderar med deras uppfattningar (ibid, s.467).

Påtagligheten av vår studie redovisas i kapitel 5 och 6, där vi gör en fullständig redogörelse av

samtliga faser av forskningsprocessen. Bilaga 1 och 2 uppvisar vår fullständiga intervjuguide

med det förutbestämda frågorna samt informationsbrevet som sändes ut via e-post till de

respondenter som visade intresse att delta i vår studie. Därefter har vår text granskats av

handledare samt studenter som har bedömt kvalitén av våra processer.

Eftersom vi har analyserat en webbplats i form av företagets ledord har vi, utifrån de

kvalitetskriterier som J. Scott (1990) rekommenderar, ställt oss frågorna “varför har en viss

webbplats skapats? Varför finns den där över huvud taget? Ligger det kommersiella krafter

bakom den? Styrs den av specifika intressen?” (Bryman, 2018, s. 670). Scott menar att man ska

ha samma skepticism till webbsajter som till vilka andra typer av dokument som helst. Vi har

använt oss av ett antal olika dokument och har haft J. Scotts fyra kriterier att gå efter. Dessa

lyder, autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet (ibid, s. 657).

4.3 Material

Som metod för att skapa material har vi valt att analysera företagskultur i form av textmaterial

från företagets officiella hemsida. För att se om den presentation företaget utger till allmänheten

och kommande anställda på företaget överensstämmer med anställdas egen uppfattning, har vi

även valt att utföra intervjuer med anställda.

4.3.1 Urval

Då denna studie har som mål att undersöka hur konsultföretaget speglar sin insida jämfört med

utsida har vi valt att begränsa oss till de som är anställda på företaget. Vi har således inte sökt
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information från utomstående aktörer och kan därför inte göra anspråk på hur företaget uppfattas

utåt i helhet, utan endast efter den information som finns på deras hemsida samt den som ges av

informanterna. Då vi har haft ett begränsat tidsintervall att hitta informanter för vår studie har vi

valt att intervjua 7 stycken anställda på företaget som jobbar i olika team.

Vi har använt oss av ett målstyrt urval i samband med ett snöbollsurval för att få tag på

informanterna till vår studie. Bryman menar att ett målstyrt urval är en välanvänd teknik inom

kvalitativa studier då det går ut på att strategiskt välja deltagare som anses relevanta för studiens

forskningsfrågor (Bryman, 2018, s.498). För att komma i kontakt med respondenterna har vi

kontaktat en tidigare bekant som har en anställning på företaget och bett hen att förmedla ordet

om studien till sina kollegor. Vi har sedan valt intervjudeltagare, av de som visat intresse, utifrån

strategiska kriterier såsom anställningstid och kön. Den faktorn som vi ansåg mest relevant för

att skapa heterogenitet var de anställdas arbetsområden.

Ett bekvämlighetsurval har sedan gjorts och resulterat i texterna som finns på företagets hemsida

och blogg. Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att forskaren dels bestämmer vad som är

relevant för studiens syfte samt utgår från vilket material som är enkelt att få tillgång till under

en begränsad tidsperiod (Bryman, 2018, s. 243-244). Utöver texterna som finns på företagets

hemsida har vi fått tillgång till diverse policys och värderingsdokument som vi anser vara

relevanta för att ha möjlighet att jämföra med respondenternas svar. Dessa dokument har vi fått

tillgång till genom intervjuer där respondenten har lyft fram dessa dokument och senare skickat

dem till oss.

4.3.2 Presentation av intervjudeltagarna

För denna studie har vi genomfört totalt 7 stycken intervjuer med anställda på konsultföretaget.

Då fokuset av studien är hur uppfattningen av företaget är hos de anställda har vi intervjuat

individer som jobbar på olika avdelningar av koncernen samt med olika positioner. De

intervjuade är bosatta i Stockholms län.
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Kort presentation av intervjudeltagarna: Eftersom respondenterna är anonyma kännetecknas de

med slumpmässigt utvalda namn istället för deras verkliga namn.

Namn: Ålder: +40 / +20 Arbetsområde: Ålder i yrket: 5 år

Kalle + 40 HR > 5

Måns + 40 IT < 5

Stina + 40 HR > 5

Hilda + 40 Finans > 5

Emma + 40 HR < 5

Erik + 20 Konsult < 5

Karin + 40 Kommunikation > 5

4.3.3 Skapande av material

För att skapa material har vi valt att tolka och analysera texter från konsultföretagets officiella

hemsida, policydokument samt utfört intervjuer med anställda på företaget. Detta för att se om

företagets ledord till anställda överensstämmer med de anställdas egen uppfattning av företaget

och vad som utlovats eller erbjudits i och med den faktiska arbetsrollen.

Textmaterialet som tagits fram för studien är en samling av texter från företagets hemsida och

deras policydokument. Dessa texter beskriver bland annat deras värderingar som företag samt

hur de tänker när de anställer ny personal. De innehåller även information om deras mål i

framtiden samt hur de går tillväga i olika situationer. Vi har valt detta material då det ger oss en

tydlig överblick över hur företaget vill framställa sig utåt, och försöker hantera förhållanden

internt. Texterna som vi har valt har även funnits tillgängliga under perioden som uppsatsen

skrivits. Då ämnet som vi studerat handlar om hur företag framställs utåt jämfört med hur det

fungerar på insidan är detta material användbart. Vi kan genom en kvalitativ innehållsanalytisk

tolkning förstå hur företaget använder sig av texterna för att forma framställningen av sig själv.
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Utöver texterna har vi utfört intervjuer med anställda på företaget för att få en inblick av hur det

fungerar på insidan i form av företagskultur, organisationsprocesser mm. Vi valde att intervjua

anställda då det gav oss möjligheter att ställa följdfrågor och även få tillgång till information som

endast går att få genom egna upplevelser från anställda (Bryman, 2018, s 561). Eftersom

respondenterna har haft olika anställningar och tidsintervaller på företaget ansåg vi det relevant

att ställa frågor om hur deras upplevelser och uppfattningar av företaget sett och ser ut. Då vi

ville att informanterna skulle vara så transparenta som möjligt med informationen de gav

kommer de att vara anonyma i skrivningen och kännetecknas med påhittade namn. Företaget

som vi skriver om kommer även att vara avidentifierat och kännetecknas som “företaget”.

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer som har 20 stycken förbestämda frågor, som sedan

följs upp genom intervjun där intresset landar. Vi valde att använda oss av den semistrukturerade

intervjun då respondenten får utrymme att formulera svaren på sitt eget sätt och möjligheten att

ställa följdfrågor finns. Eftersom denna typ av intervju anses vara flexibel läggs vikten på att vad

respondenten upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av mönster, beteenden och

händelser på företaget (Bryman, 2018, s.563). Vi utgick från en intervjuguide likt en

“trattfunktion” där vi öppnade med någorlunda opersonliga frågor för att få

bakgrundsinformation och en generell inblick i företaget från den anställdas perspektiv.

Allteftersom kom intervjun att smalnas av och inledde på mer känsliga eller personliga frågor, då

respondenten sannolikt blivit mer bekväm i situationen och var redo att gå djupare in på detaljer.

I och med en semistrukturerad intervju ställdes det öppna frågor till respondenterna, vilket kan

leda till ett samtal som ger informanten utrymme att motivera och vidareutveckla sina svar.  Då

intervjun handlar om den intervjuades ståndpunkter kan hen själv avgöra vad som känns relevant

och viktigt i viss mån (Bryman, 2018, s. 561).

På grund av den rådande pandemin har alla intervjuer skett på distans via programmet google

meets. Svårigheter som kan uppstå i denna konstruktion är att samtalet blir mindre personligt då

det kan vara svårare att läsa av känslor och uttryck via en skärm. Även de tekniska faktorerna

såsom ljud och inspelning kan vara problematisk vid transkribering (Bryman, 2018, s. 571).
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4.4 Kodning och analys

Kodning är ett sätt att sortera det material som konstruerats genom exempelvis intervjuer eller

textanalys. Genom att skilja på olika textstycken med diverse kodord kan man hitta

gemensamma teman. Meningen med kodning är att förenkla analysarbetet som annars skulle bli

ohanterlig till följd av mängden material som ofta förekommer i kvalitativa studier (Kvale &

Brinkmann, 2009, s. 217). Genom att koda ett material organiserar man dess data så det blir

möjligt att göra ytterligare reduceringar i analysprocessen. Dessa koder måste definieras på ett

tydligt sätt av forskaren, så det är förståeligt vad kategorierna är menade att betyda, och inte bara

tillämpas på materialet utan någon eftertanke (David & Sutton, 2016, s. 19). Under

kodningsprocessen av textmaterial och intervjuer har vi använt oss av främst manifesta koder. De

manifesta koderna identifierar de specifika termer som återkommer i textdata som samlats in

(David & Sutton, 2016, s. 274), vilka vi har brukat åtskilligt vid kodningen av både

textmaterialet samt intervjuerna. De latenta koderna, vilka syftar på termer eller teman som

forskaren urskiljer under textens yta (ibid, s.274) har delvis använts vid kodningen av

intervjuerna. Då vi har skapat kodningskategorier efter att materialet blivit insamlat har vi använt

oss av en så kallad induktiv kodning (David & Sutton, s. 274), vilket även menas med att vi

utgått från texten som sådan, snarare än en allmän förståelse.

Ett material vi valt att koda är en text från företagets officiella hemsida, där företaget presenterar

sin företagskultur samt vad de introducerar till och “utlovar” kommande anställda. Detta innehåll

har vi därefter jämfört med hur anställda upplever arbetsplatsen, samt om dessa lovord

överensstämde med den personliga upplevelsen av just dessa punkter företaget valt att införa.Vi

har av den orsaken utfört semistrukturerade intervjuer av nuvarande anställda, samt kodat

textmaterial utifrån en kvalitativt innehållsanalytisk metodansats.

