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Förord  

Studien har genomförts under vårterminen 2018 vid Linköpings Universitet. Vi hoppas 

vår studie kommer att inspirera andra till vidare studier inom det relevanta 

forskningsområdet. Vidare vill vi tacka alla som hjälpt oss göra studien genomförbar och 

således bidragit till slutresultatet. 

 

En stor eloge till respondenterna på de intervjuade företagen, som tagit sig tid att bli 

intervjuade och bidragit med värdefull information till studien. 

 

Vi vill också tacka de opponenter som givit oss goda förslag och råd under studiens gång. 

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår eminenta handledare Robert Jonsson, som varit 

vår vägvisare och rådgivare. 
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Sammanfattning 

Titel: Kontroll eller fria tyglar? 

Författare: Robin Hagberg och Nicklas Ygge 

Handledare: Robert Jonsson 

 

Bakgrund: Då utvecklingen i det företagsekonomiska samhället har gått från ett 

industrisamhälle till ett kunskapssamhälle efterfrågas extern expertis från 

kunskapsintensiva företag. Många konsultföretag är goda exempel på den post-

byråkratiska organisationsformen, som karaktäriseras av relativt få skikt av hierarki, 

flexibilitet, delaktighet i beslutsfattande och lösa karriärstrukturer, där identiteten blir 

svårmanövrerad. Identitet är av särskild betydelse när det kommer till KIF:er av olika 

skäl. Det blir allt mer framträdande för ledare att försöka forma individerna själva. Det är 

viktigt för ledningen att influera anställda via strategier för att exempelvis uppnå 

organisationskontroll, säkerställa lojalitet och behållning, och förebygga existentiell 

osäkerhet samt skapa självförtroende och självkänsla i arbetet.   

 

Syfte: Syftet med studien är att med hjälp av befintliga teorier och empiriskt 

underlag bidra med ökad förståelse av hur KIF:er använder identitetsreglering för att 

erhålla organisationskontroll. 

 

Genomförande: Studien har genomförts med en kvalitativ metod via en fallstudiedesign 

genom intervjuer med anställda inom relevanta företag inom konsultbranschen. 

Respondenterna har haft varierande befattningar och kunskaper i respektive företag. 

 

Slutsats: Resultatet av denna studie visar att kunskapsintensiva företag arbetar med 

organisationskontroll där identitet spelar en central roll. Flertalet strategier presenteras så 

som rekrytering, värdeerbjudande, utbildningar, avskalad hierarki, sociala aktiviteter, 

team, corporate storytelling och värderingar, vilket bidrar till en ökad förståelse för hur 

KIF:er arbetar med identitetsreglering för att uppnå organisationskontroll. 

 

Nyckelord: Organisationskontroll, identitetsreglering, kunskapsintensiva företag, KIF, 

konsultföretag, identitet  
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Abstract 

Title: Control or Free Reins? 

Authors: Robin Hagberg and Nicklas Ygge 

Supervisor: Robert Jonsson 

 

Background: Since the development of business economics has shifted from an 

industrial society to a knowledge society, external expertise is demanded from 

knowledge-intensive companies. Many consulting firms are good examples of the post-

bureaucratic organization, characterized by relatively few layers of hierarchy, flexibility, 

decision-making involvement and loose career structures, where the identity becomes 

difficult to operate. Identity is of particular importance when it comes to KIFs for different 

reasons. It is becoming increasingly prominent for leaders to try to shape the individuals 

themselves. It is important for management to influence employees through strategies to 

achieve organizational control, ensure loyalty and prevent existential uncertainty as well 

as create self-confidence and self-esteem at work. 

 

Purpose: The purpose of the study is to provide, with the help of existing theories and 

empirical evidence, an increased understanding of how KIFs use identity regulation to 

obtain organizational control. 

 

Empiric: The study has been conducted with a qualitative method through a case study 

design through interviews with employees in relevant companies in the consulting 

industry. Respondents have had varying positions and skills in their respective 

companies. 

 

Result: The result of this study shows that knowledge-intensive companies work with 

organizational control where identity plays a central role. Several strategies are presented 

such as recruitment, value offerings, educations, scaled-down hierarchy, social activities, 

teams, corporate storytelling and values, which helps to understand how KIFs work with 

identity regulation to achieve organizational control. 

 

Keywords: organization control, identity regulation, knowledge-intensive firms, KIF, 

consulting companies, identity 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag råder en hög förändringshastighet i samhället där organisationer måste anpassa sig 

för att inte föråldras. Utvecklingen har gått från ett industrisamhälle till ett service- och 

informationssamhälle för att så småningom resulterat i dagens kunskapssamhälle 

(Alvesson, 2011). Kunskap och kompetens kan utvecklas inom företaget, dock kan 

utmaningar uppstå i form av begränsningar bestående av tid, ekonomi samt expertis. På 

grund av detta efterfrågas extern kunskap, och för organisationer behövs i vissa fall hjälp 

från andra, i många fall av så kallade kunskapsintensiva företag (hädanefter benämns 

kunskapsintensiva företag som KIF) (Bueno, De Caluwe & Stoppelenburg, 2013; Kubr, 

2002; McKenna, 1995).  

 

En typ av KIF är managementkonsultföretag (Starbuck, 1992). Identitet är av särskild 

betydelse när det kommer till KIF:er av olika skäl, och det blir allt mer framträdande för 

ledare att försöka forma individerna själva (Pezé, 2013). Det är viktigt för ledningen att 

influera anställda för att exempelvis uppnå organisationskontroll, säkerställa lojalitet och 

behållning, och förebygga existentiell osäkerhet samt skapa självförtroende och 

självkänsla i arbetet (Alvesson, 2004).  

 

Konsultsektorn behandlas ofta som en homogen massa vilket enligt Alvesson och 

Robertson (2006) innebär att uppmärksamheten är fokuserad på aspekter av 

konsultarbetet som ofta bara speglar verksamheten hos stora globala konsultfirmor som 

till exempel Accenture, PwC, McKinsey, etc. Många konsultföretag, i synnerhet de 

mindre nischaktörerna, å andra sidan är goda exempel på den post-byråkratiska 

organisationsformen, som karaktäriseras av relativt få skikt av hierarki, flexibilitet, 

delaktighet i beslutsfattande och lösa karriärstrukturer, där identiteten blir 

svårmanövrerad (Heckscher & Donnellon, 1994; Gray & Garsten, 2001).  

 

Identitet ses i stor utsträckning som en avgörande faktor för att förstå hur människor 

relaterar till sin arbetsvärld och hur företag samt organisationer fungerar. Nutida 

samhällsliv har många funktioner som hotar en stark känsla av självidentitet, vilket leder 
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till osäkerhet, ångest och låg självkänsla. Jämfört med många andra grupper har 

kunskapsintensiva arbetstagare tillgång till ett antal kraftfulla symboliska resurser vid 

uppbyggandet av en positiv arbetsidentitet. Utbildning, frihet och intressanta 

arbetsuppgifter underlättar identitetsarbete och utgör fördelar när det gäller att utveckla 

och upprätthålla en positiv arbetsidentitet (Alvesson, 2004).  

 

I frånvaro av, eller med endast begränsad användbarhet av, institutionaliserade förråd av 

organisatoriska rutiner, metoder och tydligt avgränsade byråkratiska strukturer, har det 

blivit viktigt att utveckla brett delade idéer, betydelser av vad företaget står för och 

ledning av företaget (Alvesson & Robertson, 2006). En tydlig känsla av 

organisationsidentitet är normativt reglerat och främjar samordnad och ändamålsenlig 

handling inom dessa tvetydiga, löskopplade miljöer (Bueno et al. 2013). 

 

Hur organisatoriska identiteter kan användas för att erhålla organisationskontroll har dock 

rimligtvis inte varit föremål för empirisk undersökning inom kunskapsintensiva miljöer 

såsom konsultföretag i någon större utsträckning (Kunda, 1992; Robertson & Swan, 

2003). Ändock, med undantag av närliggande publiceringar, som exempelvis en artikel 

publicerad av Alvesson och Robertson (2006), som behandlar hur organisatoriska 

identiteter kan byggas inom konsultbolag. Studien berör vår studies forskningsområde 

men tar en annan riktning med fokus på hur organisations identiteter skapas inom svenska 

och amerikanska konsultbolag, vilket inte är denna studies riktning, nämligen hur 

organisationer arbetar med identitetsreglering. Ytterligare ett nämnvärt bidrag inom 

forskningsområdet som ligger nära vår studie, publicerad av Harvey, Morris och Müller 

Santos (2016) beaktar identitet i konsultföretag, emellertid berör Harvey et al. (2016) 

identitet från ett konfliktperspektiv mellan identitet och rykte vilket är en väsentlig 

skillnad gentemot vår studie där antagandet inte beaktas eller får någon betydelse. Med 

hänsyn till publikationerna nämnda ovan fokuserar denna studie på organisatorisk 

kontroll, och hur KIF:er uppnår detta genom identitetsreglering, där olika strategier 

kommer presenteras.  
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1.2 Problemformulering 

Organisationskontroll har under decennier tenderat att fokusera på byråkratiska 

styrmekanismer för att erhålla organisationskontroll, till exempel identifierar Mintzberg 

(1983) kontrollstrukturer genom fem mekanismer, strategisk ledning i toppen, 

linjeledning, operativ kärna, serviceenheter och teknostruktur. Däremot har mer relevant 

forskning pekat på att koordinering av organisationskontroll inte är begränsad till 

byråkratiska metoder, utan lämnar utrymme för organisationskontroll genom 

decentraliserat fokus på organisatorisk identitet, som på senare tid erhållit mycket 

uppmärksamhet som inte kan förnekas som ett substitut till byråkratiska 

organisationsstrukturer (Alvesson, Aschcraft & Thomas, 2008; Thomas, 2009; Ybema, 

Keenoy, Oswick, Beverungen, Ellis & Sabelis, 2009).  

 

Vidare menar Alvesson (2002) att identitet från ett organisatoriskt perspektiv kan var ett 

potentiellt effektivare organ av kontroll än byråkratiska metoder som är beroende av 

externa stimuli, som tas upp i Alvesson och Willmotts (2002) ramverk. Willmott (1992) 

uppmärksammar att de byråkratiska metoder som tidigare dominerat konsulters 

förhållningssätt till organisationskontroll visat sig vara ineffektiva, och svåra att anpassa 

till den allt mer intensivare konkurrensen bland konsultföretag och snabbt skiftande 

marknadsstruktur. Vidare menar Willmott (1992) att konsultföretag är starkt 

folkberoende, och det är inte ovanligt förekommande att till exempel projekt är 

självstyrda där extern organisationskontroll blir svårt att åstadkomma. Detta då 

hierarkiska skyddsnät som status och formella roller är frånvarande - och det är rimligt 

att identitetsreglering som inte kräver externa stimuli på liknande sätt kan vara ett 

effektivt organ av organisationskontroll via praxis av strategier från organisationen 

Alvesson (2002).   

  

Alvesson uppmanar i sin publikation (2002) till vidareforskning inom 

organisationskontroll och identitetsreglering då detta enligt Alvesson (2002) och Gioia, 

Shubha, Patvardhan, Aimee, Hamilton och Corley (2013) är ett relativt outforskat 

område. Ezzamel, Willmott och Worthington, (2001) menar att ett skifte av den 

avancerade ekonomin ger upphov till, och välkomnar en förändring av 

företagsstrukturerna. 
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Avslutningsvis, ur en forskningssynpunkt finns därför relevans att studera detta ämne 

närmare och generera ett samhällsrelevant bidrag genom att bidra till en ökad förståelse 

av hur KIF:er använder identitetsreglering för att erhålla organisationskontroll, 

samt  lämna ett empiriskt bidrag till forskningsområdet. Detta har mynnat ut i 

nedanstående syfte och operationaliserbara frågeställningar.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse av hur KIF:er använder 

identitetsreglering för att erhålla organisationskontroll. 

 

Frågeställningar 

• Hur använder KIF:er identitetsreglering för att erhålla organisationskontroll?  

• Vilka strategier använder KIF:er för identitetsreglering? 

 

1.4 Definitioner 

Definitionerna nedan har valts att framhävas då uttrycken spelar en central del för studiens 

syfte, behövs som grund för läsarens förståelse och kommer användas frekvent framöver. 

 

Konsult 

Vid ordvalet konsult syftar vi på Svenska Akademiens Ordlistas definition om sakkunnig 

person som åtar sig specialuppdrag, sakkunnig rådgivare (Svenska Akademiens Ordlista, 

2015). Fowler (2005) definierar en konsult som en problemlösare som företag anställer 

när de inte har expertisen eller tillgängliga anställda som kan lösa problemet. Företaget 

erkänner att konsulten har en särskild expertis eller uppsättning av erfarenheter som 

skiljer konsulten mot en tillfälligt anställd som genomför rutinuppgifter (Fowler, 2005).  

 

Kunskapsintensivt företag 

Vid ordvalet kunskapsintensivt företag (KIF) syftar vi till Starbucks (1992) definition där 

KIF:er definieras som organisationer där kunskap och det humanitära kapitalet är de 

viktigaste beståndsdelarna. Starbuck hävdar dock att det kan var svårt att definiera KIF:er. 
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Till exempel kan det samband som existerar mellan arbete och kapital mätas i monetära 

termer till skillnad från det humanitära kapitalet som spelar en viktig roll i KIF:er.  