Det material vi valt ut från företagets hemsida är ett utdrag där de berättar om sig själva som

företag samt hur deras anställningsprocess ser ut. Vi har valt att koda utifrån 5 olika kategorier

för att göra en kvalitativ innehållsanalytisk tolkning av materialet. Dessa kategorier var lovord,

värderingar, tillvägagångssätt, förväntningar, framtidsplaner och bakgrund. Genomgående i

texten fanns tydliga lovord om “hur det är” och “hur det ska vara” att jobba på Y. I stycket nedan
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kan man se hur vi har markerat de gröna meningarna som lovord, de lila som värderingar och de

blå som förväntningar.

“Som konsult på företaget gör du skillnad. Du agerar expert och rådgivare tillsammans med

kunniga kollegor. Här jobbar vi med de globala målen i nära samarbete med våra kunder och

utvecklas som konsulter i spännande uppdrag.

På Y är hållbarhet viktigt, i samhället såväl som i livet. Vi är måna om att du ska kunna lägga

upp dina dagar flexibelt och på så sätt få vardagen att gå ihop. Gör skillnad tillsammans med

oss!”

Den lilamarkerade meningen är deras värderingar inom företaget, som vi tolkar likt

företagskultur. Genom att koda denna text fann vi en tydlig utgångspunkt till intervjuerna. Då

genom att fråga anställda om de upplever att dessa punkter företaget lockar anställda med följs

eller inte, kan intervjuerna därmed leda till att vi kan dra en slutsats om hur företagets inre och

yttre faktiskt speglar varandra.

Nedan har vi ett stycke från en respondent som vi har kodat utifrån kategorierna; förväntningar,

beröm, missnöje och förklaring. I detta stycke frågade vi respondenten ifall de tyckte ledningen

på företaget arbetar aktivt med aktiviteter, som till exempel AW’s, tävlingar med mera. Vi har

sedan tolkat vad respondenten svarade på denna fråga för att skapa en tydligare bild av svaret

inför vårt resultat och se ifall resultatet av de resterande respondenternas svar hade liknande

utfall.

Förväntningar, beröm , missnöje, förklaring

“Haha ja precis. Jo men det har man, det har man. Man samlar folk och försöker göra möten,

men jag menar det är jättesvårt att sätta upp digitalt. Såna här möten som, är du 25-30 personer

på ett möte… vissa säger ju ingenting och då ska en chef berätta vad man har gjort och då

pratar man som in i ett svart hål haha så det är lite speciellt. Men generellt sätt tycker jag att

man är duktig på att förmedla det man gör.“
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Genom att tolka resterande intervjuer kommer vi att presentera vårt resultat i kapitel 5. Resultat

och analys.

4.5 Etiska överväganden

Att erhålla en god etik inom kvalitativ forskning, och ständigt ha de etiska krav som

vetenskapliga undersökningar skall utgå från i åtanke, är av allra största vikt och vilken vi i

största möjliga mån följt under arbetets gång med vår studie.

De etiska aspekter som tagits hänsyn till är främst anonymiseringen av anställda. Vi har skickat

ut ett informationsbrev till respondenterna så att personerna kan förbereda sig på huruvida de vill

delta i intervjun eller inte. Den intervjuade har därmed blivit informerad om att hen kommer vara

anonym samt att det är helt accepterat att avbryta intervjun precis närsomhelst om så önskas. I

informationsbrevet introducerade vi inledningsvis personen för vår kandidatuppsats och

framförde dess frågeställningar och syfte, för att personen skulle kunna avgöra om det är en

studie som hen ville delta i eller inte. Därefter framförde vi frågan om att få spela in

intervjusamtalet, så respondenten hade möjlighet att ge sitt samtycke om detta kändes bekvämt

alternativt ville neka. Vi kommer även att radera inspelningen efter att arbetet är färdigställt och

gjorde givetvis den intervjuade informerad om detta. Intervjun påbörjades med relativt öppna

frågor för att respondenten själv skulle få avgöra hur mycket hen ville dela med sig av, och vad

som kändes viktigt att framföra. Vid behov kom följdfrågor, utbytesfrågor samt mer specifika

frågeställningar att ställas om de frågor intervjuguiden utgick från inte kunde eller ville besvaras.

I största möjliga mån ska intervjun styras av respondenten och utgå från det hen väljer att dela

med sig av och anser vara relevant för studien. Detta för att undvika en maktbaserad relation

under samtalets gång och att den intervjuade ska känna sig styrd av oss opponenter, vilket kan

påverka utfallet samt respondentens känslor efter intervjuns gång.

För att överväga de etiska aspekter som förekommer innan, under och efter en intervju har vi

utgått från de fyra krav som utgör de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002); informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet syftar på att “deltagarna i

studien ska informeras om studiens syfte, delta frivilligt samt ha rätten att avbryta sin
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medverkan, bli informerad om eventuella risker med medverkan såsom obehag eller skada, få en

saklig och tydlig information, vara medveten om att det är ett C-uppsats arbete vi Uppsala

Universitet som ska publiceras, inte bli utsatt för påtryckningar och övertalning samt bli utgiven

ett informationsbrev”. Samtyckeskravet tyder på att det “ska finnas ett informerat samtycke från

respondentens håll, hen ska ha deltagit frivilligt och ha rätt att ta tillbaka sitt samtycke utan

någon förklaring. Samtycket kan formuleras skriftligt, men finns inget krav eller egentligt behov

av detta”. Konfidentialitetskravet innebär att “respondenten ska avidentifieras från materialet och

därav vara anonym, endast dela med sig av erfarenheter eller information som anses vara

relevanta aspekter för vår uppsats, inte anges vid namn, ålder, bostadsort eller yrke om hen så

inte önskar eller samtycker, inte behöva utlämna eller ge godkännande till att etiskt känsliga

uppgifter samt personlig information medtas i studien”. Nyttjandekravet syftar på att “materialet

vi samlar in endast får användas till forskning, vi inte får ge vidare personuppgifter till företag

eller myndigheter, vi ska vara försiktiga och noga med datorhanteringen, vi ska vara medvetna

om att vissa typer av material är mer känsliga än andra, såsom intervjuer, samt hantera all typ av

material med försiktighet om det så gäller vad som ska sparas och vad som ska raderas”

(Vetenskapsrådet, 2002).

Vi har, utöver att ha utfört intervjuer, även valt att analysera textmaterial genom en kvalitativt

innehållsanalytisk metodansats. Det material vi har valt att analysera förekommer i form av

offentliga dokument från företagets officiella hemsida, vilket maximerar reliabiliteten och

validiteten på vår ursprungskälla i och med att det är ett tidigare känt företag. De dokument vi

slutligen valt bör vi även göra rättvisa dess skribent genom att inte förvränga eller fritt tolka

budskapet. Att analysera kvalitativt textmaterial kan däremot utmynna i en mer lättillgänglig

metod, samt inte erhålla samma utsträckning av etiska principer och regler att följa, vilket kan

vara till vår fördel.
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5. RESULTAT & ANALYS
I detta kapitel kommer vi att presentera och analysera studiens resultat. Inledningsvis kommer

textmaterialet i form av företagets ledord att analyseras. Vi kommer att diskutera hur företaget

utåt sett uppfattas vid första anblick, samt vad en anställd på företaget har att förvänta sig. Detta

utifrån deras egna beskrivningar av arbetsplatsen samt arbetsrollen som medföljer. Därefter

kommer vi att analysera intervjumaterialet och ställa emot textmaterialet, i form av företagets

ledord till kommande anställda, för att upptäcka eventuella motsättningar eller likheter.

5.1 Företagets presentation utåt

Det vi analyserat utifrån det kodade textmaterialet är att företaget presenterar sig själva som ett

företag med stor fokus på utveckling och engagemang. Företaget påpekar att man “bör komma

till dem med höga förväntningar” samt anser sig själva leva upp till dessa förväntningar. De anser

sig ligga i framkant när det gäller frågor som hållbarhet, jämställdhet och allmänna arbetsvillkor.

På deras hemsida finns flera utdrag för hur dem jobbar med dessa frågor och försöker nå olika

aspekter av hållbarhet. De talar om hållbarhet i samhället och även på individnivå. Då företaget

jobbar med infrastruktur anser de att de har en möjlighet att påverka miljön genom att bygga

hållbara och energieffektiva produktioner inom till exempel bygg, el och vatten.

Enligt vår analys av textmaterialet är jämställdhetsfrågan något som företaget värnar om och

tydligt pratar om på diverse ställen inom olika företagspolicys. De använder ord som

“självklarhet” och “branschbäst”, för att förklara situationen på företaget. I ett stycke som

används på hemsidan för att rekrytera ny personal berättar dem att de “värderar öppenhet och

jämställdhet”. Se utdrag nedan;

“För oss är det också en självklarhet med att jobba med jämställdhet. Företaget finns även 2019

med på den gröna listan över jämställda börsbolag och vi är därmed branschbäst.”

Vår tolkning av detta textmaterial är att företaget aktivt jobbar med jämställdhet och att antalet

kvinnor jämfört med män är ungefär lika fördelat. Däremot saknas det exempel på hur de jobbar

med dessa frågor, och att det i dagsläget är fördelat 50/50 mellan män och kvinnor betyder inte
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att arbetsförhållanden, i mån av möjligheter och utrymme, mellan de olika könen är desamma.

Samtidigt är det ovanligt att vara 50/50 i en bransch som företaget befinner sig inom och det är

ett stort steg att vara utnämnd som “branschbäst”. Eftersom att företaget lagt stort fokus på att få

en jämställdhet på arbetsplatsen, i mån av antal kvinnor och män, kan vi tolka det som en typ av

tvingande isomorfism där både informella samt formella krav sätter en standard som ska följas

(Dimaggio & Powell, 19839). Företaget är ett konsultföretag och vad deras köpare tycker om

dem blir väldigt viktigt för att bli valda framför resterande företag i samma bransch. Att vara på

en grön lista för jämställdhet bidrar till deras legitimitet och påvisar att det som uttalas också

arbetas med.

Intrycket som vi får av företaget, genom deras hemsida och andra dokument som finns

tillgängliga utåt för allmänheten, är att det är modernt i mån av inställning till miljö och

jämställdhet, samtidigt som de ger en bild utåt som förespråkar möjligheter och tillväxt, både på

mikronivå (individen) samt mesonivå (organisationen). Genom att tolka textmaterialet som finns

för allmänheten anser vi att företaget har bra arbetsvillkor för sina anställda och är en arbetsplats

som ligger i framkant med utveckling.