 

Diskurser 

Diskurser tenderar att vara ett uttryck som kan definieras på många olika sätt och det finns 

ett flertal studier vars syfte är att utreda begreppet. Vid ordvalet diskurser hänvisar vi till 

Foucaults definition som återfinns i Weedon (1987), 

 

“Sätt att utgöra kunskap, tillsammans med sociala metoder, former av subjektivitet 

och maktförhållanden som ligger i sådana kunskaper och relationerna mellan dem. 

Diskurser är mer än ett sätt att tänka och producera mening. De utgör kroppens 

natur, omedvetna och medvetna sinne och känslomässiga liv för de ämnen de 

försöker regera” (s. 108, fritt översatt). 

 

Strategi 

Vid ordvalet strategi syftar vi till Mintzberg, Ahlstrand och Lampel (2009, s. 9–16) 

definition om fem P:n; plan, pattern, position, perspective och ploy. Plan definieras som 

en riktning, en handlingsplan in i framtiden. Med pattern menas att strategi är konsekvent 

över tid. Position syftar till placeringen av produkter (som inte relateras till denna studie, 

men som bidrar med en helhetssyn för vad strategi innebär). Perspective handlar om sättet 

företag gör saker på, och ploy tar hänsyn till konkurrenter och hur företaget tar sig an sina 

konkurrenter. 

 

1.5 Studiens kunskapsbidrag 

Målsättningen med studien har varit att skildra och bidra med en ökad förståelse hur 

KIF:er använder identitetsreglering för att erhålla organisationskontroll. Anledningen till 

att just KIF:er ur forskningssynpunkt varit intressant att studera är att det finns en 

samhällsrelevans att öka förståelsen kring dessa, detta då utvecklingen av ekonomin har 

gått från ett industrisamhälle till ett service- och informationssamhälle för att så 

småningom resultera i dagens kunskapssamhälle (Alvesson, 2011), och där 

identitetsreglering visat sig var ett potentiellt effektivare organ av kontroll än byråkrati. 
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Utöver det samhällsrelevanta bidraget ämnar studien även bidra med ett empiriskt bidrag 

inom forskningsområdet, vilket förhoppningsvis inspirerar till ytterligare studier inom 

forskningsområdet. Genom utgångspunkt från tidigare forskning och befintlig teori har 

en fallstudiedesign genomförts där två olika organisationer agerat typfall för att erhålla 

nödvändiga data. Angreppssätt har varit det hermeneutiska perspektivet vilket berörs 

under metodavsnittet 2.1 Vetenskapsteoretiska perspektivet, vidare ämnar studien även 

bidra med den sanning och pragmatism som uppfyller Alvesson och Sköldbergs (2017) 

beskrivning av det trilaterala sanningsbegreppet, där denna uppsats positionerar sig 

mellan kriteriet för sanning vilket benämns som korrespondens, och det signifikanta 

vilket benämns som mening. Det tredje kriteriet applikativa uteslöts ur studien då det inte 

har en betydelsefull del i vår forskning. Mening hjälpte oss undersöka det kvalitativa via 

intervjuarna och sedan tillämpades korrespondens genom att data och teori jämförts 

gentemot varandra. Sålunda har de två olika kriterierna använts tillsammans för att erhålla 

ett oberoende forskningsbidrag av hur verkligheten ser ut (Alvesson och Sköldberg, 

2017). 

 

Slutligen hoppas vi att de strategier och kontrollmekanismer som synliggörs i 

slutsatsavsnittet kommer inspirera och vägleda KIF:er i deras arbete med att erhålla 

organisationskontroll via identitetsreglering som ett effektivare organ än byråkrati, vidare 

ämnar vi genom studien hjälpa företag att erhålla fördjupad kunskap kring de strategier 

som redovisas på ett mer ändamålsenligt sätt. 
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2 Metod  

Metodavsnittet redogör för de metodologiska ställningstaganden som gjorts. Först 

presenteras valet av det hermeneutiska vetenskapliga perspektivet, vilket följs av 

kvalitativ metod som forskningsstrategi och valet av abduktivt angreppssätt. 

Fortsättningsvis motiveras valet av fallstudiedesign, semi-strukturerade intervjuer, 

snöbollsurval, bearbetning av data och analys, och kritisk metoddiskussion och 

kvalitetsbedömning samt redogörelser kring etiska principer. Slutligen summeras 

avsnittet i metodsammanfattningen. Nedan visualiserar figur 1 genomförandet av studien 

med ambition att ur läsarens perspektiv erhålla en övergripande uppfattning av studien 

och dess disposition. 

 

 

Figur 1: Genomförandefigur (egenkonstruerad) 
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2.1 Vetenskapsteoretiska perspektivet 

I studien har vi valt att använda det objektiviserande hermeneutiska perspektivet då denna 

forskningsteori är i linje med vårt syfte, nämligen att med hjälp av delen förstå helheten 

och reversibelt för att erhålla en djupare förståelse. Nedan motiveras valet av perspektiv 

ytterligare samt en förklaring av de fundamentala samhällsvetenskapliga teorierna och 

hermeneutiken.  

 

Andersson (1979) berättar att det finns två fundamentala samhällsvetenskapliga 

forskningsteorier, positivism och hermeneutik, där synen och perspektivet på vetenskap 

skiljer sig åt. Fortsättningsvis menar författaren att positivism innebär att man utgår från 

ett naturvetenskapligt synsätt. Detta synsätt baseras på fakta och iakttagelser, i jämförelse 

med det hermeneutiska perspektivet vilket är mer i linje med studien, där fokus läggs på 

att förstå och tolka handlingar i relation till den erfarenhet och kunskap som existerar runt 

dem, samt mänskligt beteende (Starrin & Svensson, 1994; Bryman & Bell, 2011).  

 

Ett huvudtema för hermeneutiken har sedan renässansen och den protestantiska 

bibelanalysen varit att “meningen hos en del kan endast förstås om den sätt in i samband 

med helheten” (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 134). Till exempel kan en bibeltext endast 

förstås om den sätts i relation till hela bibeln. Reversibelt existerar helheten av delar och 

kan på så sätt endast förstås ur dessa (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 134). Vidare 

argumenterar författarna för att vi sålunda står inför en cirkel, en hermeneutisk cirkel; 

delen kan endast förstås ur helheten, och helheten av delarna. Genom att vi utgått från en 

punkt på den hermeneutiska cirkeln för att sedan successivt borrat oss in mellan del och 

helhet med ambition att stegvis erhålla en fördjupad förståelse av bådadera, och således 

för vårt syfte (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 134). Detta gestaltas i figur 2 nedan. 

 

Hermeneutiska perspektivet kan vidare härledas till studiens syfte där vårt bidrag om ökad 

förståelse i KIF:er utgör en del av forskningen vilket tillsammans med annan relevant 

forskning kan hjälpa forskningsområdet att uppfatta helheten på ett bättre vis. 
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Figur 2: Hermeneutiska cirkeln: ursprunglig version (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 

135) 

 

Hermeneutik i sig kan delas upp i två huvuddelar, det objektiviserande och aletisk 

hermeneutik, och sålunda är det rimligt att ha en diskussion kring bägge.  Enligt Alvesson 

och Sköldberg (2017, s. 132) existerar det en polemik mellan de två huvuddelarna där de 

ofta tagit diametralt motsatt ståndpunkt gentemot varandra, trots att bägge delar synen om 

att vägen till sann kunskap om världen nås genom att sammanhangen i komplexa helheter 

framgår via intuition. Den objektiviserande ståndpunkten som använts i studien är den 

ursprungliga versionen och speglar ovanstående text om att meningen hos en del kan 

endast förstås om den sätt in i samband med helheten. Aletisk hermeneutik å andra sidan 

förespråkar förförståelse och förståelse, och förståelse är för aletisk hermeneutik inget 

exceptionellt utan något grundläggande för varje människa (Alvesson & Sköldberg, 2017, 

s. 132). Författarna menar vidare att den basala förförståelsen måste utforskas först, och 

där de natur och kulturvetenskapliga förståelserna endast är sekundära avdelningar 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s.139). Den aletiska hermeneutiken beskrivs enligt 

författarna som något som “upplöser polariteten mellan subjekt och objekt i en mer 

ursprunglig förståelsesituation, som istället kännetecknas av en avslöjandestruktur” 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 139). Sammanfattningsvis blev det objektiviserande 

hermeneutiska perspektivet ett naturligt val som vetenskaplig teori, vilket även passar väl 

in med vårt val av forskningsstrategi i form av kvalitativ ansats, som följer i nästa avsnitt.   
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2.2 Forskningsstrategi 

 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ design 

Den kvalitativa forskningsstrategin har använts i studien vilket redan efter valet av 

hermeneutiken (se 2.1 Vetenskapsteoretiska perspektivet) föreföll som ett naturligt val, 

vilket fortsättningsvis nedan motiveras och sätts i relation till syfte.  

 

Att arbeta efter ett medvetet metodval är ett viktigt sätt att sträva efter vetenskaplighet 

(Ejvegård, 2003, s. 31), och författare bör alltid definiera vilken sorts metod som kommer 

användas i studien (Bryman & Bell, 2011, s. 390). David och Sutton (2011, s. 82–83) 

berättar att det finns två huvudsakliga forskningsmetoder inom samhällsvetenskaplig och 

företagsekonomisk forskning: kvalitativ och kvantitativ forskning, varpå kvalitativ 

forskning legat som grund i denna studie vilket fortsättningsvis motiveras. Den 

kvantitativa forskningen betonar vanligen kvantifiering i insamling och analys av data, 

och kvalitativ forskning betonar ord (Bryman & Bell, 2011, s. 651; Trost, 2010, s. 31). 

Då denna studie inte hade för avsikt att specificera procentsatser eller frekvenser 

genomfördes studien med en kvalitativ ansats. Detta då ambitionen med studien var att 

erhålla en förståelse av den sociala verkligheten (i motsats till den naturvetenskapliga 

verkligheten där kvantitativ ansats är ledande) och hur de intervjuade tolkat denna 

verklighet (Bryman & Bell, 2011, s. 391), och vi ville ge möjlighet för att eventuell 

oväntad information skulle komma fram (Jacobsen, 2002, s. 43). Jacobsen (2002, s. 56–

57) menar att kvalitativ forskning är läglig för att få ytterligare tydlighet kring ett specifikt 

ämne, fenomen eller begrepp, vilket i sin tur skiljer sig från Bryman och Bells (2011, s. 

27) uppfattning om att den kvantitativa forskningen genom att lyfta fram ord snarare än 

data. 

 

Kvantitativ forskning baseras på naturvetenskapens positivistiska traditioner (David & 

Sutton, 2011, s. 177) och utgår i hög grad från forskares idéer om vilka dimensioner och 

kategorier som ska stå i centrum (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 17). Även Starrin och 

Svensson (1994, s. 19) nämner, likt David och Sutton (2011, s. 177) att distinktionen 

mellan de båda metoderna knyts an till vetenskapsfilosofiska frågor, där kvalitativ metod 

sägs vara icke-positivistisk och kvantitativ metod sägs vara positivistisk. Då denna studie 
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utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket motiveras i avsnittet ovan: 2.1 

Vetenskapsteoretiska perspektivet, uteslöts kvantitativ metod. Med hjälp utav den 

kvalitativa ansatsen skapades förutsättningar för studien att dels få svar på 

frågeställningarna, samt att bidra med ökad förståelse av hur KIF:er använder sig utav 

identitetsreglering som fokus för att erhålla organisationskontroll. 

 

2.2.2 Angreppssätt 

Ett abduktivt angreppssätt har använts i studien vilket enligt Sköldberg (1991) 

rekommenderas vid fallstudier samt teoridriven och empirisk forskning, vilket sålunda 

förhåller sig väl med vår studie. Fortsättningsvis ges en djupare förklaring och diskussion 

kring de angreppssätt som tagits i beaktande. 

 

Förståelseansats brukar traditionellt sätt skilja mellan induktion och deduktion som inom 

vetenskapsteorin är kända som typer av förklaringar. Induktiv ansats utgår från olika 

enskilda fall och härleder samband utifrån dessa vilket innebär att en samling från 

enskilda enheter skapar en allmän uppfattning. Alvesson (2017) exemplifierar detta som 

“det har aldrig funnits några stenar i botten hittills, därför kommer det troligtvis inte 

finnas några stenar på bottnen nästa gång jag dyker i” (s. 12). På så sätt existerar det en 

svaghet med den induktiva teorin, nämligen att den fundamentala strukturen eller 

situationen inte tas med i uppfattningen. (Alvesson, 2017, s. 12).  

 

Vidare menar Alvesson (2017, s. 12) att deduktiv ansats börjar tvärtom, nämligen från 

det generella fallet och anser att det förklarar de enskilda fallen. Deduktiv ansats kan ses 

som mindre riskfylld i den meningen att ansatsen accepterar den allmänna regeln. Snarare 

än att försöka förklara någonting försöker ansatsen hålla fast i den allmänna regeln genom 

auktoritärt fastslående. Dock saknar deduktiv ansats, likt induktiv ansats, underliggande 

struktur vilket gör förståelseansatsen förhållandevis platt (Alvesson, 2017, s. 12–13). 

Alvesson (2017, s. 13) lyfter fram ytterligare ett alternativ vilket benämns som abduktiv 

ansats. Sköldberg (1991) menar att abduktiv ansats rekommenderas vid 

fallstudiebaserade undersökningar som ett innovativt angreppssätt för teoridriven och 

empirisk forskning vilket påvisar dess rimlighet att användas i studien. Abduktion är 

delvis en kombination av deduktion och induktion, men viktigt att påpeka är att abduktiv 

ansats även tillför nya moment. Genom abduktiv ansats utvecklas det empiriska 
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tillämpningsområdet successivt och förfinas av teorin. Sammanfattningsvis utgår 

abduktion likt induktion från empiriska fakta, samtidigt som ansatsen inte avvisar teorin 

likt deduktiv ansats. Till exempel kan empirin analyseras och kombineras med tidigare 

teori som slutligen leder till en god vetenskaplig förståelse och gör abduktiv ansats till en 

passande förståelseansats för studiens syfte. Dels i den bemärkelse ansatsen tar med och 

således inte avvisar deduktiv och induktiv ansats, och dels att ansatsen används med 

fördel när teori och empiri ska kombineras i en diskussion, vilket var fallet denna studie 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 12–13). Således har en abduktiv ansats använts i studien 

vilket enligt ovanstående diskussion visat sig var en lämplig ansats vid vetenskaplig 

forskning som söker att erhålla en ökad förståelse kring forskningsområdet vilket är i linje 

med syftet. 

 

2.3 Forskningsdesign 

En fallstudiedesign med två typfall har valts för att besvara studiens syfte. Med stöd av 

Yins tre betingelser och fem komponenter har en fallstudiedesign visat sig vara lämplig 

som forskningsstrategi för vår studie. Fortsättningsvis förklaras Yins tre betingelser och 

fem komponenter, vilket avslutningsvis sammanfattas med återkoppling till syfte.   

 

Yin (2006, s. 23) förklarar att det finns tre betingelser som kan hjälpa en studie bestämma 

vilken forskningsstrategi som ska användas vid en studie. De tre betingelserna definieras 

av författaren som: (1) typ av frågeställning, (2) kontroll av beteende och (3) fokus på 

aktuella händelser. Gällande (1) typ av frågeställning är frågeställningar som formulerats 

“hur” och “varför” ofta av förklarande art och innebär att en fallstudiedesign lämpar sig 

bra som forskningsdesign. Rådande (2) kontroll av beteende har det historiskt sett varit 

populärt att inte studera relevanta situationer direkt, dock om vi utgår med frågor som 

“hur” och “varför” är fallstudier återigen att föredra och bygger vidare på historisk 

forskning med skillnaden att empiriska belägg adderas och att studien (3) fokuserar på 

aktuella händelser och att ämnet ska vara samhällsrelevant (Yin, 2006, s. 23–25). Enligt 

Yin (2006, s. 32) utgör fallstudie som forskningsstrategi en heltäckande metod som 

innefattar designlogik, tekniker för insamling av data och tillvägagångssätt vid analys av 

data. Då våra frågeställningar faller väl ut med dessa tre betingelser har valet av design 

gjorts och slutligen lett oss till att fallstudie varit ett ansenligt val av forskningsdesign. 
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Fem komponenter är av speciell betydelse när en fallstudiedesign ska utformas; (1) 

frågeställningar, (2) dess hypoteser (om det finns några sådana), (3) dess analysenhet (er), 

(4) den logiska kopplingen mellan data och hypoteser, (5) kriterier för att tolka resultaten. 

(Yin, 2006, s.40). Komponent (1) diskuteras under fallstudier ovan och när 

frågeställningarna grundar sig i “hur” passar den väl in i designen. Komponent (2) 

beträffande hypoteser, tas ej till hänsyn då studien inte behandlar hypoteser. Vi har i vår 

studie antagit att KIF:er rimligtvis är intressant att studera som fall, vilket återspeglas i 

vår problematisering. Rörande (3) analysenheten är det ett problem som enligt Yin (2006, 

s. 41) länge plågat forskare, nämligen att definiera det grundläggande problemet i fallet. 

Dock är ett generellt sätt att komma tillrätta med problemet att den primära definition av 

analysenheten är relaterad till frågeställningarna, vilket är fallet i vår studie och som 

reflekteras i syfte och frågeställningarna. Analysenheten ska således återfinnas i 

frågeställningarna vilket det de facto gör i denna studie som förhoppningsvis 

avdramatiserar det grundläggande problemet med analysenheten. Kontexten av vilka som 

ska studeras i en analysenhet har också stor betydelse, och för att klargöra det har ett antal 

relevanta personer (se 2.4.2 Urval) valts ut i analysenheten i vår studie (Yin, 2006, s. 42). 

Vidare berättar författaren att gällande komponent (4) och (5) finns inga tydliga eller 

precisa sätt att gå tillväga utan lämnas förhållandevis öppna till studiens forskare. 

Komponent (4) har inte tagits i beaktande likt komponent (2) då den beträffar hypoteser. 

Angående komponent (5) hänvisar vi till figur 6: Analysmodell. Eftersom en 

forskningsdesign representerar en logisk uppsättning finns det kriterier som med fördel 

kan användas för att bedöma kvaliteten på en given forskningsdesign.  

 

Sammanfattningsvis är ovanstående parametrar en indikator på att en fallstudiedesign 

passade bra för studien, sålunda för att svara på̊ studiens syfte har en fallstudiedesign 

valts. Detta då fallstudie är en forskningsdesign som lämpar sig bra där en organisation 

undersöks som ett generellt fall av flera organisationer vilket var fallet i denna studie 

(Bryman & Bell, 2011; Yin, 2006).  
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2.4 Datainsamling 

2.4.1 Intervjuer 

Valet av datainsamlingsmetod föll på flertalet semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. 

Motiveringen till valet grundade sig i att metoden kändes relevant för studien som enligt 

Trost (2010, s. 32) är användbar när forskaren vill erhålla en ökad förståelse vilket sålunda 

är i linje med vårt syfte. Då respondenterna speglade olika perspektiv inom organisationen 

hade exempelvis fokusgrupper, som är en annan kvalitativ insamlingsmetod, inneburit 

eventuella nackdelar. David och Sutton (2016) presenterar svårigheter med att avgöra 

vem som säger vad, tidskrävande transkribering och det faktum att svaren kan skilja sig 

beroende på gruppmedlemmarnas relationer till varandra, som nackdelar med 

fokusgrupper. Ovanstående faktorer har varit betydande till varför kvalitativa intervjuer 

prioriterats i denna studie. 

 

Vid beaktande av kvalitativa intervjuer bör rimligtvis ett förhållningssätt tas till 

kvantitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014, s. 18) skildrar intervjuer som ett 

utbyte mellan två personer som samtalar om ett tema av gemensamt intresse. Trost (2010, 

s. 32) beskriver kvantitativa intervjuer som användbara när man vill ha svar på frågor som 

hur ofta, hur många eller hur vanligt något är. Kvalitativa intervjuer, å andra sidan, 

används när man vill förstå, eller hitta ett mönster. Vidare skildrar Bryman och Bell 

(2011, s. 474) kvalitativa intervjuer som en intervjuform där forskaren vill ha fylliga och 

detaljerade svar, medan syftet med kvantitativa intervjuer är att generera svar som snabbt 

kan kodas och bearbetas. Utifrån dessa resonemang blev det förhållandevis naturligt att 

genomföra kvalitativa intervjuer då vi i enlighet med Trost (2010, s. 32) och Bryman och 

Bell (2011, s. 474) ville erhålla en ökad förståelse kring fenomenet vi undersöker till 

skillnad mot att mottaga ett kvantitativt precist resultat.  Sålunda existerar fördelar med 

kvalitativa intervjuer där till exempel Lantz (2013, s. 42) talar om struktur som en form 

av ordning, där syftet läggs på vilket sätt frågorna ställs av den som intervjuar. Alvesson 

(2011, s. 16–17) anser att kvalitativa intervjuer oftast benämns som semistrukturerade 

(även känt som halvstrukturerade), då frågorna oftast är ett fåtal, öppna och diskuterar 

olika ämnen med potential till fördjupning. Den semistrukturerade intervjun ger då en 

ökad förståelse av respondentens egna ord och tankar kring fenomen och teman (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 45), samtidigt som den semistrukturerade intervjun kan bidra till 
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att intervjuaren erhåller en mer transparent uppfattning om att de teoretiska stommarna 

stämmer överens med respondentens syn på verkligheten (Lantz, 2013, s. 42–43). 

Alvesson (2011, s. 62) berättar att en intervju med låg grad av struktur kan leda till 

oväntade, överraskande uppslag och frodiga beskrivningar av respondenten, vilket även 

vi upplevde var fallet.  

 

Fortsättningsvis skiljer Bryman och Bell (2011, s. 475) på ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer, där forskare som genomför ostrukturerade intervjuer 

använder lösa minnesanteckningar som förberedelser, och dessa intervjuer tenderar att 

likna ett vanligt samtal. Denna intervjumodell uteslöts av oss då ambitionen var att ta reda 

på respondenternas upplevelse av vissa fenomen, vilket hade varit problematiskt att få 

fram genom ostrukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2011, s. 475) fortsätter beskriva 

att forskare som utför semistrukturerade intervjuer använder sig återkommande av en 

intervjuguide, samtidigt som respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt (s. 475). Detta förhöll vi oss till, och för att säkerställa att intervjuerna skulle vara 

semistrukturerade hade vi förberett ett antal frågor i form av en intervjuguide (se Bilaga 

1), dock agerade guiden endast som underlag och begränsade inte möjligheten till en 

frodig dialog. 

 

Omständigheterna kring intervjuerna skilde sig åt. Intervjun med respondent A1 (se 

sammanställning av intervjupersoner i tabell 1) som var den första intervjun genomfördes 

på ett konferensrum på Scandic Continental i Stockholm. Omständigheterna var goda för 

intervjun då vi kunde sitta själva vilket limiterade risken för störningsmoment. Nästa 

intervju tog plats på företag A:s kontor i Stockholm med respondent A2. Fortsättningsvis 

genomfördes intervju 3 med respondent A3 per telefon efter önskemål från respondenten. 

Bägge intervjuerna på företag B genomfördes via telefon efter önskemål från 

respondenterna, även det geografiska avståndet fick betydelse för detta. Intervjuer per 

telefon kan i vissa fall påverka förmågan att tolka individers berättelser negativt då 

ansiktsuttryck och kroppsspråk inte kan uppfattas (Bryman & Bell, 2011), författarna 

menar också att fördelarna med telefonintervju är att metoden är kostnads- och 

tidseffektiv samt lätthanterlig. Vid intervjuerna valde vi båda att växelvis ställa frågor till 

respondenterna, detta gjordes, för att tillsammans bidra till och skapa en levande dialog i 

linje med semi-strukturerade intervjuer. Vidare, för att vid de fysiska intervjuerna inte gå 
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miste om kroppsspråk och uttryck från respondenterna, valde vi att inte ha med några 

datorer eller liknande objekt som kunde avskärma vår uppmärksamhet eller skapa 

barriärer. 

 

Semistrukturerade, kvalitativa intervjuer har därmed legat som bas för denna studie, för 

att erhålla balansen mellan respondentens egna tolkningar och uppfattningar, samtidigt 

som intervjuerna hölls inom ramarna för studiens syfte och teoretiska perspektiv 

(Alvesson, 2011, s. 62; Lantz, 2013, s. 42, 45) Intervjuerna verkade som ett redskap för 

att erhålla insyn i hur KIF:er ställer sig till, och arbetar med, identitetsreglering samt för 

att få perspektiv från anställda på olika nivåer inom organisationerna. 

 

2.4.2 Urval 

Redan i ett tidigt skede ansåg vi att konsultbranschen utgjorde en solid plattform för att 

undersöka KIF:er. Dels då konsultbranschen frekvent benämndes i tidigare forskning som 

var närliggande med vår studies inriktning om organisationsidentitet vilket resulterar i en 

samhällsrelevans, samt att vi utifrån ett författarperspektiv har ett personligt intresse i 

konsultbranschen som kunskapsintensiv bransch. I denna studie har vi valt att begränsa 

oss till konsultbolag verksamma i Sverige, som representanter för KIF:er. Snöbollsurval, 

vilket under årens lopp har rönt förhållandevis stor uppmärksamhet, innebär att de 

ursprungliga kontaktpersonerna för intervjuerna hjälpte oss vidare att få kontakt med 

andra personer som de ansåg kunde bidra till studien: denna typ av urval har således 

använts i studien då det lämpar sig bra vid kvalitativa forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 

206).  

 

I enlighet med Bryman och Bell (2013, s. 207) försäkrade vi oss i urvalsprocessen om att 

få initial kontakt med ett mindre antal människor som var relevanta för forskningstemat 

genom kontakt per mejl, för att sedan använda dessa personer för att få kontakta med 

andra relevanta individer. Vi försökte följaktligen kontakta ett flertal bolag inom 

konsultbranschen då vi räknade med att ett stort antal varken skulle ha möjlighet att delta 

på intervjuer eller ha ett intresse av det. Vi fick kontakt med företag A och B där vi i 

enlighet med snöbollsprincipen fick hjälp att kontakta fler personer inom 

organisationerna med olika arbetsbeskrivningar för får ett ökat perspektiv.  
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Jacobsen (2002, s. 196) betonar att det bör sättas en övre gräns på antalet intervjupersoner 

då datasamling kräver mycket tid. Med det i åtanke valde vi att begränsa oss till en övre 

gräns på fem intervjupersoner som vi genomfört intervjuer med. Snöbollsurvalet vi har 

använt i studien är på intet vis slumpmässigt med tanke på att det inte är möjligt att veta 

från vilken population urvalet kommer från. Följaktligen finns det med andra ord ingen 

urvalsram för den grupp av individer stickprovet tas från, vilket medför svårigheter att 

skapa en sådan urvalsram, sålunda innebär det att den nämnda urvalsmetoden 

(snöbollsurval) är den mest rimliga (Bryman & Bell, 2013, s. 207).  