5.2 Förväntningar

Ett genomgående inslag i materialet är den personliga inriktningen till individer som söker sig till

företaget, vilket ges till synes av att de lägger stor vikt vid benämningen “du”. De anser att “du”

kan göra skillnad och att “du” kan bidra med utveckling inom företaget. Detta kan leda till att

individen som läser detta, utöver att söka ett arbete som erbjuder en inkomst, även strävar efter

att känna ett slags självförverkligande i och med en anställning hos dem.

Det vi uppmärksammade i texten är deras beskrivningar av arbetsrollen. De har en bestämd ton

på att “såhär är det, och såhär kommer det att bli”. Företaget “lovar” dem nästkommande

anställda att de personligen kommer att göra skillnad på arbetsplatsen, vilket ger stora

förväntningar för individen som söker anställningen. Att utge dessa lovord kan resultera i att

förväntningarna blir höga, och utgör därmed en större risk för besvikelse hos den anställde ifall

detta inte följs upp eller faktiskt inträffar. I samband med dessa uttalanden finns även
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beskrivningar av att företaget kommer att vara den bästa arbetsplatsen för varje enskild individ,

och att alla anställda kommer få den kompetens som krävs, oavsett situation. Detta kan vara

vilseledande för nyanställda, såväl som långtidsanställda, ifall de hamnar i olika projekt och

anser att kompetens saknas men inte får dessa möjligheter av hjälp som utlovas vid anställning.

Utdrag från textmaterial nedan;

“... vi kommer att anstränga oss för att förstå dina behov bättre än någon annan. Vi lovar också

att se till att du får exakt den kompetens som situationen kräver”

I en intervju med Karin berättar hon att hon ibland kan känna att hon saknar kompetensen att

utföra en uppgift som hon blivit tilldelad. Hon fortsätter att förklara att hon, istället för att ta upp

det med närmaste chef, får använda sig av internet och sina närmaste kollegor för att få hjälp.

Karin: “ Nej inte riktigt. Alltså det du inte kan idag kan du ju nästan söka dig fram till på nätet.

Kan du inte, så ser jag det som en utmaning, jag läser på och tar hjälp eller frågar kollegor. Man

lär sig, man får fråga hur folk vill ha det. Det går alltid. Man lär sig under vägen och blir bättre

på saker och ting, och det mesta kan man ju söka sig fram till. Och sen måste man ju faktiskt fake

it til you make it haha”

När vi intervjuade Erik som jobbar som konsult på företaget förklarade han att han känner att han

saknar kompetens.

Erik: “Ja hela tiden tycker jag, verkligen. Men det är en av fördelarna med Sweco att det finns

så fruktansvärt mycket folk och alla har ju sina egna små specialiteter så det finns i princip alltid

någon att fråga.”

Genom att göra en tolkning av både företagets hemsida samt informanternas svar kan vi se att det

finns anställda som känner att kompetens saknas men att den går att få genom internet eller deras

kollegor. Det som skiljer sig från vad som företaget skriver på deras hemsida är att dem “lovar”

att varje medarbetare ska få “exakt den kompetens som situationen kräver”. Genom att intervjua

40



Tove Landberg & Nathalie Norman
Speglar arbetsplatsen utsida företagets insida

olika anställda har vi inte fått uppfattningen att företaget erbjuder olika verktyg för att öka

kompetensen hos sina anställda, men att den går att få genom att den anställde själv tar initiativ

för att utvecklas.

Ovan ser vi ett exempel på särkoppling inom företaget, där företaget utåt presenterar en bild av

vad som kommer att ske, medan de anställda redovisar en annan version. Denna handling gör

organisationen för att bibehålla sin legitimitet (Haack & Schoeneborn, 2015), men även för att

locka framtida arbetssökande att söka till deras företag.

5.3 Första intrycket

För att få ett första intryck av företaget har vi valt att granska deras officiella webbsajt, där de

under fliken “om oss” radat upp ett antal punkter som en anställd kan förvänta sig av dem under

en eventuellt kommande anställning. Företaget har formulerat dessa punkter i form av relativt

översiktliga rubriker, vilka representerar faktorer som kan anses vara av stor vikt för en persons

trivsel på sin arbetsplats. Följaktligen illustreras undertexter som går djupare in på rubrikernas

betydelse. Företaget belyser främst att de fokuserar mycket på samarbete, utveckling,

jämställdhet, hållbarhet och karriärmöjligheter. Dessa grundstenar för deras verksamhet ger ett

ytterst positivt intryck av arbetsplatsen, vilket följaktligen gör att arbetssökande kan se detta som

ett attraktivt företag. Att utge ett positivt intryck av en arbetsplats, genom att beskriva denna på

en webbsajt, behöver i sig inte innebära en utmaning. Däremot gäller det att leva upp till de

förväntningar som utges för att erhålla en legitimitet.

De flesta har kanske hört eller läst citaten “du får aldrig en andra chans att skapa ett första

intryck” och “utsidan ger insidan en chans”. Dessa förklarar hur pass stor vikt ett intryck kan

inneha, då det första intrycket kan avgöra hur en person ställer sig gentemot en individ, ett

företag eller egentligen vad eller vem som helst. För att då vilja ta sig an en arbetsroll på ett

företag, gäller det att intrycket man erhåller är av god karaktär. Första intrycket av företaget har

för våra respondenter varit varierande. En del läste på hemsidan för att införskaffa information,

medan andra fick höra om företaget via kontakter eller tidigare arbetskollegor. Alltså hade alla

dessa individer olika första intryckskällor av arbetsplatsen, vilket givetvis påverkar faktorer
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såsom förväntningar och vilka krav som ställs, för att arbetsplatsen och rollen ska

överensstämma med det intryck dem erhållit.

5.4 Ett legitimt framträdande

När en individ förekommer i en formell situation kan hen medvetet eller omedvetet sätta upp en

så kallad fasad; vilket kan förklaras ur “termen framträdande” (Goffman, 1959, s. 28). Ett

framträdande är ofta väl inövat för att utge en så pålitlig fasad som möjligt, även om det med

tiden kan utge en falskhet om fasaden och individens agerande inte stämmer överens med hens

personliga fasad, som vi identifierar personen med oavsett tid eller rum (ibid, s. 30). På samma

sätt som en individs fasad förväntas överensstämma med personens agerande, förväntas ett

företags fasad överensstämma med insidan för att, som tidigare nämnt, utge ett legitimt intryck.

De anställda på företaget kan gemensamt sända ut ett intryck som skall förespråka arbetsplatsens

utsida och därmed representera fasaden. “Fasaden blir en kollektiv representation och en realitet

av egen kraft” (Goffman, 1959, s. 33), vilket menas med en kollektiv intrycksstyrning. När en

individ därmed erhåller en ny anställning på en arbetsplats, påtar sig personen oftast en redan

etablerad social roll för att upprätthålla den kollektiva fasaden som redan existerar. Samtliga

individer, arbetsplatser och organisationer väljer själva en fasad utifrån vilket intryck de vill ska

erhållas av andra, och blir därmed inte tilldelad någon. Nedan är två exempel på vad företagets

fasad förespråkar;

“På företaget värnar vi om ett hållbart arbetsliv och ett gott ledarskap som stöttar din

utveckling”

“För oss är det också en självklarhet med att jobba med jämställdhet”

Eftersom syftet med vår kandidatuppsats är att ta reda på om denna fasad är legitim, om anställda

på företaget anser att insidan överensstämmer med vad som visas på utsidan, har vi frågat våra

respondenter om bland annat hållbarhet då detta är en fråga i stort fokus hos företaget. Samtliga

respondenter anser att företaget aktivt jobbar med hållbarhet. Att tänka långsiktigt,

miljömedvetet och hållbart är enligt de anställda a och o på företaget.
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“Hållbarheten själv är företaget… ”, “Så det är ett stort fokus på hållbarhet både i affär och i

hur vi lever…  ”, “Jag tror att vid varje projekt så har man alltid en miljötanke och profileras i

det… ”, “Det är inte bara en yta och fasad utan det, jag upplever att vi gör och vill det… ”

Ett fåtal respondenter förklarar att man, i och med den rådande pandemin, inte reser på samma

sätt inom företaget nu som förut. Även om företaget har strikta direktiv om att tågresor inom

Sverige bör vara det främsta transportmedlet, har dem inte varit alltför snåla med flygresor

menar andra. Enligt anställda på företaget kan pandemin ha lärt somliga en läxa när det gäller

just befinnandet på affärsmöten. Tidigare menade dem att anställda kunde flyga till ett

närliggande land för en timmes möte, för att samma dag flyga tillbaka igen, vilket man i

dagsläget tar via videotelefoniprogrammet Microsoft Teams. En respondent menar på att detta

görs för att “knyta an starka kontakter med sina kunder och kollegor”, vilket i sin tur kan utgöra

en ekonomisk och social vinst. Men om detta utgör ett legitimt framträdande utifrån en

hållbarhetsaspekt blir då den återstående frågan.

5.5 Företaget som ett team

Genom att ta oss an Erving Goffman’s verk Jaget och maskerna har vi presenterats för diverse

termer och begrepp. Dessa har vi under arbetets gång applicerat på vår studie för att försöka

förstå den grundläggande orsaken bakom de frågeställningar vi valt att besvara. Något vi ett

flertal gånger gjorts medvetna om är hur företaget arbetar i en gemensam miljö som ett team,

vilket påverkar individens handlingar i och med den gruppdynamik som bör tas hänsyn till.

Samtliga respondenter vi har samtalat med redogör för den “trevliga stämningen” som finns på

arbetsplatsen.

“Det är ett schysst klimat och kamratligt, folk är snälla och så man ser på företaget utifrån

speglar att det är lite den stämningen, det är ett stort steg i rätt riktning”

I och med att vi intervjuat anställda som arbetar på ett företag med mycket fokus på teamet kan

det vara svårt att avgöra om respondenterna gav ut en genuin bild av sin arbetsplats och sina
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kollegor, då lojalitet kan värderas högt inom ett team. Goffman benämner termen dramaturgisk

lojalitet där han menar att teamet alltid kommer i första hand. Detta gör att en individ inte får

avslöja teamets hemligheter eller saker som dolts för allmänheten av egoistiska skäl eller brist på

diskretion (Goffman, 1959, s. 186). Däremot utgör vår studie en anonymitet gentemot både

företaget och dess anställda, vilket gör att lojaliteten gentemot teamet och företaget inte

förkastas. Samtliga respondenter är även medvetna om att andra anställda ställt upp i en intervju,

vilket kan skapa en kedjereaktion där det känns mer accepterat.