 

Tre av intervjuerna genomfördes med företag A, med befattningar som Verkställande 

Direktör, Affärsområdesansvarig Fastigheter och Affärsområdesansvarig Strategi och 

Styrning. Två av intervjuerna genomfördes med Företag B som innehar befattningar som 

CFO och Project Manager. Företag A är ett managementkonsultföretag baserat i Sverige 

med kontor i Stockholm och Göteborg som arbetar med konsulttjänster gentemot ett antal 

branscher inom Sverige. Företag B är ett skandinaviskt bolag som en förgrening av ett 

globalt bolag. Företaget erbjuder konsulttjänster inom affärsområdesutveckling i 

Skandinavien. Samtliga intervjupersoner på både företag A och B var baserade i Sverige.  

 

Tabell 1: Intervjupersoner och företag (egenkonstruerad) 

 
 

2.4.3 Bearbetning av data och analys 

 

Alla genomförda intervjuer spelades in efter samtycke med respondenten. Detta samtycke 

fastställdes alltid innan intervjustart, via mailkontakt. Trost (2010, s. 147–148) menar att 

det är positivt att börja bearbeta och tolka materialet redan när intervjuerna påbörjats. 

Även Bryman och Bell (2011) påpekar att det är en fördel att börja transkribera materialet 

så tidigt som möjligt vilket vi i denna studie förhöll oss till. Fortsatt poängteras det att 
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risken annars kan bli att själva analyserandet av data framskjuts till slutet av perioden av 

datainsamling. Direkt efter avslutad intervju hade vi en snabb diskussion kring vad som 

sades under intervjun för att säkerställa att vi inte uppfattade och tolkade saker olika. 

Sedermera påbörjades transkriberingen, som oftast blev klar samma dag eller dagen 

därpå, beroende på utsatt tid för intervju. Det transkriberade materialet lästes sedan 

igenom, där relevanta nyckelord och citat markerades för att på ett bättre sätt sortera 

materialet.  

 

Alla respondenter fick alternativet att vara anonyma. Likt frågan om inspelning av 

intervjuer ställdes denna fråga via mail innan intervjustart. Då det förekom önskan om 

anonymitet av två respondenter valde vi i vår studie att anonymisera alla respondenter 

samt företag. Likt med Trosts (2010, s. 61) hänvisningar kring tystnadsplikt och 

anonymitet behandlades den insamlade data konfidentiellt där vi som författare är 

ensamma om att ha tillgång till det inspelade och transkriberade materialet. Vidare 

jämfördes det empiriska materialet gentemot den teoretiska referensramen för att hitta 

anknytningar som därefter resulterade i analys och avslutningsvis en diskussion och 

slutsats. 

 

Beskrivning, kategorisering och kombination är enligt Jacobsen (2002) de tre 

beståndsdelar som formar en kvalitativ analys. Genom att decimera transkriberat material 

kan de decimerade delarna kombineras för att förstås i sin fullständighet, vilket påminner 

om hermeneutiken. Beskrivningen genomfördes via transkriberingen, vilket följdes av 

kategoriseringen av relevanta huvudkoncept för studien som sedermera kopplades till 

transkriberingen. Detta tillvägagångssätt inbjöd oss till att, på ett mer pedagogiskt vis, 

erhålla en överblick över insamlade data från intervjuerna och sålunda identifiera 

relevanta koncept som används för att svara på studiens syfte (Jacobsen, 2002). 

Fortsättningsvis strukturerades materialet upp på ett tematiskt sätt där de olika 

huvudkoncept som följer den teoretiska ramen analyserats gentemot tidigare empiri och 

reversibelt. Vi valde även att använda en analysmodell (se figur 6: Analysmodell) för att 

på ett systematiskt sätt bearbeta empiri och analys. Detta har varit i linje med studiens 

frågeställningar och syfte, vilket avslutningsvis resulterat i den redovisade slutsatsen. 
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2.5 Kritisk metoddiskussion och kvalitetsbedömning 

 

Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver hur forskare inom hermeneutiken både får 

interagera med intervjuobjekten och kontinuerligt tolka data. Detta ger rättmätig kritik 

mot denna forskningsansats där forskare kan vara påverkad av både sina egna och 

samhällets konstruerade antaganden. Även om kritiken är befogad lämpade sig 

hermeneutiken väl för uppfyllandet av studiens syfte där tolkningsutrymme har spelat en 

central roll för studiens genomförande.  Då hermeneutiken har sin grund i att förstå 

meningsbakgrund (Alvesson & Sköldberg, 2017), gör detta det till en lämplig 

utgångspunkt för att undersöka människors upplevelser och tolkningar, vilket var 

fundamentalt för denna studie. 

 

Yin (2007) och Bryman och Bell (2011) presenterar subjektivitet som den främsta bristen 

med kvalitativa undersökningar, vilket kan leda till att ett resultat som erhålls utifrån en 

kvalitativ fallstudie inte kan vara representativt och tillämpas generellt på andra resultat 

vilket skapar problem med generalisering utöver den situation i vilken studien 

genomfördes. Personerna i studien fullgör inte en population och urvalet är inte heller 

representativt för samtliga inom de undersökta organisationerna. Graden detta problem 

berörde denna studie minskades med valet att intervjua representanter på två företag 

istället för ett, dock utesluter detta inte risken av subjektivitet helt och hållet. 

Subjektiviteten minskade även av det faktum att studien genomfördes av två författare.  

 

Vidare menar Trost (2010) att det är välbehövligt att vid kvalitativa intervjuer informera 

respondenterna om fenomen som är relevanta och som berörs i studien, för att på så sätt 

få reda på hur respondenterna uppfattar dessa fenomen, vilket i sin tur leder till ökad 

giltighet. Vidare nämner Bryman och Bell (2011) att en studie bör ha en hög grad av 

giltighet, vilket innebär att studien ska undersöka det den anser sig undersöka samt reda 

ut fenomen på rätt sätt. Detta hanterades genom att dels informera respondenterna om 

syftet med studien samt presentera viktiga fenomen vid första mailkontakt, och dels 

genom att förklara vår definition med vissa fenomen vid själva intervjutillfället innan 

frågor kring det ställdes, vilket således ökar giltigheten. Dock var balansen mellan att 

presentera vår definition av fenomen och respondentens egen uppfattning om fenomen 

svår att erhålla, vilket kan bidra till kritik mot studien. Kvale och Brinkman (2014) 
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nämner även giltighet som styrkan och sanningen i ett konstaterande. Då den data som 

samlades in i studien var primärdata från intervjuer med relevanta personer som är 

verksamma inom berörd bransch, samt att primärkällor användes i stor utsträckning i 

teoriavsnittet, ökar även detta giltigheten och eliminerar eventuella risker med 

sekundärdata.  

 

En av de insamlingsmetoder som användes i studien var kvalitativ intervju per telefon. 

Detta på grund utav det geografiska avståndet, då intervjupersonerna befann sig i 

Stockholm och studien genomfördes i Linköping. Bryman och Bell (2011) menar att 

fördelarna med telefonintervju vilket nämnts tidigare är att metoden är kostnads- och 

tidseffektiv samt lätthanterlig. Vidare presenteras det att metodens brister är att 

intervjuaren inte kan se kroppsspråk och miner och att inte kan skildra frågor med 

exempelvis diagram i syfte att förtydliga. Ytterligare en brist är svårigheter i att veta att 

respondenten verkligen är den person intervjun är tänkt att genomföras med (Bryman & 

Bell, 2011). Samtliga intervjuer spelades in efter samtycke med respondenterna för att på 

så sätt öka tillförlitligheten och underlätta efterarbetet med den insamlade data. Vidare 

kan kritik riktas mot antalet intervjupersoner och företag vilka var förhållandevis få. Dock 

efter att ha slutfört studien och presenterat svar på frågeställningarna i slutsatsavsnittet 

anser vi att fler intervjupersoner eller företag inte hade påverkat resultatet av studien. 

Däremot kan graden av ett generaliserbart resultat påverkas av mängden intervjupersoner 

och företag. 

 

Då två av respondenterna framförde önskan om att få vara anonym, föll beslutet på att 

anonymisera samtliga respondenter samt företag för att på så sätt säkerställa en hög 

anonymitet. Detta har lett till en företagsbeskrivning, som återfinns i början av 

empiriavsnittet, som kan kännas begränsad i läsarens ögon. Emellertid hoppas vi att 

beskrivningen fortfarande bidrar till en grundförståelse för organisationsstrukturen och 

företagens bakgrund för att understödja presentationen för det empiriska materialet. Vi 

anser även att beslutet att anonymisera respondenterna och företagen inte har någon 

omfattande slutgiltig effekt på resultatet av studien. Vår förhoppning är att läsaren har 

förståelse för detta. 
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Angående referenser har ambitionen varit att använda primärkällor i så stor utsträckning 

som möjligt, likväl har en minoritet av referenserna bestått av sekundärkällor. Vidare har 

sidor referats till då böcker använts för att läsaren enkelt ska ha möjlighet att lokalisera 

referensens ursprung. Vid artiklar har ej referering till sidnummer gjorts, rimligtvis ligger 

som grund till detta, att de artiklar som används varit mer komprimerade i förhållande till 

böckerna.  

 

2.6 Forskningsetik 

Ordet forskningsetik omfattar, enligt Vetenskapsrådet (2017), etiska krav på forskaren 

såväl som etiska krav på forskningens inriktning och genomförande. En viktig del av 

forskningsetiken berör frågor om hur personer som medverkat i studien som informanter 

får behandlas, och hur dessa personer ska skyddas (Vetenskapsrådet, 2017). Både Bryman 

och Bell (2011, s. 137) och Vetenskapsrådets publicering från 2002 tar upp fyra olika 

etiska principer som gäller vid hantering av forskningsmaterial; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Bryman och Bell (2011, 

s. 137) lägger även till falska förespeglingar som en princip. Dock har Vetenskapsrådet 

(2017) uppdaterat deras publicering God forskningssed, där fyra nya begrepp nämns.  

 

De två första begreppen, sekretess och tystnadsplikt, går hand i hand då en uppgift som 

är sekretessbelagd också omfattas av tystnadsplikt. För att en uppgift ska vara 

sekretessbelagd ska det finnas angivet i lag, vilket vanligtvis finns under offentlighets- 

och sekretesslagen (Vetenskapsrådet, 2017). Då uppgifter som erhållits från denna studie 

i form av forskning och intervjumaterial inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen 

påverkas studien varken av sekretess eller tystnadsplikt. 

 

Anonymisering och konfidentialitet (den sistnämnde som även återfinns i 

Vetenskapsrådets publikation från 2002) är de två sista begreppen Vetenskapsrådet 

(2017) berör, där konfidentialitet handlar om att ta hänsyn till den intervjuades integritet 

och att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt (Trost, 2010, s. 127). Detta krav 

säkerställdes dels genom att under första kontakt med företaget erbjuda möjligheten att 

få vara anonym, och dels genom att det inspelade materialet från intervjuerna raderades 

när transkriberingen genomförts, vilket även Kvale och Brinkmann rekommenderar 
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forskare att göra (2014, s. 228). Anonymisering beskriver Vetenskapsrådet (2017) som 

en förutsättning för att etikprövningsnämnden ska godkänna en studie. Detta krav 

säkerställdes genom att vid första kontakt fråga respondenterna om anonymitet önskades. 

Två respondenter önskade anonymitet varpå alla respondenter samt företag tilldelades 

anonymitet. Vidare återfinns inga spår av respondenternas personuppgifter i studien. 

 

2.7 Metodsammanfattning 

Studien genomförts med en hermeneutisk utgångspunkt vilket bistod oss att med hjälp av 

delen förstå helheten för att erhålla en djupare förståelse. Den kvalitativa 

forskningsstrategin, som enligt forskare är relaterat till det hermeneutiska perspektivet, 

valdes för att få en förståelse för den sociala verkligheten och hur de intervjuade tolkar 

denna verklighet. Vidare valdes ett abduktivt angreppssätt i studien då forskare föreslår 

detta angreppssätt när analys är en kombination av teori och empiri, vilket är fallet i denna 

studie. Studien genomfördes i form av en fallstudie med två typfall, där data insamlades 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att erhålla respondenternas personliga 

upplevelser av fenomen som verkade som redskap för att få en insyn i hur KIF:er och 

arbetar med identitetsreglering. Snöbollsurval genomfördes på konsultbolag verksamma 

i Sverige, som representanter för KIF:er, vilket resulterade i totalt fem intervjuer på två 

företag. Frågan om anonymitet och inspelning ställdes till respondenterna innan 

intervjustart, och materialet transkriberades tätt inpå avslutad intervju. Vidare 

bearbetades analys via ett tematiskt upplägg vilket även systematiskt följs i teoretiska 

referensramen samt empiriavsnittet. Avslutningsvis presenteras kritik mot metoden, som 

även besvaras, samt hur studien ställer sig till Vetenskapsrådets kriterier kring 

forskningsetik. 
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3 Teoretisk Referensram 

I den teoretiska referensramen redogörs tidigare forskning som legat till grund för vår 

studie och det valda problemområdet, sedermera förklaras de relevanta teorierna 

organisationskontroll, organisationsidentitet samt identitetsreglering som mynnat ut i fyra 

övergripande strategier. Avslutningsvis summeras teoriavsnittet i figur 5 som på ett 

systematiskt sammanfogar avsnittets olika koncept. 

 

3.1 Tidigare forskning 

För ungefär fyrtio år sedan observerade Ouchi (1979) “hur nutida organisationsteori 

fokuserade på den byråkratiska formen och exkluderade allt annat” (s. 840, fritt översatt). 

Därefter har de facto intresset för organisationskultur, symbolik och identitet otvivelaktigt 

ökat. Albert och Whetten (1985) med sin banbrytande artikel som därefter definierade 

organisationsidentitet som det som är centralt, distinkt och temporärt kontinuerligt inom 

en organisation. Foucault (1982) och Knights och Willmott (1989) uppmärksammade 

konceptet identitet som en utveckling av ett maktförhållande kopplat till olika aktiviteter. 

Vidare menar Foucault (1982) att när man identifiera vem en person är, eller vem och hur 

den bör vara kan avvikelser uppstå från idealet. Personens identitet kan då regleras med 

hjälp av makt. Detta kräver emellertid att personen i fråga accepterar de normer som är 

inblandade vid regleringen. Foucaults (1982) studie går varken in på teori eller 

metodologi och kopplar inte identitet till organisationer i skillnad till vår studie, utan 

fokuserar på generell kunskap som till exempel begreppet identitet. Publikationen är dock 

ett nämnvärt verk inom området identitet, som bland annat tas upp i Alvesson (2004) och 

viss teori kommer bygga vidare på Foucaults verk i denna studie.  

 

Ashforth och Mael (1989) samt Tajfel och Turner (1985) berör social identitet och 

beskriver det som en form av social klassificering där människor tenderar att kategorisera 

sig själv och andra. Här ges exempel på kategoriseringar som organisationsmedlemmar, 

religiösa åsikter, ålder och kön. Ashforth och Mael (1989) menar att en social 

kategorisering gör det möjligt för individen att definiera sig själv i en social miljö. Dessa 

två publiceringar lägger fokus på socialt beteende och tillkännager att social identifikation 

är uppfattningen om ens tillhörighet till vissa mänskliga kategoriseringar och grupper. 
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Ashforth och Mael (1989) hänvisar till Stryker och Serpe (1982) och menar att social 

identifikation ger ett svar - dock ofullständigt svar - till frågan Vem är jag? De 

ovannämnda författarna var tidiga inom forskningen kring social identitet, men går inte 

in på det djup inom KIF:er som denna studie berör. Publiceringarna är nämnvärda då de 

ger en grund i förståelsen kring studiens syfte.  Ytterligare forskning som bör nämnas vid 

forskning inom det relevanta forskningsområdet är Powell och DiMaggio (1993) vilka 

berör samhällskunskapen och förändringen av institutionella organisationer, då de främst 

fokuserar på den institutionella utvecklingen av organisationer kommer deras verk inte 

vidare nämnas i studien.  

 

Kunda (1992) observerade att i stora techbolag förväntas medlemmar göra stora 

investeringar, inte bara i tid och ansträngning inkluderat, utan även i tankar, känslor och 

antaganden om sig själv för att säkerställa organisationskontroll. Kundas artikel handlar 

om hur organisationskontroll kan uppnås i techbolag, vilket rimligtvis kan härledas som 

KIF och jämföras med managementkonsultbolag, i den befattningen att bägge är 

kunskapsrika. Dock fokuserar Kundas artikel mer på organisationskultur än konceptet 

identitet, vilket skiljer sig från vår studie där identitet går bortom kulturen och där identitet 

definierar sig själv, vilket också innefattar personliga och individuella frågor, medan 

kultur enligt (Alvesson, 2004) hänvisar till socialt delade meningar och idéer. Schein 

(1990) menar att kultur är betydligt mer svårdefinierat och tvetydigt. Kundas (1992) 

artikel är likväl en nämnvärd studie och relevant för området identitet då författaren tar 

upp osäkerheter kring identitet som råder i KIF:er.  

 

Gioia, Schultz, och Corley (2000) ifrågasätter tidigare forskning om identitet och dess 

jämförelse med image. Författarna hävdar i likhet med Alvesson (1990) att det finns ett 

nära ömsesidigt förhållande mellan organisationsidentitet och image - ett förhållande som 

ger upphov till en omprövning av baserna för den normalt accepterade uppfattningen av 

identitet. Författarna argumenterar vidare för att denna omprövning är viktig eftersom 

följderna av att ägna sig åt den tidigare upptagna uppfattningen har konsekvenser, som 

till exempel att organisationer får svårt att bibehålla sin varaktighet och dynamik. 

Nyckeln, enligt Gioia et al. (2000), för att förstå och anpassa moderna organisationer är 

identitet och relationen mellan identitet och image. Trots att vi inte är fullt lika skeptiska 

på synen av tidigare forskning av identitet som Gioia et al. (2000) är det rimligt att anta 
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att artikeln lyfter fram ett viktigt förhållande mellan identitet och image som även 

påträffas i Alvessons (1990) artikel. 

 

Ovanstående teori är en översikt över tidigare forskning inom ramen för ämnesområdet 

som studien berör.  

 

3.2 Organisationskontroll  

Organisationskontroll har många olika betydelser och tolkningar (Ouchi, 1979). Kuratko, 

Ireland och Hornsby (2001) hänvisar organisationskontroll till processen genom vilken 

en organisation påverkar dess underenheter och medlemmar att uppträda på sätt som leder 

till uppnåendet av organisationsmål. När detta är korrekt utformat bör det således leda till 

bättre prestationer eftersom en organisation kan implementera sin strategi bättre (Kuratko 

et al., 2001). 

 

Sitkin, Cardinal och Bijlsma-Frankema (2010) menar att organisatorisk kontroll 

representerar chefernas försök att anpassa anställda med organisatoriska intressen, men 

att cheferna inte ensamma kartlägger organisationens kurs. Kownatzki, Walter, Floyd och 

Lechner (2013) menar i sin analys av kontrollsystemen för exempelvis KIF:er, har funnit 

att de mest effektiva kontrollmekanismerna grundade sig mycket på medarbetarnas 

deltagande i utvecklingen av mål som fungerade som grund för kontroll. Kreutzer, Walter, 

och Cardinal (2014) anser att organisationskontroll representerar de mekanismer som 

gemensamt utvecklats mellan ledning och anställda, som cheferna har till sitt förfogande 

för att öka anpassningen mellan individuella och organisatoriska mål och intressen. 

 

3.2.1 Organisationskontroll inom KIF:er  

Management involverar flera olika former av kontroll. Exempel på former av kontroll är 

beteendeövervakning, ekonomiska fördelar som exempelvis provision, icke-ekonomiska 

fördelar i form av bekräftelse, status och attraktiva uppdrag. De flesta organisationer 

använder sig utav hela spektra av kontrollformer, men på olika sätt (Alvesson, 2004). När 

det kommer till KIF:er kan det finnas hierarkiska och byråkratiska drag, men ofta är fallet 

motsatsen. Trots variationen kring användandet av kontrollformer är kontroll riktad mot 
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värderingar, idéer, tro och känslor mest frekvent använda inom KIF:er. Industriella och 

yrkesmässiga kulturer kan påverka hur chefer försöker forma de underordnades 

värderingar och idéer på organisatorisk nivå. En ansenlig mängd självorganisation hos 

medarbetarna är nödvändig, vilket kräver en viss grad av inflytande av kulturell 

orientering och identitet för att göra människor benägna att göra det rätta frivilligt, och i 

avsaknad av övervakningen (Alvesson, 2004; Kärreman & Alvesson, 2004). 

 

Dougherty (1996) betonar rollen om ett gemensamt system för “beliefs” som leder till en 

uppförandekod (code of conduct) som ger en grund för, och underlättar, de mer specifika 

riktlinjer och orientering som används för att styra en organisation. Centralt här är 

organisationsidentitet som kombinerar interna och externa problem. Kommunikation 

baserad på samråd snarare än kommando är också viktigt där dess innehåll består av 

information och rådgivning istället för instruktioner och beslut. Dougherty (1996) berättar 

även att en syn på organisationen som process, vilket gör att människor kan skifta sina 

gränser över tid, spelar en central roll inom organisationskontroll. Vidare betonar 

Dougherty (1996) att kollektivt ansvarstagande och gemenskap måste genomtränga 

organisationen som helhet. Detta kan uppnås genom att utbilda människor att ta bredare 

roller och genom att uppmuntra anställda på lägre nivå att delta i beslutsfattanden. 

 

Kärreman och Alvesson (2004) betonar att, för att underlätta kommunikationen av rätt 

företagsidentitet och kulturella övertygelser och meningar, är ledarskapsanknytning och 

handling, som är väl i linje med yrkeskulturen, nödvändig. Detta går utöver vad 

traditionell styrning av en byråkrati kan uppnå. Byråkrati ger enligt Kärreman och 

Alvesson (2004) resultat i mindre grad inom KIF:er än vad det gör i många andra typer 

av organisationer. Byråkrati är relevant och har en stark närvaro hos många KIF:er, men 

det har ibland en mjukare inverkan eftersom människor måste anpassa sig till 

omständigheterna och bli vana vid att ta egna beslut baserat på eget omdöme och känna 

sig trygg att böja på regler när det är lämpligt (Kärreman & Alvesson, 2004). 
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3.3 Identitet från ett organisationsperspektiv 

Organisationssidentitet är ett väl utforskat, tvärvetenskapligt ämne vilket undersöks inom 

ett flertal olika forskningsområden. Områden som marknadsföring, organisation, business 

management, PR, grafisk design och psykologi är exempel på detta (Hatch & Schultz, 

2004). Denna studie kommer förhålla sig till begreppets användning inom området om 

organisation och ur ett organisatoriskt perspektiv. Begreppet organisationsidentitet eller 

företagsidentitet var till största delen anpassad från sociologi och psykologi och levereras 

till fältet av organisationsstudier av Albert och Whetten (1985) som det som är centralt, 

distinkt och temporärt kontinuerligt inom en organisation. Denna definition fascinerade 

forskare men ansågs dock vara svår att applicera på organisationer. Först när Hatch och 

Schultz (2004) definierade organisationsidentitet från ett psykodynamiskt perspektiv där 

de argumenterade för vikten av att balansera den interna fokusen med det externa för att 

erhålla en god organisationsidentitet blev begreppet mer applicerbart (Mujib, 2017). 

Genom att balansera processer i organisationen mellan intressenter och dess anställda kan 

organisationen uppnå en hälsosam organisationsidentitet (Hatch & Schultz, 2004). 

Ytterligare synsätt på organisationsidentitet argumenteras av Kapferer (2012) och 

Alvesson (2004) som beskriver identitet som något som berättar vem vi är, vad vi heter 

och vilka utmärkande drag vi har som skiljer oss från andra. Företagsidentitet hjälper 

organisationen att känna till sin historia samt vad som skiljer organisationen från andra. 

Identitetsfrågor är av allmänt intresse för ledning, organisationer och arbetsliv i allmänhet 

(Alvesson, 2004). 

 

3.3.1 Identitet inom KIF:er från ett organisationsperspektiv 

Identitetskonstruktioner är enligt Alvesson (2001) av stor betydelse för ledning och 

underordnade i KIF:er på grund av kontrollproblem samt konsekvenserna av tvetydighet 

i självkänsla. En betydande mängd självorganisation är nödvändig inom KIF:er 

(Alvesson, 2001). Svårigheterna med att använda bra prestationsmätningar och ad hoc-

karaktären av stora delar av arbetet leder många författare till att betona kultur-ideologisk 

kontroll (Alvesson, 1995; Kunda, 1992), även om det är en mängd av olika 

kontrollåtgärder som används. Kultur-ideologisk kontroll innebär fokus på värderingar, 

idéer, övertygelser, känslor och identifiering av anställda (Alvesson, 2001).  
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Alvesson (2004) berättar att den viktigaste frågan, ur ledningssynpunkt, är att identitet är 

en central dimension av kontroll i arbetet som ger ett stort utrymme för anställda att agera 

utifrån sin egen förståelse. Teman som kunskapsdelning, kundorientering i KIF:er och 

fokus på kommersiellt användbart arbete är mycket beroende av hur de anställda inom 

KIF:er definierar och identifierar sig själva. När hierarkiska eller byråkratiska medel inte 

kan styra beteendet i detalj på grund av arbetsuppgifternas komplexitet, har självbilden 

och de sociala grupper genom vilka arbetaren definierar sig själva, stor betydelse 

(Alvesson, 2004). Konstruktion av identiteter är därför teman av stor betydelse för att 

förstå styrningen och arbetslivet inom KIF:er. Alvesson (2004) menar att detta är kopplat 

till temat för organisationskultur, och hur det hänför sig till hur människor tänker och 

känner. Värderingar är också en viktig aspekt av det som bildar identitet. För att skilja på 

identitet och kultur, går identiteten emellertid bortom kulturen, där identitet indikerar hur 

människor definierar sig själva, vilket också innefattar personliga och individuella frågor, 

medan kultur hänvisar till socialt delade meningar och idéer (Alvesson, 2004). 

 

Ett annat tema som berör identitet inom KIF:er är, enligt Alvesson (2004), relaterat till 

förekomsten av flera konkurrerande identiteter och den signifikanta negativa 

konsekvensen av bristande lojalitet från KIF:ers anställda. Frågor om social identifikation 

är i allmänhet av stor betydelse för människornas känslor, tänkande och beteende. Dock 

menar Alvesson (2004) att inom kunskapsintensivt arbete blir konkurrens och 

tvetydigheter kring detta ämne ännu större än i många andra arbetslivssammanhang. 