Med tanke på att företaget endast är en plats eller lokal utan de människor som arbetar där, är det

individerna som utgör hur arbetsplatsen faktiskt fungerar och upplevs utifrån ett

trivselperspektiv. Den främsta anledningen till att människor arbetar är i grunden utbytet mellan

arbetskraft och ersättning i form av en ekonomisk utbetalning. Utöver detta skapar även

organisationer en tillhörighet hos individen, vilket är av största vikt för människans välmående

(Ahrne & Papakostas, 2015, s. 13–21). Rådande av detta är en arbetsplats stämning och

gemenskap a och o för att samtliga individer ska trivas och vilja fortsätta utföra sitt arbete under

en längre period.

De respondenter vi har intervjuat framförde att anställda på företaget är trevliga att ha och göra

med. Detta kan både innebära ett resultat av omgivningen, att man anpassar sig efter hur andra

anställda för sig och konverserar. Alternativt att företaget är “trevligt” endast för att individer

som anses vara “trevliga” blir anställda, vilka i sin tur utgör företagets image.

Vi ställde frågan till informanterna om de anser att företaget aktivt arbetar med

arbetsförhållanden i form av att anordna AW’s, möten eller andra aktiviteter som kan skapa en

större gemenskap hos de anställda. Med undantag för anställda som endast jobbat en kortare

period, och därmed blivit influerade av den rådande pandemin i form av hemarbete och brist på

sociala tillställningar, ansåg samtliga att företaget är duktiga på att anordna gemensamma

tillställningar för att förbättra arbetsförhållandena. Detta tyder på att dem månar om att vara ett

team och genom olika faktorer försöker förstärka “lagandan”, vilket överensstämmer med deras

policy;
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TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Styrkan ligger i dig som individ och företaget som organisation. Att samarbeta är inte bara

lärorikt och roligt, det gör också att vi bättre sätter oss in i projekt och hittar smartare lösningar

för framtidens hållbara samhällen. Vår kreativitet, vår breda kompetens och vår

samarbetsförmåga gör oss starka.

5.5.1 Nyanställda respektive långtidsanställda

En anställd vi intervjuade på företaget framförde sin åsikt om att “de som har jobbat längst inom

företaget ofta anses vara mest värda”, vilket personen förklarade kunde vara problematiskt i och

med att längst kunskap inte alltid resulterar i bäst kunskap. Goffman nämner i och med begreppet

team att i ett framförande måste samtliga teammedlemmar vara underförstådda med de regler

och normer som gäller vid ett framträdande, vilket kan innebära att somliga medlemmar behöver

uteslutas för att fasaden ska upprätthållas. En diskussion som då går att anföra är huruvida

företaget anser att denna teori stämmer. Att de nyanställda inte kan upprätthålla samma fasad och

kunskap som långtidsanställda, och därav inte anses vara pålitliga nog för att representera

företaget som det team de vill framstå som. Denna diskussion behöver inte grunda sig i att de

som varit anställda längre anser sig själva besitta en större kunskap, eller att de nyanställda inte

klarar av specifika arbetsuppgifter. Detta kan grunda sig i att företaget under en längre period har

gjort på ett specifikt sätt vilket har visat sig fungera. Därav är de rädda för att förändra sitt

tillvägagångssätt med risk av misslyckade resultat eller en sämre metod för att utföra sitt arbete.

Företaget vi har undersökt är ett företag som utstrålar nytänk, engagemang och

karriärmöjligheter som erbjuder sina anställda att växa och utvecklas. På sin officiella webbsajt

skriver de att “oavsett om du är ny i rollen eller erfaren konsult ansvarar du för affären och för att

bidra med lösningar som skapar trygghet och utveckling. Vad ansvaret innebär varierar självklart

beroende på tid, utmaning och uppdrag”, vilket utstrålar en ansvarstagande roll där den

anställdas ideér står i fokus. Detta visar sig överensstämma översiktligt med de anställdas

uppfattning av hur det är på företaget, då ansvar är något samtliga kan hålla med om finns
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oerhört tillgängligt. Däremot förekommer en motvilja hos somliga när det rör bidragandet med

lösningar, vilket krockar med det ansvar och inflytande de kan tro sig ha. Dessa anställda

uppfattar än en gång det som att deras röst inte är av lika stor vikt och inte blir lika hörd som

vissa andra anställdas, vilka visar sig ha arbetat inom företaget en längre period än dem. Därmed

brister även teamkänslan som företaget utstrålar, i och med att det uppstår en uppdelning av

nyanställda och långtidsanställda.

Karin:“Men man kan inte på ett företag säga “såhär har vi gjort och såhär ska vi göra”, för det

kanske inte passar mig? Jag kanske inte jobbar så och det ska ju passa alla”

Hilda: “ Det finns någon slags övertro att “har du varit på företaget länge så är du så himla

mycket bättre” och det har jag väldigt svårt för, det är den stora skillnaden att kommer du in på

andra bolag så är man mer intresserad av att det kommer in någon ny… Men på detta företag

tror jag att, ju längre du har vart där desto mer är du värd, och det sättet att se på folk är jag

inte van vid”

Återigen kan vi se ett exempel på särkoppling inom företaget som gör att legitimiteten uppehålls

trots att processerna inte fungerar som utlovat. Utåt står företaget för att allas röst vara lika

mycket värd oavsett anställningstid. Däremot har de nyanställda på företaget en uppfattning av

att deras röster inte blir hörda på grund av att det finns en jargong som sitter i företagets väggar.

Den innebär att de som jobbat längre är “bättre” och har en bättre förmåga att fatta beslut som

gynnar företaget. Problematiken med detta synsätt är att de som jobbat länge på företaget

tenderar att stanna kvar medan de som jobbat en kortare period endast stannar ett antal år.

Hilda: Men jag kan ju ändå se att det finns en kultur som kanske missar saker och det är inte

alltid det bästa bara för att det alltid har varit så. Om man är öppen för nya förslag och nya tänk

är det ju ännu bättre. Jag tror att Sweco får akta sig lite för det, att nya kommer och går för att

de hämmas av det här, för att de inte får genomslag och orkar i 1-3 år. För folk som har varit där

länge kommer ju alltid ha ett övertag och det blir en konstig miljö.”
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Detta påverkar både företagets legitimitet och möjlighet till utveckling. När tillfället ges att få

nya synpunkter och ideér slås dessa ner på grund av antalet år på företaget, istället för att titta

neutralt på hur många års erfarenhet eller kompetens den anställde har. Vidare bidrar detta till att

företaget blir, för framtida anställda, mindre attraktivt på arbetsmarknaden då man som

nyanställd inte verkar få samma utrymme.

5.6 Regioner

Likaväl som att företaget intar sin främre region gentemot allmänheten för att uppvisa en specifik

fasad, intar även de flesta anställda sin främre region när de anländer till sin arbetsplats.

Regioner kan dock skifta beroende på tid och rum. I vissa fall är kollegor medräknade i ens bakre

region, när exempelvis kunder befinner sig i samma rum. Då blir kollegorna en trygg punkt att

kunna slappna av omkring utan ständigt behöva visa sig från sitt främsta jag. I andra situationer

kan kollegor anses tillhöra den främre regionen, om exempelvis privata samtal ska tas eller dessa

personer påträffas i ett icke- arbetsrelaterat sammanhang. Därav kan utförandet av intervjuer

innebära en utmaning, då man som opponent vill befinna sig i respondentens bakre region för att

få ut trovärdig och relevant information.

För att inkluderas i respondentens bakre region ställde vi intervjufrågor där individen fick

uttrycka sina åsikter om hur ledarskapet är, vilka förväntningar de hade som överträffades

alternativt resulterade i besvikelse när de väl började på arbetsplatsen, samt om hur hen uppfattar

att företaget ställer sig till frågor såsom hållbarhet och jämställdhet. När en respondent då återger

en skildring av företaget som utåt sett inte är synlig blir det som ett resultat på att personen,

åtminstone stundvis, inkluderar oss opponenter i sin bakre region. Den främre regionen kan

liknas vid ett företags fasad, där en kollektiv intrycksstyrning ofta utövas av de anställda. Denna

bryts när en anställd väljer att dela med sig av något som är icke- synligt för allmänheten. Ett

exempel på detta syns under 5.5.1 där de anställda berättar om sitt missnöje i anknytning till

möjligheter hos nyanställda jämfört med långtidsanställda.

5.7 Jämställdhet utifrån legitimitetsteori och institutionell teori
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Genom samtliga intervjuer som vi har genomfört har respondenterna varit överens om att

företaget jobbar med jämställdhet, och att det är ett företag som ligger i framkanten av

utvecklingen. Jämställdhet är något som är en viktig aspekt för att företag ska vara attraktiva och

anses legitima på marknaden. För att uppnå en legitimitet i samhället krävs det är företaget

jobbar aktivt och kontinuerligt med målet att vara jämställda (Suchman, 1995). För att ta reda på

om företaget jobbar mot detta,  har vi frågat våra respondenter ifall de anser att företaget är

jämställt och ifall det skiljer sig i möjligheter och arbetsmiljö beroende på de olika könen.