Alvesson (2001) anser att chefer inom KIF:er bör försöka uppmuntra stark identifiering 

med företaget, även om det finns andra vägar till lojalitet än genom identitet som till 

exempel förmåner. Klientrelationer är ofta långsiktiga och komplexa, vilket gör det 

möjligt för den anställda att identifiera sig med kunden - och eventuellt byta arbetsgivare, 

eller prioritera kundens intresse - långt ifrån obetydlig. Konsulter på långsiktiga projekt 

säger ibland att de känner kundens organisation bättre än sina egna (Alvesson, 1995). 

Chelliah och Georges (2015) förklarar i deras studie att, då konsultfirmor i vissa fall 

presenterar multipla identiteter, kan det hävdas att ett företag inte alltid behöver en tydlig 

uppfattning om vad den står för eller vad den vill vara för att främja en identitet. Gioia et 

al. (2000) menar att de multipla identiteterna i stora, komplexa organisationer kan arbeta 

för att isolera organisationen från förändringar i de gemensamma kärnfunktionerna hos 

identitet.  
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Alvesson (2004) fortsätter med att berätta om betydelsen av arbetsidentitet, som Witt, 

Patti och Farmer (2002) definierar som “de arbetsrelaterade mål som individen främst 

identifierar” (s. 488, fritt översatt), för personer i kunskapsintensiva yrken i kombination 

med tvetydigheterna i det kunskapsintensivt arbete. I flera andra befattningar där 

människor ser arbetet mest som ett sätt att erhålla kapital, är arbetsidentiteten mindre 

avgörande för en själv. Dock, för de flesta inom KIF:er finns mycket på spel. I många 

KIF:er finns en utsuddning, en oklarhet, kring gränser mellan en själv och arbete, och 

ibland organisation. Kunda (1992) exemplifierar detta genom observationer i ett stort 

högteknologiskt företag, där författaren konstaterar att "medlemmar förväntas investera 

tungt, inte bara deras tid och prestationer, utan också deras tankar, känslor och 

uppfattningar om sig själva“ (s. 91, fritt översatt). 

 

3.4 Identitetsreglering 

Identitetsreglering i organisationer har direkt påverkan på individuell identitet och 

organisationseffektivitet, och är i högsta grad viktigt för organisationer, dock inte sagt att 

det är det viktigaste. (Barker, 1993; Casey, 1995; Deetz, 1992; Knights & Willmott, 1989; 

Kunda, 1992). Ett flertal forskare hävdar att organisationsreglering är viktigt när det 

kommer till organisationskontroll, då det till exempel påverkar identitetsarbete och 

självidentitet inom organisationer (Alvesson & Willmott, 2002). Fortsättningsvis är 

manipulation från organisationsledning ett debatterat område som berör 

identitetsreglering, där de anställda i fråga blir utsatta för manipulation som gör dem mer 

mottagliga att identifiera sig själv med organisationsidentiteten via diskurser. 

 

Enligt Alvesson och Willmott (2002) har passion, karisma och själ blivit associerade med 

diskurser inom management, vilket bland annat lett till ett ökat intresse hos ledare inom 

organisationer att påverka de anställdas värderingar genom att reglera faktorer “inom” 

anställda, som arbetsidentitet och självidentitet med syfte att uppnå organisationskontroll. 

Författarna menar att diskurserna är grunden för konstruktionen och transformationen av 

identitetsreglering inom organisationen. Vid ordvalet diskurser hänvisar vi till 

Foucaults definition som återfinns i Weedon (1987),  
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“Sätt att utgöra kunskap, tillsammans med sociala metoder, former av subjektivitet 

och maktförhållanden som ligger i sådana kunskaper och relationerna mellan dem. 

Diskurser är mer än ett sätt att tänka och producera mening. De utgör kroppens 

natur, omedvetna och medvetna sinne och känslomässiga liv för de ämnen de 

försöker regera” (s. 108, fritt översatt).  

 

Vidare kan diskurser implementeras genom processer i organisationer. Repetition av 

interna kommunikationskanaler, till exempel interna tidningar och posters är en frekvent 

använd process i organisationer. En sådan process ger organisationer tillgång till att 

mobilisera institutionerade mekanismer som är representerade i företagets värderingar, 

kultur, ideologier etc. Dessa processer syftar till att, via kunskapsarbete skapa en “vi-

känsla” inom organisationen, och en känsla av gemenskap och tillhörighet som 

transformeras till en organisationsidentitet (Alvesson & Willmott, 2002).  

 

Trots att diskurser har visat sig vara användbart för att skapa en organisationskontroll 

finns det för närvarande flera identitetsproblem i organisationer, till exempel 

feminiseringen av ledningsroller (inte ett problem i definition att det är kvinnor) och 

skiftande innebörd av företagsverksamhet (Ezzamel et al. 2002). Det ökade antal kvinnor 

som ockuperar ledningsroller som traditionellt dominerats av män har skapat frågetecken 

kring den tidigare givna identifieringen av chefsroller, som män och maskulinitet 

(Alvesson & Billing, 1997). Ytterligare ett relaterat problem enligt författarna är balansen 

mellan arbetsliv och familjeliv, där traditionellt sätt sådana spänningar drabbat kvinnor i 

större utsträckning, speciellt när de har småbarn. Föräldraskap kan sänka betydelsen av 

arbetet som en källa av identitet.  

 

I KIF:er har det uppstått konflikter i relationen mellan avkastning och ansvarstagande 

vilket enligt Alvesson (2000) innebär svårigheter att bibehålla organisationskontroll i 

byråkratiska företag. För att möta de organisatoriska problem som finns har identitet blivit 

ett fokus för att konstruera organisationskontroll (Willmott, 1992). Fortsättningsvis 

menar Alvesson och Willmott (2004) att ökad frihet i arbetsrollen som exempelvis friare 

arbetsschema och arbetsuppgifter (dock inom vissa parametrar satta av ledningen) kan 

erbjuda möjligheter, och baserat på den konstruerade organisationsidentiteten ge upphov 

till organisationskontroll trots att ökat självstyre de facto är ackompanjerat med högre 

stress och jobbosäkerhet (Barker, 1999). Följaktligen kan ökad flexibilitet inom 
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organisation göra anställda mer mottagliga för organisationsidentitet och samtidigt även 

minska risken att anställda engagerar sig själv i motstånd gentemot organisationen. Efter 

att ha pekat ut ett antal sociala och organisatoriska skiften som påverkar 

organisationsstrukturer av identitet är det nämnvärt att det finns existerande 

åsiktsskillnader kring vikten av dessa trender (Sturdy & Gray, 2003; Ruigrok, Pettigrew, 

Peck & Whittington, 1999; Warhurst & Thompson, 1998).  

 

Nedan i figur 3 illustreras relationen mellan självidentitet, identitetsarbete och 

identitetskontroll. Figuren, konstruerad av Alvesson och Willmott (2002) illustrerar hur 

identitetsreglering definierar praxis som blir en förutsättning för processen att skapa 

identitetsbildning och transformation inom organisationer. Identitetsregleringen påverkar 

sedan genom praxis hur identitetsarbetet ska genomföras, vilket blir ett utfall av hur 

identitetsarbete tolkar praxis från identitetsregleringen. Vidare bearbetar identitetsarbete 

självidentiteten hos de anställda i organisationen där självförklaringar blir ett resultat av 

identitetsarbetet via diskurser. Självförklaringen får en central påverkan i huruvida praxis 

från identitetsreglering representerade i diskursernas från identitetsarbetet antingen 

bemöts av den anställde alternativt att den anställde sätter sig emot och visar motstånd 

gentemot det.   

  

Alla tre kategorier är lika betydelsefulla, trots att studien beaktar identitetsreglering, är 

det enligt Alvesson och Willmott (2002) viktigt att ha i åtanke alla tre kategorier för att 

förstå hur konceptet organisationskontroll fungerar, vilket också är i linje med studiens 

vetenskapliga utgångspunkt i hermeneutiken där delen förstås ur helheten. 
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Figur 3: Identitetsreglering, identitetsarbete & självidentitet (Alvesson & Willmott, 2002, 

fritt översatt) 

 

Sammanfattningsvis har vi i ovanstående avsnitt förklarat diskursers roll som en process 

i identitetskonstruktion, bibehållning och transformation. Genom att mobilisera diskurser, 

identifierar vi oss själv (självidentitet), via identitetsarbete som reflekteras i 

organisationens identitetskontroll. 

 

3.4.1 Identitetsreglering som organisationskontroll 

Enligt Alvesson och Willmott (2002) är diskurser viktigt i egenskap att mobilisera och 

skapa möjligheter att påverka koncept som företagskultur och arbetsideologier inom 

organisationer. Dock är diskurser även beroende av de anställdas initiativ och villighet att 

ta emot koncepten som är distribuerade till dem. Vidare menar författarna att medlemmar 

i organisationer inte kan ses som passiva receptorer, utan visar antingen motstånd 

alternativt integrerar med konceptet. Ett exempel på motstånd gentemot diskurser från de 

anställda rapporteras i en studie av Watson (1994) där seniora chefer i ett försöka att 

fastställa en diskurs hos de anställda - där de facto hade vissa högre kvalifikationer än de 

egentligen besatte visade motstånd gentemot försöket. Anledning till motståndet var i 

detta fall på grund utav att de anställda motsatte sig konceptet och hävdade att diskurser 
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skulle ha negativ påverkan hos de anställda. Alvesson och Willmott (2002) hävdar att 

denna studie visar att det finns begränsningar med att använda diskurser som en metod 

för förändring inom organisationer, där faktorer som organisationskultur, management 

och medlemmarnas kraft har påverkan. Processen av diskurser har blivit utforskat i ett 

antal av studier (Alvesson, 1995; Kunda, 1992; Rosen, 1985), och i följande sektion 

kommer relevant teori kring hur diskurser initialt används inom organisationer för att 

erhålla organisationskontroll gestaltas. Alvesson och Willmott (2002) nämner nio 

diskurser som erbjuder en översiktlig syn av hur organisationskontroll kan implementeras 

genom identitetskontroll.  

 

Diskurserna kategoriseras med fördel ned till fyra strategier vilket gör det lättare att fånga 

de koncept som KIF:er använder sig utav för att erhålla kontroll via identitetsreglering 

vilket är i linje med studiens syfte. De fyra strategierna återspeglas i Alvesson och 

Willmotts publikation (2002) och kategoriseras som följande: De anställda som strategi, 

Handlingsorienterade strategier, Sociala relationer som strategi och Scenen som 

strategi. 

 

3.4.1.1 De anställda som strategi 

Baserat på Alvesson och Willmott (2002) kan den anställde bli definierad direkt, eller 

definieras av andra, som en mekanism för reglering i organisationer.  Den anställde har 

ett socialt utrymme som definieras genom härledande förklaringar till egenskaper som 

har validitet över tid, och där dessa härledningar föreslår förväntningar hos den anställde 

och definierar dem. Desto mer precision i definitionen, desto mindre vaga implikationer 

hos den anställde. Exempelvis, om en person är adresserad som mellanchef, kan den 

agera, kanske primärt baserat på imperativ från ovanstående. Vidare kan anställda bli 

identifierade genom att de definieras gentemot andra. Alvesson och Willmott (2002) 

uttrycker det som ”Defining a person by defining others” (s. 629). I en studie av Alvesson 

(1994) gestaltas ett exempel av en reklambyrå som refererar till andra byråer som 

amatörmässiga, osäkra och vilseledande. Trots detta genererade detta att reklambyrån 

ansågs som öppen och ärlig med andra attraktiva egenskaper trots att dessa positiva 

egenskaper inte uttrycktes själv av reklambyrån. Ytterligare ett exempel publicerat av 

Leidner (1991) är ett amerikanskt försäkringsbolag där chefer införlivade en praxis av 

maskulinitet, vilket indirekt konstruerade medarbetarna till “riktiga män”. Denna strategi 
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uppmanade medarbetarna att acceptera vissa förhållande som annars troligtvis hade 

upplevts som frustrerande och ha negativ påverkan på medarbetarnas jobb (Leidner, 

1991).  

 

3.4.1.2 Handlingsorienterande strategier 

Handlingsorienterade strategier hänvisar till dels ett specifikt ordförråd av motiv (översatt 

från vocabulary of motives; en individs förklaring av sin motivation eller motivation för 

andra (Weber, 1964)); ett särskilt tolkningsramverk som rekommenderas och förespråkas 

av ledningen, genom vilket anställda uppmuntras att förstå betydelsen av deras arbete. 

Mills (1940) berättar att, genom ett särskilt ordförråd av motiv, inklusive arketyper och 

berättelser, etableras en uppsättning referenspunkter om vad som är viktigt och naturligt 

för en person att göra. Alvesson (1995) berättar om att ledningen i ett snabbväxande IT-

konsultföretag försökte utveckla en icke-instrumentell inriktning på arbetarnas vägnar 

genom att betona arbetsplatsens klimat och företagets stolthet. Sociala motiv - ha kul, 

arbeta i grupper, känslor av samhörighet - fick fokus. Kriterier för rekrytering och en 

mängd sociala aktiviteter stödde denna inriktning. Instrumentella motiv var understrukna. 

Den relativa frånvaron av hierarkin var betonad och lönens betydelse minimerades. 

Alvesson (1995) fortsätter genom att berätta om en chef inom företaget som var tydlig 

med att inte erbjuda höga löner, som betonade att lönen ska vara rättvis och inte mer än 

så. Detta, för att skicka signaler som uppmanar medarbetarna att konstruera en inre 

motivation - en motivation som uppstår genom att arbetet är naturligt tillfredsställande 

för individen - snarare än en löneinriktad motivation (Alvesson, 1995). 

 

Vidare menar Alvesson och Willmott (2002) att handlingsorienterade strategier hänvisar 

till utvecklande och förklarande av moral och värderingar. Värderingar med en stark 

moral verkar för att orientera identitet i en specifik riktning, eller åtminstone stimulera 

denna process. Författarna anser att detta innebär sortering och rangordning av alternativa 

moraliteter och att definiera sig i enlighet med detta, på ett mer eller mindre 

sammanhängande sätt. Självstyrande team kan ibland skapa en stark konsensus om 

värderingar, vilket leder till en nära identifiering med det nyskapade värderingssystemet 

(Alvesson & Willmott, 2002).  
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En sista del av de handlingsorienterade strategierna anser Alvesson och Willmott (2002) 

är vikten av att konstruera kunskap och färdigheter för att reglera identitet i ett företag då 

kunskap definierar den med kunskap: vad man kan göra (eller förväntas kunna göra) 

formar den man är. Utbildning och arbetsförhållande är kraftfulla medier av 

identitetsbyggande. Watson (1994) beskriver att en av huvuduppgifterna för konsulter är 

att identifiera sätt att uppmuntra deras chefer att se sig själva som affärsförvaltare snarare 

än som avdelningschefer. Svenningsson (2000) hävdar att strategisk ledning, som ett fält 

av kunskap och tillämpning, uppmanar uppbyggande av chefer som strateger. Följden blir 

då att en chefs kompetens måste vara att kunna formulera en strategisk diskurs och 

därmed “passera” som strateg. 

 

3.4.1.3 Sociala relationer som strategi 

Ett effektivt sätt att reglera identitet är att utveckla sociala kategorier där individen 

identifieras. Genom att dela upp den “sociala världen” i “oss” och “dom” skapar och 

bibehålls sociala distinktioner och gränser (Ashforth & Mael, 1989; Turner, 1982). 

Gemenskap och tillhörighet blir viktiga element och kan skapa en sammansvetsad känsla 

inom organisationer. Casey (1995) förklarar det som en företagsgemenskap, där 

gemenskapen blir en källa av självidentitet. I praktiken menar Kunda (1989) att denna typ 

av identitetskontroll tillämpas effektivt under sociala event snarare än via kognitiva 

processer från ledning.   

 

I de flesta organisationer är social status och värdet av olika grupper och personer 

urkarvade ur organisationens symbolism, och relationen mellan underordnad och 

överordnad är betydande i att svara på frågan “Vem är jag?” (Alvesson & Willmott, 

2002; Stryker & Serpe, 1982). Hierarki i organisationer är ofta formellt baserat medan 

status emellertid skiljer sig mellan olika grupper och kan vara en central aspekt vid 

identitetskontroll. Vissa progressiva organisationer (motsats till byråkratiska) undviker 

hierarkisk symbolism genom att implementera en mer egalitär symbolism (Alvesson, 

1995). Ytterligare ett angreppssätt (inte lika progressivt) är att införa informella rankingar 

i leden. I progressiva konstellationer där hierarki och byråkrati är avskalat, används 

processer för att skapa identitetskontroll genom organisk och adhocratisk symbolism, 

vilket har visat sig enligt Alvesson och Willmott (2002) inneburit att anställda i sådana 

organisationer varit mer konkurrenskraftiga i sin kapacitet gentemot regressiva företag.   
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Scenen som strategi 

Tydliga riktlinjer och normer kan i organisationskontexter ha stor effekt på 

identitetskonstruktioner.  Medlemmar i organisationen inbjuds att absorbera dessa 

riktlinjer och normer som formas till en självidentitet. Till exempel har många 

organisationer en norm om att man ska vara en team player (Alvesson & Willmott, 

2002).  Författarna menar vidare att de informella reglerna dock inte är värderingar eller 

moraliska i den mening att något är rätt och fel, utan snarare ett organisatoriskt nätverk 

av riktlinjer i vad som är naturligt för en fungerande organisation. Ezzamel et al. (2001) 

förklarar det som, genom att lära sig att agera på riktlinjer (likt de nämnda ovanför), 

uppstår en kollektiv gemenskap av identitet, vilket i sin tur smörjer processerna inom 

organisation.  

 

Genom att utforska scenen (förutsättningarna och medlemmarna), skapas en person-

identitet. Scenen kan beskrivas utifrån olika förutsättningar. Till exempel kan en 

förutsättning vara marknadssituationen. Då urholkas en särskild identitet utifrån det. 

Exempelvis berättar Du Gay (1996) att globaliseringen är förknippat med stor konkurrens 

och hastiga förändringar, vilket således gör icke-byråkratiska organisationer kvalificerade 

att klara av det. En anledning är att själva kontexten av företaget, är de anställda och deras 

förmåga att vara mer anpassade till en sådan miljö. För att summera, kan identitet vara 

mer eller mindre ett verktyg för identitetskontroll när organisatorisk praxis adresserar 

person-identitet, scenen och riktlinjer och normer. 

   

Avslutningsvis har de olika strategierna som nämns av Alvesson och Willmott (2002) 

sammanställts i fyra kategorier; De anställda som strategi, Handlingsorienterade 

strategier, Sociala Relationer som strategi och Scenen som strategi. De fyra strategierna 

sammanfattas i figur 4.  

 

 

 

Figur 4: Sammanställning av strategier (Alvesson & Willmott, 2002, fritt översatt) 
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3.5 Teorisammanfattning 

I ovanstående avsnitt har teori klargjorts som främjat studiens syfte. Först har tidigare 

forskning presenterats vilket ger en relevant bild av hur forskningsområdet sett ut senaste 

årtionden. I avsnittet lyfts även forskare fram som vi finner har gjort betydande avtryck 

inom forskningsområdet och som agerar grund för denna studie. Vidare fortsätter 

teoriavsnittet in på teori kring organisationskontroll och innebörden av 

organisationskontroll i KIF:er. Detta inbjuder läsaren till förståelse kring 

organisationskontroll vilket är av stor vikt för att förstå syftet med studien. Sedermera 

definierar teori begreppet identitet och tolkar vad begreppet innebär i kontext till KIF:er.  

 

Fortsättningsvis behandlar teoriavsnittet identitetsreglering där Alvesson och Willmotts 

(2002) figur om relationen mellan identitetsreglering, självidentitet och identitetsarbete 

gestaltas. Trots att studien ämnar fokusera på identitetsreglering i denna treenighet är det 

viktigt för läsaren att förstå sambandet mellan de tre olika delarna för att förstå konceptet 

identitetsreglering. Efter avhandlingen av identitetsreglering ges en djupare bild av 

identitetsreglering som form av organisationskontroll. Diskurser nämns i avsnittet som 

viktiga verktyg för att mobilisera möjligheter att påverka koncept som företagskultur och 

arbetsideologier inom organisationer. Vidare summerar vi ned de nio diskurser Alvesson 

och Willmott (2002) nämner i sin publikation i fyra strategier som även tar hänsyn till 

tidigare teoridelar; De anställda som strategi, Handlingsorienterade strategier, Sociala 

Relationer som strategi och Scenen som strategi. Ovanstående teori har gjort det möjligt 

att ur läsarens perspektiv erhålla en god förståelse för den teori som legat till grund för 

studien. 

 

Slutligen i figur 5 nedan presenteras en sammanfattning av teori och en kortare 

beskrivning av teorin. Utifrån strävan att på ett systematiskt sätt sammanfoga dessa olika 

komponenter är förhoppningen att läsaren erhåller en överskådlig översikt över de mest 

betydande faktorerna i den teoretiska referensramen för studien. Figuren synliggör en 

kortare beskrivning av de tre huvudteorierna organisationskontroll, organisationsidentitet 

och identitetsreglering, samt de fyra olika strategierna som nämns i figur 4. 
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Fortsättningsvis har figur 5 implementerats i analysavsnittet samt slutsatsavsnittet för att 

på ett pedagogiskt sätt hjälpa läsaren att återkoppla analys och slutsats till teori. 

 

 

Figur 5: Sammanfattning av teoriavsnittet (egenkonstruerad) 
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4 Empiri  

Här följer redogörelse av insamlad empiri som först inleds med en presentation av bägge 

företag som respondenterna representerar för att ge en inblick i hur de KIF:er som använts 

som exempel i studien ser ut. Följaktligen har vi gestaltat empirin på ett tematiskt sätt 

vilket synliggör relationen mellan den teoretiska referensramen och tematiseringen på ett 

pedagogiskt sätt. Ambitionen med empirin är att belysa detaljer som identifierats för att 

möjliggöra jämförelser i analysavsnittet och sålunda skapa förutsättningarna för att svara 

på studiens syfte. 

 

Nedan följer beskrivning av företagen, anpassad efter beslutet att anonymisera alla 

respondenter då önskan framfördes av två respondenter, vilket således gör företagen 

anonyma och företagsbeskrivningen avgränsad och endast utifrån respondenternas 

perspektiv. Se 2.6 Kritisk metoddiskussion och kvalitetsbedömning för diskussion kring 

varför företagsbeskrivningen är förhållandevis begränsad.  

 

4.1 Företagsbeskrivning 

4.1.1 Företag A 

Respondent A2 berättar att företag A är ett managementkonsultbolag med ungefär 55–

70-tal medarbetare. Företaget har 30 års erfarenhet av konsultbranschen, där respondent 

A1 var medgrundare till firman. Vidare berättar respondent A2 att bolaget befinner sig i 

en stark tillväxtfas med huvudkontor i Göteborg vilket sedan lett till en expandering med 

ytterligare ett kontor i Stockholm. Strukturen är uppbyggd som en platt organisation med 

en inofficiell hierarki baserat på senioratet, dock finns en ledningsgrupp med olika 

affärsområden under sig samt regionansvariga, berättar respondent A2. Vidare menar 

respondent A3 att företaget är partnerägt sedan ett år tillbaka och de flesta av 

medarbetarna äger någon andel i bolaget. Vidare berättar respondent A2 om bolagets fyra 

affärsområden vilka är strategi och verksamhetsstyrning, ledar- och 

medarbetarutveckling, verksamhets och processutveckling samt inköp och införande av 

verksamhetssystem. Enligt respondenterna bidrar organisationen inom dessa områden 

med expertis, rådgivning, program, projektstyrning, förändringsledning, coaching, 
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resursförstärkning och utbildning. Slutligen är bolaget enligt respondent A1 medlemmar 

i Sveriges managementkonsulter, vilket är en branschorganisation som företräder 

managementkonsultbolagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen 

(SAMC, 2018).  

 

4.1.2 Företag B 

Enligt respondent B1 är organisation ett konsultbolag vilket grundades 1983 och som 

arbetar med affärsutveckling över hela världen och som uppskattningsvis har totalt 3500 

anställda, framförallt arbetar företaget med att implementera sina egna applikationer och 

affärsstöd. Bolaget utgår från den globala organisationen, där Skandinavien är en 

förgrening av koncernen. Vidare berättar respondenten att bolaget har ungefär 300 

anställda inom Skandinavien med tre kontor i Sverige, Stockholm, Göteborg och 

Linköping samt kontor i Köpenhamn och Oslo. I Linköping sker enligt respondenten den 

främsta delen av produktutvecklingen, dock sker visst produktutvecklingsarbete även på 

Sri Lanka. Följaktligen presenterar respondent B1 organisationen som platt i sin struktur 

där samtliga konsulter finns i en intern resurspool där de är indelade baserat på kompetens 

och sedermera rekryteras konsulterna till uppdrag baserat på kompetens. Vidare finns 

även en officiell hierarki med ledningsgrupp vilket enligt respondent B2 är nödvändigt i 

takt med att en organisation växer storleksmässigt. Vidare berättar respondent B2 att det 

finns en tydlig karriärmodell där en väg från junior till senior existerar och att det finns 

en tydlig intern karriärtrappa. Fortsättningsvis bekräftar respondenterna gällande 

organisationsstrukturen, att organisationen har en partnerstrategi vilket bygger på 

kollaboration regionalt och globalt, vilket gjort det möjligt för organisationen att 

penetrera nya marknader och hjälpa kunder genom exempelvis implementera nya 

affärsstöd.  

 

Sammanfattningsvis representerar konsultföretagen ovan KIF:er vilket är i linje med 

studiens syfte och erhåller läsaren en förståelse av hur sådana bolag kan se ut sett till 

struktur, hierarki samt affärsmodell.  
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4.2 Organisationskontroll 

Företag A arbetar med organisationskontroll, men försöker undvika själva ordet, då 

respondent A1 menar på att ordet organisationskontroll kan skrämma bort konsulter. 

Fortsatt hänvisar respondent A1 till personalutvecklingsfrågor inom ämnet om 

organisationskontroll där företag måste följa konsulternas utveckling så de inte blir 

fastsittande på ett ställe.  