Två av respondenterna pratade om att det snarare, i företagets fall, går över till att det finns fler

kvinnor än män, vilket är mycket ovanligt i en bransch som jobbar med infrastruktur och vars

största personalstyrka är konsulter. I dagens samhälle är det viktigt att förespråka jämställdhet för

att gå i samma tankebana som resterande delar av samhället. Detta går hand i hand med vad

legitimitetsteorin och institutionell teori förespråkar. Teorin har som utgångspunkt att en

organisation behöver ha samhällsnormer i åtanke för att säkra en överlevnad och tillväxt på

marknaden (Yazdifar & Tsamenyi, 2005). Dessa teorier påverkar alltså hur en organisation

agerar, vilket i sin tur påverkar hur samhället ser på dem. Företaget har genom att anställa

ungefär hälften kvinnor och hälften män varit uppmärksamma mot samhällsnormer och

förväntningar. Detta för att bli en attraktiv arbetsplats samt en attraktiv kund för andra företag

som vill anlita dem till diverse uppdrag. Precis som   Dowling och Pfeffer (1975) förklarar krävs

det att företaget anpassar sig till rådande värderingar och sociala normer för att bibehålla, samt

öka, sin legitimitet.

I en av intervjuerna jämför respondenten Erik företaget med samhället, i den mån att

jämställdheten på företaget speglar jämställdheten som finns i samhället. Han säger att kvinnor

som jobbar alltid kommer att ha sådant som omhändertagande av barn, föräldraledighet och

vabbning som bidrar till att dem ibland kan missa vissa projekt eller hamna efter. Detta menar

han kommer att ske överallt och är oundvikligt eftersom det kvinnliga könet kan utföra vissa

saker som det manliga saknar. Fortsatt förklarar Erik att detta inte är något som företaget kan

påverka då det är så samhället ser ut idag, och det enda man kan göra är att erbjuda möjligheter

som passar kvinnan trots dessa faktorer. I senare skede av intervjun förklarar han att det finns

roller inom företaget som kanske är mer anpassade efter livsstilen som en kvinna, med barn, har.
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Inom företaget finns olika avdelningar, som till exempel konsulter, IT och backoffice, eller

administrativa jobb. Erik förklarar att hans egna uppfattningar är att administrativa roller kan

passa bättre för någon som kräver mer flexibilitet i sin vardag.

Enligt respondenten Karins uppfattning får vi en annan inblick i hur det ser ut på en annan

avdelning på företaget. Hon berättar att deras avdelning har en större andel kvinnor än män vilket

ibland kan resultera i att, utifrån hennes egna ord, det ibland blir “dagisfasoner” där kollegorna

diskuterar saker bakom varandras ryggar istället för att vara raka och öppna gentemot varandra.

Hon menar sedan att de ibland behöver “kvotera” in män, då de bästa ansökande ofta är kvinnor

inom denna avdelning.

5.8 Vilken person passar på företaget?

När vi frågat respondenterna ifall de får ta egna initiativ och utrymme att vara ansvarstagande

har alla 7 respondenter svarat; ja. De flesta menar att det uppmuntras att visa framfötterna och att

våga ta på sig uppgifter alltid belönas, oavsett om det är någonting som är utanför ens egna

“kompetens”. När vi frågar Emma förklarar hon att företaget, likt andra konsultbolag, ställer

höga krav på sina anställda och det är viktigt att man klarar av den pressen för att trivas. Hon

fortsätter med att berätta att de som lyckas på företaget ofta har liknande karaktärsdrag, dessa

innefattar bland annat; driven, ansvarstagande, framåt, social med mera. I en annan intervju med

Kalle menar han att man kan jobba på företaget, utan dessa karaktärsdrag, och att han har

personer i sin grupp som saknar dessa. Samtidigt säger han att det nästan är ett krav att ha dessa

drag för att synas och att få göra dem sakerna man vill.

Vid en intervju med Karin förklarade hon att man får ett positivt bemötande ifall man vågar ta på

sig uppgifter och visar att man vill jobba. Hon menar att hon snarare kan bli irriterad på kollegor

som väntar på att få uppgifter utdelade till dem istället för att aktivt söka efter nya. Vid en annan

intervju redovisar Emma att det ges utrymme till alla anställda, oavsett hur länge man har varit

anställd, men att man måste vara “ modig” och våga ta sig an uppgifter. Hon förklarar att hennes

kollegor ibland kan tycka att deras uppdrag är otydliga och ha svårigheter med dessa, medan hon

ser det som en utmaning och drivs av just detta. Denna syn är återkommande och finns med i fler
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av våra intervjuer när vi frågar ifall respondenterna kan känna att de saknar kompetens för sitt

arbete. Se några utdrag av svaren nedan;

Stina:“Mitt uppdrag är tok-otydligt om jag väljer att se det som de, men jag väljer att se det som

här kan jag göra vad jag vill”

Karin: “Alltså det du inte kan idag kan du ju nästan söka dig fram till på nätet. Kan du inte ser

jag det som en utmaning, jag läser på och tar hjälp eller frågar kollegor.”

Kalle: “Det är klart att jag funderar på “hur ska jag göra det här?” men du har en deadline och

du måste klara det och göra någonting så det är bara att göra det… Nej jag har inte känt det,

jag tror aldrig jag har känt det på något jobb. Det låter kanske… men ja det som inte dödar dig,

det härdar dig, så det är bara att köra på.”

Genom att analysera företagets kulturkarta, det vill säga deras ledord för företagskulturen kan vi

se återkommande teman, där vissa egenskaper framkommer i deras dokument såväl som i

intervjuerna. Deras kulturkarta beskrivs med texten nedan;

“Vi är företag “x”. Vår kultur är grunden för vår verksamhet. Det är kulturen som särskiljer oss

från andra och förenar oss som jobbar här. Tillsammans är vi “x”.

I dokumentet på 9 sidor går företaget igenom kategorierna, jag, vi och “x”. Där de redovisar hur

individen har en viktig roll i skapandet av kulturen och vad som förenar dem samt ligger till

grund för deras verksamhet. Den bygger på tre grundstenar som är; jag värderar, jag är, jag gör,

med olika underkategorier. Dessa inkluderar ansvarstagande, nyfikenhet, och engagemang, som

går hand i hand med vad våra respondenter har sagt, och även förespråkat i intervjuerna. De

anställda som vi har intervjuat har kännetecknat sig själva, och deras personlighet, som driven,

ansvarstagande och framåt. Alltså i samma linje som företagets ledord. Denna typ av kontroll

menar vi är neo-normativ, där de anställda känner att dem har möjlighet att vara sig själva på

jobbet, och att deras egna “personlighet” uppmuntras. I enlighet med Flemming & Sturdy´s

studie på callcentret har det visats att denna typ av kontroll kan påverka individerna för att de ska

prestera bättre när de känner att arbetet blir gjort på deras egna sätt samtidigt som eventuell kritik

kan kännas mer personlig (Flemming & Sturdy, 2009). Känslan av att man har frihet i arbetet
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genererar att individens välmående ökar generellt. Denna styrteknik kan ha både fördelar och

nackdelar för individen såväl som företaget i stort. En av de nackdelar som vi tolkat är att

personerna som jobbar på företaget, kan känna att eftersom dem inte passar den stereotypiska

bilden av en “x”-anställd”, med egenskaper som driven, nyfiken och ansvarstagande, kan känna

att deras personlighet inte passar in på företaget och att de inte har samma möjligheter att lyckas.

Denna tolkning stärktes av en av respondenterna som menade att dessa egenskaper blir ett krav

för att “lyckas”, beroende på personliga mål.

De individer som inte har dessa egenskaper “tvingas” då att ändra sina personligheter på

arbetstiden, för att nå de mål som de har, vilket kan leda till en intern stress. Att känna att man

inte får vara sig själv på jobbet, utan ständigt måste anpassa sina uttryck efter vad företaget anser

lämpligt. Samtidigt som detta kan bli ett problem anser en respondent att detta inte är ett

särskiljande problem för endast detta företag, utan att detta sker på alla företag. Under intervjun

menar respondenten att man måste anpassa sig efter kulturen, och att det är något som man får

räkna med, för att passa in, och inte skapa onödiga “fiender”.

Vidare gör vi en tolkning av att detta kan vara ett resultat av normativ isomorfism, där vissa

karaktärsdrag och beteendemönster som skapas inom professionen är svåra att bryta. Detta

uppstår av att olika organisationer som jobbar med samma typer av tjänster tenderar att arbeta

likartat och att den anställde socialiserats med individer som har samma tankesätt och

värderingar. I sin tur leder detta till en homogenisering som påverkar hur den anställde agerar på

sin arbetsplats (Dimaggio & Powell, 1983). Ifall den anställde har varit på en tidigare arbetsplats

där det gynnats av att vara driven och ta för sig kommer den således att fortsätta med detta

tillvägagångssätt.

5.8.1 Familjärt företag

För att fortsätta på spåret av att anpassa sig efter den kultur som finns på ett företag har vi

uppmärksammat ett återkommande tema i intervjuerna. När vi har bett respondenterna att

beskriva företaget med sina egna ord, och erfarenheter har alla återigen sagt att företaget är ett

“schysst” ställe att jobba på, och att man känner sig välkomnad oavsett tidsperioden som man

arbetat. Fyra av de sju respondenterna har använt ordet familjärt när det beskriver sin arbetsplats.
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Företaget jobbar decentraliserat där de anställda jobbar i mindre grupper av ungefär 15-20

personer. Eftersom dessa grupper består av ett mindre antal människor har respondenterna

förespråkat att dem nästan blir som en “familj”. Detta innebär att dem har en god ton, och

respekt gentemot varandras åsikter och idéer.

I en intervju får vi tala med en nyanställd på företaget som jämför arbetsplatsen med tidigare

erfarenheter. Kalle menar att sin tidigare arbetsplats, som var inom en annan bransch, hade en

“hårdare” ton, där man sade det man tyckte och tänkte rakt ut. Han fortsätter att förklara att det

ibland kan vara lite “för snällt” på företaget, där ingen vågar säga sina åsikter för att de är oroliga

för dess konsekvenser och att det istället pratas bakom ryggen på varandra. Senare förklarar

Kalle att det finns fördelar med hur det är på arbetsplatsen. Eftersom det till exempel blir en

trevlig stämning på arbetsplatsen, där man aldrig behöver vara orolig att någon ska ifrågasätta

valen som man tar, för att kollegorna respekterar ens kompetens inom området.

Vid senare tillfälle i en annan intervju förklarar Erik att trivseln på företaget handlar mycket om

sin närmaste chef, eftersom de jobbar decentraliserat så är det viktigt att man trivs i sin grupp och

känner att man får det utrymme som man kräver för att lyckas. Erik har själv aldrig haft en dålig

upplevelse, med en chef, och menar att han har haft tur.  Däremot säger han även att han har haft

kollegor som inte trivts på grund av denna anledning.

5.9 Hållbarhet

Begreppet hållbarhet innefattar ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter, vilket företaget har

uppmärksammat i sin hållbarhetsredovisning för 2020. De har bland annat årliga tematiska

rapporter som omfattar expertkunskap och innovativa lösningar inom ett utvalt tema. Att

företaget har en tillgänglig hållbarhetsredovisning på alla de tre aspekter som ingår i CSR ökar

deras legitimitet utåt såväl som på insidan av företaget (Suchman, 1995). De kan tydligt redovisa

för vad som har gjorts för att förbättra deras processer samtidigt som de är transparenta gentemot

vad som har fungerar mindre bra och vilka åtgärder de har tagit. Denna teknik är ett sätt för

företaget att bibehålla och öka legitimiteten gentemot samhället genom att de förverkligar de

förväntningar som finns. Vi kommer inte att fokusera på den ekonomiska aspekten då vi anser att

de sociala och hållbara spelar större roller i vår studie.
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5.9.1 Sociala aspekter

Inom hållbarhetsfrågor har den sociala aspekten tendens att glömmas bort och hamna i

bakgrunden. Till skillnad från andra företag som säljer föremål, tjänster eller andra produkter är

detta företag ett konsultbolag är deras enda resurs är människor. Denna faktor gör att företaget

inte kan undvika den sociala aspekten i samma mån som diverse andra företag kan. I helhet var

alla respondenter överens om att arbetsplatsen är ett företag som erbjuder mycket förmåner och

bra arbetsförhållanden.

Det finns utrymme att ta lediga dagar och anpassa arbetsschemat efter sin livsstil i stor

utsträckning eftersom man har tillit att projekten blir klara i tid oavsett hur och vart man arbetar.

En av respondenterna; Hilda, förklarade att konsulterna på företaget arbetar med olika projekt

och har deadlines som man behöver förhålla sig till. Vid tillfälle frågade vi ifall man har

möjlighet att skjuta på dessa deadlines och vilken respons man får av ledning eller närmaste chef.

Hilda menar att man förväntas säga till i god tid, vilket sällan är fallet när man behöver skjuta på

en deadline. Hon förklarade att i de fall man behöver mer tid, är det inte alltid förutsägbart och

att man då får jobba “dygnet runt” tills man är klar. Denna information motsäger vad som står på

hemsidan där företaget skriver att de är måna om att den anställdes vardag ska gå ihop och att

man ska kunna lägga upp sina dagar flexibelt. I stycket ovan särkopplas agerandet inom företaget

gentemot vad som sägs utåt.

Ett annat ämne som uppmärksammats är hur hörd och lyssnad på man blir på företaget som

nyanställd. De respondenter som varit anställda 1-3 år hade samma uppfattning av att den som

har jobbat längst inom företaget hade mest att säga till om och fick ta det slutgiltiga beslutet.

Detta nämnde vi under rubrik 5.5.1. Vid anställningen lovades det möjligheter som innebar att

man fick vara med och bestämma samt få sin röst hörd. Ett modernt företag som detta, som

lovade mycket, verkar däremot ha en traditionell syn på beslut och att komma med nya ideér

uppskattades inte som utlovat. När den anställda kom in i rollen och hade med sig nya förslag på

tillvägagångssätt blev deras förslag motarbetade för att de som jobbat längre ansåg att de gamla

teknikerna alltid har fungerat och resulterat i tillväxt. Detta bemötande resulterade i frustration

hos de nyanställda till en punkt där respondenten Stina gav ett ultimatum. Hon berättade att när
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hon inte fick igenom sitt förslag och bollen aldrig hamnade i rullning hotade hon med

uppsägning ifall ingen ändring sker. Detta visade sig resultera i framgång då Stina jobbat en

längre period på företaget och nu har relativt fria händer att skapa förändring.

Hilda uttrycker missnöje inom just denna fråga då hon tycker att detta är något som företaget

förlorar på. Hon förklarar att de flesta företag som hon tidigare har jobbat på uppskattar när man

får in ny personal med andra erfarenheter och synsätt, för att undvika att hamna i gamla banor

där inget utvecklas. Företaget har till skillnad från de tidigare arbetsplatserna inte haft samma

synsätt på nya ideér från nyanställda. Flera av de respondenter vi har pratat med delar denna

uppfattning och menar att synsättet på företaget är “kolla vad vi har utvecklats, varför skulle vi

behöva nya processer när dessa alltid resulterat i framgång”.

I en senare intervju med Måns berättar han att han förmodar att det även har att göra med hur

arbetsplatsen är ett decentraliserat företag. Han förklarar att alla jobbar i mindre grupper, men

dessa saknar mandat att göra beslut.

Måns: “Och det har ju fungerar för företaget, det går jättebra för dem, så jag ska inte ifrågasätta

den modellen i stort men det blir utmaningar för oss från centralt håll. Vi har en ambition och

vilja och vi ser fördelar med att på nått sätt jobba lite mer gemensamt och det där är svårt att få

till, det är en frustration när man upplever att det till viss del trampas vatten.”

Han fortsätter att förklara att denna modell tillåter länderna med mandat att sätta stopp när de vill

baserat på deras egen vilja. Han menar att detta är något som företaget jobbar med, men att det

går långsamt samt att det inte anses vara ett problem med endast honom, utan generellt runt om i

företaget.

5.9.2 Miljöaspekter

I en text som finns på företagets hemsida pratar de om hur de förhåller sig till hållbarhet och hur

de aktivt arbetar mot ett klimatpositivt företag. Deras mål är att nå klimatpositivitet redan 2030,

vilket är 15 år före Sverige som land. De redovisar att 44% av omsättningen 2020 var på uppdrag

som gjordes åt offentliga aktörer, som kommuner, regioner, städer och nationella myndigheter, i
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mer än 70 olika länder. Företaget menar att det är inom dessa jobb som de i största mån har

möjlighet att förändra och bidra till en klimatsmart framtid.

Miljöfrågan har under det senaste decenniet ökat i intresse för företag för att kunna anses som

attraktiva. Genom att företaget redovisar sina resultat genom olika rapporter med transparens för

vad som har fungerar bra och mindre bra kan man se det som en ceremoniell anpassning. De gör

ändringar i deras policys och strukturer för att nå klimatpositivitet och anpassar sig då efter de

rationaliserade institutionella krav som finns i samhället inom miljömedvetenhet (Meyer &

Rowan, 1977). Företaget klargör att de har miljömål och hur de ska försöka nå dem inom en snar

framtid, vilket speglar samhällets värderingar om hur viktigt det är med miljösmarta företag.

Företaget bemöter den yttre pressen som påverkar hur samhället ser på dem.

Den yngre generationen av arbetskraft har överlag en högre standard gentemot miljöfrågor och

förväntar sig mer i denna aspekt. Respondenten Erik, som är i den yngre kategorin på företaget,

redovisar att den lägsta nivån är mycket högre hos den yngre generationen och att företaget har

en stark vilja att förbättras i detta kriterium men inte är där ännu. Han menar att det handlar

mycket om vilka förväntningar man har sen innan. Att förbättra sina uppdrag genom att använda

mindre betong eller naturskador är något som Erik menar finns i bakhuvudet på företaget, men

att det främst är upp till beställaren. Då vi tidigare endast hade fått positiv respons på

hållbarhetsfrågor i våra intervjuer väckte detta en fundering att uppfattningen av hur måna

företaget är om miljön kan skilja sig drastiskt mellan olika avdelningar.

Stina hade förklarat att företaget förbereder olika paketlösningar som beställaren kan köpa, där

ena är mer hållbart än det andra, så att det alltid finns ett mer hållbart alternativ. Medan Erik

tydliggjordes en helt annan bild av hur verkligheten ser ut på hans avdelning, som inkluderar mer

kontakt med beställaren. I denna intervju menade han snarare att man inte väljer uppdrag baserat

på hur hållbart det är, utan snarare på hur vinstdrivande det är. Utdraget nedan är ett citat från

intervjun;

Erik: “Vi förväntas ha en ganska hög vinst och då är man inte så kräsen i vilka uppdrag man

väljer. Det handlar ju om byggande och det i sig är ju inte så hållbart. Jag upplever att det är

55



Tove Landberg & Nathalie Norman
Speglar arbetsplatsen utsida företagets insida

upp till oss som styr över uppdraget att välja vad vi vill lägga fokus på, om man vill att det

hållbara eller den ekonomiska vinsten som ska synas.”

Här blir bilden av “miljömedvetna företaget” ifrågasatt, då miljön inte alltid hamnar i det fokus

som förespråkas på hemsidan och bland det som sägs i andra intervjuer. Denna intervju sticker ut

både i mån av vad som sägs, ålder på respondent och avdelning han jobbar på. Det som är

intressant med denna intervju är att denna respondent inte har ett administrativt jobb, utan har

direktkontakt med kunder och jobbar prestationsbaserat. Respondenten har snarare uppfattningen

av att vinst är en större “morot” än miljön för att man ska synas och uppskattas.

5.10 Summering av resultat

I kapitel 5, resultat och analys, har vi redovisat studiens resultat och analyserat det genom att

använda oss av Erving Goffman’s dramaturgiska begrepp, legitimitets- och institutionell teori,

Flemming och Sturdys neo-normativa kontroll, CSR samt hållbarhet. Genom att ställa

textmaterial i form av företagets verksamhetspolicy gentemot intervjuer med anställda, där de

fått dela med sig av sina tankar och åsikter om företagets grundstenar, har vi haft som mål att

klargöra om företagets utsida speglar arbetsplatsens insida.

Resultatet har visat att företaget arbetar aktivt med frågor som innefattar hållbarhet i de tre

aspekterna som redovisas i CSR. Vi har valt att fokusera på den sociala och ekologiska aspekten

då det är detta som företaget haft som återkommande intresse i deras olika texter som redovisas

utåt, gentemot samhället. Det har visats att olika typer av isomorfism har styrt företagets

agerande för att bibehålla och öka dess legitimitet.

De har diverse projekt och hållbarhetsredovisningar som förespråkar deras vilja att arbeta mot

dessa frågor samt förbättra dem. Detta är något som majoriteten av respondenterna håller med

om, och deras uppfattning är att detta stämmer väl in på företaget. Att jobba mot att driva vinst är

något som vissa avdelningar får ta större ansvar för än andra, då dessa jobbar på ett

prestationsbaserat lönesystem. Dessa individer anser därför att företaget inte är lika måna om

miljön, utan främst den ekonomiska delen av hållbarhet.
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Utöver detta har det påvisats att en viss typ av personlighet passar bättre på företaget än andra,

ifall man vill komma långt och bli uppmärksammad. Att vara framåt och ansvarstagande har

varit personlighetsdrag hos alla våra respondenter som menar att det är en förväntning som

företaget har på en anställd för att dem ska “passa in”. Det har framkommit att inte alla har dessa

egenskaper men att det då kan uppstå irritation då dessa individer anses vara slöa och iakttagande

istället för att aktivt ta på sig mer arbete.

Vår analys visar att de anställda på företaget anser att det är en “trevlig” miljö där det fokuseras

mycket på att vara ett bra team genom sociala tillställningar, möten samt samarbete under diverse

arbetsrelaterade projekt och utmaningar. Däremot framfördes en missbelåtenhet gällande

genomdrivandet av möjligheter och ideér beroende på om den anställda i fråga var relativt

nyanställd eller har arbetat en längre period på företaget. Dessa individer ansåg att teamet inte

alltid inkluderade de nyanställda, utan hellre förlitar sig på de långtidsanställdas synpunkter och

åsikter.
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6. DISKUSSION
I vårt avslutande kapitel kommer vi att föra en diskussion om de viktigaste resultaten i relation

till tidigare forskning. Därefter kommer en dialog om förslag på vidare forskning inom ramarna

av vår studie att presenteras.

Den tidigare forskning som vi har tagit med i vår studie handlar om vad som påverkar en

organisations agerande. Det finns olika mekanismer och metoder som används för detta. De

främsta teorierna som vi valt att använda för att förstå hur en organisation agerar och hur

samhället ser på dem är legitimitetsteori och institutionell teori i samband med Goffmans

dramaturgiska begrepp. Organisationers agerande påverkas av de olika mekanismerna och detta

resulterar i hur samhället ser på en organisation. Genom studien har det påvisats att företaget

påverkas av samhället och dess normer för att drivas framåt och se olika aspekter som

jämställdhet och miljö som värdeskapande. Som Porter & Kramer (2006) förklarar har det visats

vara viktigt för företaget vi studerat att lägga stor vikt vid att redovisa annat än ekonomiska delar

av företaget, alltså sociala-och miljöaspekter. Att göra detta har visat sig resultera att företaget

anses vara legitimt och konkurrenskraftigt gentemot andra företag inom samma bransch.

Legitimitet och institutioner är vad som driver företaget att arbeta med förändring av deras

processer och är det som bestämmer ifall det anses vara en kostnad eller en investering för

framtiden (Jennings & Zandbergen, 1995). Förändringsarbetet påverkas av de olika typerna av

isomorfism och även lagstiftningen om miljön, men ansvaret ligger på företaget för hur aktivt

dem arbetar med frågorna.

Företagets samarbete speglas och påverkas av de anställdas teamframträdande, vilket ligger till

grund för att företaget utåt och inåt sett erhåller en fungerande rutin där det råder lojalitet och

disciplin de anställda emellan. Företaget är i behov av ett tillfälligt fungerande konsensus, vilket

innefattar en tyst överenskommelse om vad det är som pågår i interaktionen (Goffman, 1959),

för att samtliga anställda ska uppfatta diverse situationer likvärdiga. Detta har visat sig svikta när

det uppstått orättvisor eller skilda åsikter hos de anställda, vilket har gjort att konsensuset blivit

icke fungerande.
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Vi har även sett att det finns en blandad typ av kontroll på arbetsplatsen. Företaget använder sig

av normativ och neo-normativ kontroll. Vi har genomgående sett att de har tydliga värderingar

och att man med vissa egenskaper passar bättre in på företaget. Uppfattningen av att de har

värderingar som “sitter i väggarna” bidrar till förståelsen av hur djupt präglat de anställda blir av

kulturen som redan existerar och kan därför vara svår att förändra. Detta samband ser vi även i

studien som gjordes på ett callcenter som förespråkar att alla skulle vara sig själva men det blev

det tydligt att en viss typ av person var mer eftertraktad och passade organisationen bättre än

andra.

I den tidigare forskning som gjorts på Karolinska sjukhuset har det påvisats att beslutsprocesser

har blivit långdragna och osmidiga trots den omtalade omorganiseringen som utfördes för att bli

det mest moderna sjukhuset i norden (Grafström, Qvist & Sundström, 2021). Denna forskning

har varit intressant för oss då det har påvisats att beslutsprocesserna på företaget kan vara

långdragna och att mandat är placerat på “fel ställen”. Även om de inte har genomgått en

omorganisering anser vi ändå att detta företag är modernt och ligger i framkant med frågor som

hållbarhet, jämställdhet med mera. Det har gett oss en inblick i hur moderna företag kan ha låst

sig fast vi hur “det ska vara” istället för att hitta nya processer som underlättar för företagets

tillväxt och trivseln för de anställda.

6.1 Hållbarhet

För att besvara våra frågeställningar “hur överensstämmer anställdas intryck av företaget med

vad som utlovades vid anställning?” samt “hur jobbar företaget aktivt med det som utlovas?”

har vi fokuserat mycket på hållbarhet som innefattar arbetsmiljö, jämställdhet, miljömedvetenhet

och allmän trivsel. För att öka förståelsen till företagets agerande gentemot sina anställda har vi

genom att applicera diverse teorier samt kopplat till tidigare forskning tolkat företagets

hållbarhetsaspekter utifrån de anställdas perspektiv.

Det som har genomsyrat denna studie är att det företag vi har undersökt är ett företag som jobbar

aktivt med hållbarhet i mån av både miljö och sociala aspekter. De har varit öppna med deras

hållbarhetsredovisningar och även vilka mål de vill nå inom en snar framtid. Uppfattningen av de

anställda på företaget speglar den bilden som företaget ger ut, alltså att man “lever som man lär”.
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De anställda anser att miljö är något som integreras i vardagen i mån av hållbarhetsmenyer på

möten, eller att man åker tåg inom Sverige och endas flyger ifall resan anses ta längre än 6

timmar med tåg. Under pandemin har resor ersatts av videomöten för att fortsatt bygga band med

sina internationella kollegor. Ceremoniell anpassning görs för att nå klimatpositivitet år 2030,

och företaget försöker göra skillnad genom att bygga åt offentliga aktörer som kan påverka

klimatet i största utsträckning. Företaget gör dessa val och ändringar för att anpassa sig till

samhällsnormer och förväntningar, vilket i sin tur leder till att de anses vara legitima (Dimaggio

& Powell, 1983). Företaget använder olika typer av isomorfism, som normativ och tvingande för

att uppnå dessa resultat.

Det som var intressant med miljöfrågan var att den respondent som jobbar prestationsbaserat och

på en budget ansåg att arbetsplatsen hellre ser vinst än miljötänk när det kommer till kritan. Att

dra in en storkund som ökar vinsten i bolaget ger mer uppskattning och möjligheter för den

anställda än att välja en kund som vill ha ett hållbart projekt, men som inte genererar en stor

vinst. Vi anser att detta är något som inte skiljer företaget från andra bolag då de är vinsten som

ger utrymme att växa, och att företaget inte vill visa upp sig som ett företag som tar ekonomi före

ekologiska aspekter då samhällsnormen är att miljön är viktigare och bör ligga först. Om

företaget istället hade visat utåt att deras ekonomiska vinning var viktigare än miljön hade detta

skadad deras legitimitet. Att företag vill gå med ekonomisk vinst är något som är “underförstått”

och det är därför viktigt för företaget att visa deras engagemang för miljön och samspela med

samhällets värderingar.

När Erik förklarar att vinst är viktigare för företaget blir det en tydlig särkoppling. Beslutet och

agerandet skiljer sig här inom företaget för att säkra legitimiteten utåt (Haack & Schoeneborn,

2015). Problemet som uppstår inom företaget i denna situation kan vara att den anställde inte

längre ser på det som ett “miljömedvetet” företag, utan snarare som att de har två olika agendor.

Det finns alltså en risk att den anställdes förtroendet för företaget minskar när särkoppling sker.

En annan aspekt vi kunde se skiljde sig ur ett miljöperspektiv mellan fasaden, som förespråkar

företagets utsida, och de anställdas synvinkel, vilka förespråkar företagets insida, var främst

handlingssättet vid flygresor. Respondenten Emma uttryckte att anställda på företaget kunde ta
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flyget fram och tillbaka samma dag för att befinna sig på ett en timmes långt möte, vilket hon

menar fortfarande är möjligt att medverka i vid dagsläget, men istället genom videosamtal. Detta

visar på att mötet i fråga inte kräver ett fysiskt närvarande, även om det kan vara att föredra,

vilket skapar en ifrågasättning gentemot företagets miljötänk. En annan respondent uttryckte

förslagsvis att alla möten kanske inte behöver deltas i fysiskt, utan att de av störst vikt kan

prioriteras, vilket i sin tur hade minskat företagets flygresor betydligt. Utifrån ett socialt

perspektiv kan man diskutera ifall den fysiska närvaron är viktig för välmåendet av den anställda

samt ifall resande för att ha kontakt ansikte mot ansikte har andra fördelar. Vi menar att det

ibland kan förekomma tekniska svårigheter med onlinemöten och även att den “spontana

konversationen” inte är lika förekommande när man är online. Aspekter som att andra länders

kultur och deras arbetssätt kan bli svårtolkad genom video.

Inom den sociala aspekten av hållbarhet anser vi att företaget är delvis medvetna om hur sina

anställda mår och lägger stort fokus på att alla trivs. Deras enda resurs är deras personal och det

verkar de medvetna om. Att vissa anställda trivs mindre bra än andra är oundvikligt då alla

människor är olika och har olika förväntningar. Vi anser däremot att företaget, efter vad vi har

hört kan behöva se över välmåendet i alla olika grupper, då det kan variera mellan dessa

beroende på chef.

En brist som visat sig förekomma inom den sociala aspekten är att nyanställda känner en

underlägsenhet när det kommer till beslutsfattande och utrymme att genomföra nya ideér samt

projekt. Långtidsanställda har visat sig ha ett betydligt större utrymme och möjlighet till att få sin

röst hörd. Detta beror på företagskulturen som präglar den anställdes vardag och trivsel på

företaget. Det problematiska med att detta tankesätt finns är att företaget tappar förtroende hos

sina nyanställda som senare söker sig vidare efter ett par år inom organisationen då de inte

känner att de får sin röst hörd. Vilket resulterar i ett ojämställt företag. En annan problematik

med att ojämställdhet uppstår är att företaget kan få svårt att rekrytera nya anställda då företaget

blir oattraktivt för arbetssökande. Den fasad som företaget därmed upprätthåller kan uppfattas

missvisande, då samtliga anställda inte upplever att jämställdhetsaspekten stämmer överens med

deras tidigare förväntningar. Företagets framträdande blir därmed inte legitimt, utan etableras

endast i den mån att attrahera anställda (Goffman, 1959).
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Genom detta resultat tolkar vi att företaget delvis jobbar aktivt med CSR för att bibehålla

legitimitet samtidigt som de ökar den. Eftersom vi inte lagt stort fokus på den ekonomiska delen

av CSR kan vi endast redovisa för de ekologiska och sociala aspekterna. Vi anser att företaget

verkar ha en förståelse för att det är viktigt att jobba parallellt med dessa två för att vara

konkurrenskraftiga och för att vara fortsatt attraktiva på marknaden (Porter & Kramer, 2006).

De jobbar även för att se till att deras personal trivs, vilket vi anser inte endast är en fråga om

legitimitet, utan även förståelse och anpassning till dess personal för att vara en schysst

arbetsgivare. Dock har detta visat sig brista i viss mån, då ett flertal nyanställda som tidigare

nämnt upplever orättvisor gentemot långtidsanställda. Samhällets förväntningar förändras genom

tid och företaget har delvis lyckats följa med i denna förändring, och verkar ha en förståelse för

den i många aspekter. Vi tolkar därför att de är relativt medvetna om fördelarna som finns med

att lägga resurser på att bibehålla en bra hållbarhet genom företaget.

6.2 Oväntade resultat

I denna studie stötte vi på ett fåtal oväntade resultat. Det första var att i princip alla

intervjudeltagare ansåg att det var svårt att få sina ideér igenom på grund av mandatfrågan. Vi

trodde inte att ett modernt företag som detta skulle ha långa och svåra processer för att få saker

att ske inom sitt företag. Ett annat oväntat resultat var att de som jobbat längre på företaget hade

större möjligheter att påverka beslutsfattandet, oavsett vems idé som generellt är bättre. Igen

kändes detta som ett gammalmodigt sätt att se på beslutsfattande och hierarki i ett företag. Att

företaget skulle vara så jämställt som det är var oväntat då vi hade en tidigare uppfattning att

företag som jobbar med infrastruktur och är konsultbolag ofta är mansdominerade. Det sista som

förvånade oss var att företaget är relativt okänt , och de vi har intervjuat inte hade en tydlig

uppfattning av arbetsplatsen innan de började där. Företaget som har bra koll på värderingar och

hållbarhet väljer att inte stoltsera det utåt utan har ett ödmjukt förhållningssätt. De syns inte

överallt, men när man söker upp dem har de tydligt redovisat vad de står för.

6.3 Implikationer

En insikt vi fick under studiens gång var att respondenterna erhöll relativt överensstämmande
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åsikter om företaget. Detta kan utgöra en begränsning för vårt studieresultat om detta pekar på ett

för smalt urval. Dock är det svårt att avgöra om resultatet hade tett sig annorlunda vid ett större

urval, då de anställda lika gärna kan vara ense vid sitt intryck om företaget.

Eftersom vår studie genomfördes under Covid-19 pandemin hade vi endast möjlighet att

genomföra intervjuerna online. Ett problem som uppstod på grund av detta var att en av de

intervjuer vi utförde hade så pass dålig kvalité på grund av dålig internetuppkoppling, att dess

transkribering blev svårtolkad och tidsmässigt mycket mer krävande att transkribera än de

resterande.

6.4 Framtida forskning

Vi anser att vår forskningsfråga är relevant i dagens samhälle då organisationers överlevnad är

baserat på hur väl de kan förhålla sig till samhällets förväntningar. Det vore intressant att ta

vidare forskning till en mer omfattande nivå genom att få synpunkter från en större grupp som är

anställda på företaget för att se ifall resultatet skulle förändras.

I och med att företaget vi undersökt har stor fokus på hållbarhet och i största möjliga mån vill

tänka och agera utifrån ett miljöperspektiv, ska det bli intressant att se hur de kommer att agera

efter Covid-19 pandemin. I och med den rådande pandemin har många företag och

organisationer tvingats digitaliseras i rasande takt för att fortsätta driva sin affärsverksamhet

framåt, däribland företaget vi valt att studera. Resultatet av att tvingas verkställa onlinemöten

istället för fysiska möten har visat sig fungera, vilket gör miljöförstörande flygresor till en vag

ursäkt för att “behöva” närvara i fysisk form.
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BILAGOR
Bilaga 1: Informationsbrev för intervjustudie

Vi skriver just nu vår kandidatuppsats i sociologi vid Sociologiska institutionen vid Uppsala

Universitet. Med tanke på tidigare forskning samt problematiseringen med att företag inte alltid

lever upp till de förväntningar som utges syftar uppsatsen på att undersöka om anställd personal

på “x” anser att det företaget speglar utåt överensstämmer med företagets insida.

För att undersöka detta syfte har vi valt att göra intervjuer i samband med textanalys. Intervjun

kommer ha ett tidsspann på ungefär 45 minuter. Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan

närsomhelst avbrytas. Intervjutranskriptionerna kommer att anonymiseras och dina

personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt för att säkerställa att ingen obehörig kommer

att få tillgång till dem. Det kan förekomma att vi använder kortare citat från din intervju i

uppsatsen, och dessa kommer att hanteras med extra hänsyn till din anonymitet. Vår uppsats

kommer, precis som resterande elevers, att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

där det är tillgängligt att laddas ned av samtliga som har åtkomst till plattformen. Vi kommer

enbart att använda intervjumaterialet i forskningssyfte samt radera samtligt material efter att

syftet med uppsatsen är uppnått.

Vi hoppas att du ska vara intresserad av att delta i vår studie då vi mer än gärna tar del av din

kunskap och dina åsikter i anknytning till syftet med vår kandidatuppsats. Tveka inte på att

kontakta oss om du någon fundering om deltagandet i intervjun. Nedan hittar du kontaktuppgifter

till oss (Tove och Nathalie) samt vår handledare Agneta om så önskas.

Vänligen, Tove Landberg och Nathalie Norman

Kontaktuppgifter

Nathalie Norman, Nathalie.97@hotmail.com , 070-968 91 62

Tove Landberg, tove.landberg@gmail.com , 070-754 99 03

Handledare

Agneta Hugemark, agneta.hugemark@soc.uu.se.

68

mailto:Nathalie.97@hotmail.com
mailto:tove.landberg@gmail.com
mailto:agneta.hugemark@soc.uu.se


Tove Landberg & Nathalie Norman
Speglar arbetsplatsen utsida företagets insida

Bilaga 2: Intervjuguide

Allmänna/inledande frågor

● Varför har du valt att delta i denna intervju?

● Kan du berätta lite om dig själv? Ålder, sysselsättning, bakgrund,
fritidssysselsättningar...

● Hur länge har du varit anställd på företaget?
- Hur gick din anställning till?
- Vad är din roll på företaget? Arbetsområden mm

● Vad fick dig att vilja arbeta på just företaget?
- Vilka aspekter gjorde att tjänsten kändes relevant och inbjudande?

● Vilka förväntningar hade du med företaget och tjänsten innan du började arbeta?

● Upplever du någon skillnad i vad som lovades när du började här till hur det ser ut idag?
(möjligheter, utrymme mm)

● Är det  tydligt vem du ska höra av dig till ifall du känner att du inte får de möjligheterna
och i sådana fall, gör de något för att förbättra situationen?

● Uppfattar du att det skiljer sig beroende på kön i mån av möjligheter och utrymme som
ges till anställda?
- Ja/ nej? Motivera

● Uppfattar du att det skiljer sig beroende på avdelning i mån av möjligheter och utrymme
som ges till anställda?

- Ja/nej? Motivera

● Om du jämför med tidigare erfarenheter av andra arbetsplatser hur skulle du säga att
företaget ligger i mån av att erbjuda bra arbetsförhållanden?

● Finns det något som ledningen på företaget gör för att aktivt arbeta med
arbetsförhållanden?

- Aw/ möten/ aktiviteter mm?
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Skillnader som nyanställd vs långtids anställd:

● Vid första anblick, var företaget och tjänsten som du hade tänkt dig?

● Anser du att arbetsrollen erbjöd dig att vara ansvarstagande och att det fanns utrymme för
att ta egna initiativ?

● Upplevde du någon besvikelse i och med tjänsten?
- Något du förväntat dig/hoppats på som inte möjliggjordes?

● Blev du på något sätt glatt överraskad i och med tjänsten?
- Överträffades dina förväntningar eller förhoppningar?

● Kände du att vardagen gick ihop?
- Erbjöd anställningen en möjlighet att ha ett flexibelt schema?

● Anser du att företaget lade stor vikt vid hållbarhet och aktivt försökte arbeta med detta?
- Motivera!

● Har du i någon situation upplevt att du saknar kompetens för just det arbetsområdet?

● Anser du att företaget tog hänsyn till dina behov? (Om du hade några)

● Vad ansåg du om ledarskapet?
- Fick du den kompetens som krävdes, fick du utrymme att vara lösningsorienterad,

fick du stöttning vid behov?
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Bilaga 3. Arbetsfördelning
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