 

Vidare menar respondenterna på företag A att kommunikation fungerar som en vital del 

för att erhålla en organisatorisk kontroll. Företag A, enligt respondent A2, arbetar med 

regelbundna träffar i form av konferenser, interna möten och öppna dialoger via övningar 

och workshops. Dessa tillfällen är till för att ledningen ska informera och ge anställda 

insyn i företaget och kommunicera riktlinjer. Respondent A1 menar att det läggs fokus 

på ordet dialog, och respondent A2 pratar om ett ömsesidigt tvåvägsangreppssätt inom 

den interna kommunikationen för att skapa ett kollektivt ansvarstagande. Respondent A3 

lägger även till internutbildningar som ett kommunikationsverktyg för att uppnå 

gemenskap och skapa ett varumärke. Respondent A1 menar att det är extra viktigt att det 

sker en kommunikation och öppen dialog med unga, icke-erfarna, då det kan bli vissa 

missuppfattningar när människor ställer det teoretiska de lärt sig i skolan gentemot hur 

det sker i praktiken. Respondent B1 berättar att företag B arbetar med undersökningar 

och olika typer av dialogforum som medel för kommunikation kring företagets riktlinjer 

och yrkeskultur. Fortsatt berättas det att det en gång i kvartalet åker två från 

ledningsgruppen i företag B ut till alla kontoren på utsatt tid för att på så sätt bjuda in till 

en öppen dialog. 

 

Företag A undviker hierarkier enligt respondent A1, då kunskapsmänniskor inte 

uppskattar hierarkier. Respondenterna på företag A beskriver organisationen som väldigt 

platt. Respondent A1 menar på att det existerar någon slags formell ordning, men att den 

delen är liten. Respondent A1 är VD, sedan finns det service vad gäller ekonomi, en 

marknadsansvarig samt en ansvarig för leveranskvalitet. Vidare berättar alla respondenter 

på företag A att affärsorganisationen är indelad i fyra affärsområden inom tre branscher, 

där alla områden har en ansvarig. Respondent A1 och A2 menar på att områdesansvarig 

fokuserar mer på sälj och sammanhållning och att skapa tillhörighet varpå respondent A1 

tar det vidare och berättar att områdesansvariga inte har något resultatansvar. Dessa 
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områdesansvariga har hand om utvecklingssamtal, där företaget följer en slags 

utvecklingstrappa de anställda kan klättra på, enligt respondent A1. Respondent A2 

särskiljer företag A:s organisation mot de mer hierarkiska anglosaxiska organisationerna, 

där respondent A3 fyller i att det innebär mer toppstyrt med ett kanske inte så ödmjukt 

angreppssätt, och menar att företagsstorleken på företag A kan ha inverkan på detta. 

 

“Vi undviker hierarkier, kunskapsmänniskor tycker inte om hierarkier.” 

(Respondent A1, om hierarki, 140318) 

 

Respondent A2 beskriver att de som jobbat på företag A i minst ett år har möjlighet att 

bli delägare, vilket är en del av värdeerbjudandet. Detta har implementerats framförallt 

gentemot de seniora medarbetarna, men också för att bli mer attraktiva mot 

arbetsmarknaden. Respondent A2 berättar att detta kan bidra till en ökad långsiktighet i 

relation till de anställda. 

 

Företag B har, likt företag A, en platt organisation. Respondent B1 berättar att 

organisationen är indelad i fyra industrier, där alla konsulter ligger i en resurspool, där 

det finns en kompetensindelning där ens chef sitter i ledningsgruppen. Vidare menar 

respondent B1 att företaget har en tydlig karriärväg, ett så kallad prefix, där de anställda 

börjar som junior och klättrar uppåt. På denna trappa stiger även förmåner och löner ju 

högre personen når. Respondent B2 menar att det inte finns någon hierarki regionalt, utan 

de har kontoret regionalt för att kunna ha en arbetsplats. Respondent B2:s chef sitter i 

Köpenhamn, och på kontoret i Linköping (där respondent B2 befinner sig) finns ingen 

organisationsstruktur. Respondent B2 fortsätter att beskriva att de arbetar mycket i team 

inom företag B, och att de väldigt sällan är själv hos kund.  

 

4.3 Organisationsidentitet 

Alla respondenter är medvetna om att risker och problem med företagsidentitet inom 

konsultbyråer finns närvarande. Respondent B1 berättar att företag B säljer en produkt 

och konsulterar kring implementerandet av denna produkt, och att individerna då jobbar 

med produkten och företaget som de är anställd på varje dag, trots att de är ute hos kund. 

Detta ger företag B mycket gratis runt identitetsproblem, enligt respondent B1. Dock 



43 

 

menar både respondent B1 och B2 att företaget jobbar med identitet. Respondent B1 

beskriver att företag B både är medvetna om och även har problemet kring att de anställda 

konsulterna i vissa fall identifierar sig mer med företaget de konsultar åt än det de är 

anställd av, varpå konsulterna i vissa fall även tar en anställning hos kunden. Dock ställer 

sig respondent B2 emot detta och anser att det snarare är tvärtom, att folk ofta söker 

anställning hos vederbörande företag efter uppdragen. Vidare berättar respondent B1 att 

det är essentiellt att personer har en konsultpersonlighet när de söker sig till en 

konsultbyrå; en personlighet där du får energi av att träffa nytt folk och lösa nya problem. 

Dessutom anser respondent B1 att fenomenet att konsult lämnar för att ta anställning hos 

kund är nytt, och att företag B jobbar med att hitta en så kallad konsultidentifikation där 

det säljs in att ”på företag B får du det här och det här”, varpå lön utesluts som ett 

avgörande incitament. Respondent B2 menar att det faktum att de anställda arbetar 

mycket inom team på företag B bidrar till att det skapas en identitet inom det teamet, där 

det spenderas mycket tid tillsammans, och där individerna inom teamet framför allt tidigt 

i projekt träffas tillsammans på företag B:s kontor, inte kundens kontor. Detta anser 

respondent B2 bidrar till skapandet av en identitet inom själva teamet. 

 

“De personer som sitter ute i ett projekt under en lång tid och börjar identifiera sig 

med den kunder och slutligen tar anställning där, det är den typen av personer som 

vi inte kallar för konsultprofiler.” (Respondent B1, om konsultprofiler, 270318) 

  

Respondent A1 hävdar att företag A har en stark identitet för att de har funnits länge, då 

en stor del av folket är kvar sedan starten. Fortsatt berättar respondent A1 att den starka 

identiteten finns närvarande då de arbetar på samma sätt som de alltid gjort, och för att de 

flesta inom företaget upplever att de gör bra leveranser inom projekten. Vidare förklarar 

respondent A1 att räddningen till problemet om att konsulter tar anställning hos kunderna 

på grund av större identifikation till kundföretaget, är att konsulter lär sig att de faktiskt 

är konsult, vilket leder till att de inte identifierar sig mer med kunderna. Detta leder till 

att konsulter härdar ut på ett annat sätt, när exempelvis arbetsförhållanden på 

kundföretaget inte är attraktiva påverkas inte konsulterna av detta långsiktigt då de inte 

är anställda av företaget. Sedan berättar respondent A1 att det absolut händer att kunderna 

har värvat folk, dock är det inte ofta det sker. 
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När det kommer till problemet med att anställda inom KIF:er känner oklarheter kring 

gränser mellan en själv och arbete, att personer aldrig riktigt avslutar arbetsdagen, berättar 

respondent A1 detta problem inte har några enkla svar eller lösningar. Både företag A och 

B är tydliga med att de anställda inte förväntas arbeta mer än 40 timmar i veckan. 

Respondent A1 lägger till att det intellektuella arbete deras konsulter utför tar mycket 

engagemang och att det inte är enkla frågor de jobbar med, varpå det blir svårkontrollerat 

att se till att de anställda inte tänker på arbetsrelaterade saker efter arbetstid. 

Respondenterna på båda företagen berättar dessutom att tiden som läggs på arbetet skiftar 

beroende på vilken fas i projekt de befinner sig i. Vid slutfasen lägger personer vanligtvis 

mer tid, då kan antalet timmar i veckan öka. Vidare menar respondent B1 att fenomenet 

ovan är en personlighetsfråga, och berättar att kollegorna i ledningsgruppen med stor 

sannolikhet tänker på jobb dygnet runt, och att just det nog är anledningen till att de är 

där de är, och att de, inklusive respondent B1, inte är några bra förebilder när det kommer 

till detta fenomen. Respondent A3 berättar att det i sitt ledarskap är viktigt att se till att 

de anställda skapar en kultur som innebär balans.   

  

Företag A arbetar med tre ord; utmana, involvera och förverkliga, som benämns som 

värderingar på företag A. Dock benämner respondent A1 även orden som löften, löften 

de anställda ska försöka efterleva. Dessa tre värdeord spelar en central roll och 

kommuniceras bland annat i onboardingprogrammet som genomförs av nyanställda på 

företag A, där de även har genomgångar kring exempelvis projektledning. Respondent 

A2 berättar att detta är en del av det arbete företag A utfört som legat till grund för dels 

de tre tidigare nämnda värdeorden, men också som grund för hur de arbetar med kund. 

Inom onboardingprogrammet ges även utrymme för att reflektera över dessa ord för att 

skapa en personlig betydelse. Vidare menar respondent A3 att dessa värderingar utgår 

från teorin The Golden Circle och påpekar att everything starts with a ”why”, där why är 

syftet eller orsaken till att individer gör det de gör. Respondent B1 berättar att även företag 

B har värderingar, och påpekar att värdeorden från den skandinaviska ledningen har större 

genomslag än de från den globala ledningen på grund av skillnaden i form av kunder och 

kulturskillnader på geografiska platser och länder. 
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4.4 Identitetsreglering 

Samtliga respondenter från bägge företagen instämmer i att det är viktigt att ha 

identitetsreglering i KIF:er och att det har en direkt påverkan på identitet och 

organisationsidentitet. Respondent A1 hävdar dock att ordet identitetsreglering eller 

organisationskontroll inte används då det tenderar att ha en negativ klang. Följaktligen 

används identitetsreglering men uttrycks som strategier där det exempelvis finns tydliga 

strategier och praxis för att följa upp personalutveckling berättar respondent A1. Vidare 

menar respondenten, som innehar en position inom ledningsgruppen, att sociala 

tillställningar är en bra strategi för att nå ut till resten av organisationen, och föra fram 

företagsstrategier till medarbetare på ett effektivt vis. 

 

Just vad gäller medarbetarna förklarar B1 som nämnts tidigare att det är viktigt att de har 

en konsultprofil för att passa bra in i organisationen. A2 berättar om scenen som strategi 

i form av tre grundvärderingar eller riktlinjer, utmana, involvera, förverkliga, som 

respondenten anser hjälper till för att skapa en bild eller norm av hur den anställda ska 

vara. Vidare berättar respondent A2 att i större företag i jämförelse med mindre bolag, 

tenderar strategin att var mer strukturerad med tydliga instruktioner som alla medarbetare 

ska gå igenom, vilket respondenten haft tidigare erfarenhet av. Respondent A2 menar att 

det delvis finns en sådan strategi på företag A, men inte i samma utsträckning. Istället 

finns en strategi som utifrån att de är ett mindre bolag fokuserar på en mer platt 

organisationsstruktur med tron på individen och som uppmanar anställda att utmana och 

ifrågasätta, för att sålunda komma med förbättringar. Respondent A2 exemplifierar detta 

som att anställda utmanar genom att driva fram nya förslag om att till exempel få in ett 

nytt affärsstöd, till något så simpelt som att föreslå att införskaffa en ny kaffemaskin. 

Respondent A1 adderar att konsulter ser sig själv som omen eller orakel men tror dock 

att det kan vara personligt hur individer som konsult uppfattar sig själv. 

 

Respondenterna på företag A berättar även att företaget har en akademi där dels 

nyanställda introduceras till företaget där både interna och externa utbildningar är 

obligatoriska för bägge juniora och seniora medarbetare, men att utbildningarna kan skilja 

beroende på vilken erfarenhetsnivå konsulten har. Akademin är enligt respondent A2 en 

strategi för att skapa den generiska konsultprofilen, där varje konsult erhåller 

hygienfaktorerna en konsult bör ha i sin konsultportfölj. Det andra syftet med akademin 
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är att gemensamt prata om företagsvärderingar, där tanken är att företaget ska ha en 

gemensam tolkning gentemot kund. Exempel på ting som tas upp är processer, 

förbättringar, projektledning och hur de ska bedrivas enligt respondenten. Vidare 

berättade respondent A2 att beroende på kompetensarbete kan olika utbildningar erbjudas 

i handlingsorienterade strategier där både respondent A2 och A3 nyligen certifierat sig 

via en extern utbildning som benämns Professional Management Consultant (PMC). 

Vidare menar respondenten att då företag A inte är stora (sett till omsättning) 

jämförelsevis med till exempel Ernst & Young måste individer jobba mer med 

kompetensutveckling för att bygga sitt varumärke och kvalitetssäkra sig gentemot kund. 

Respondenterna på företag B berättar även att de på ett liknande sätt implementerade 

handlingsorienterade strategier i ett introduktionsprogram som för nya medarbetare i 

form av ett traineeprogram/onboardingprogram för juniora medarbetare, och andra 

utbildningar till seniora konsulter. Respondent B1 och B2 berättar att programmen bygger 

på att medarbetare träffar nyckelpersoner inom organisationen där de även tilldelas en 

mentor som tar hand om nyanställda och tar med de på projekt inledningsvis. Under 

programmet förmedlar företaget även ut sina värderingar och hur företaget startade i from 

av corporate storytelling som handlar om att återge företagets historia, menar 

respondenterna. Vidare genom programmet berättar respondent B2 att det finns en 

övergripande utbildning över centrala delar av organisationen för att skapa en identitet 

hos medarbetarna. Respondent B2 nämner även att de jobbar inom självstyrande team på 

företag B som en handlingsorienterad strategi, där en stark konsensus om värderingar 

skapas inom teamet.  

 

Genomgripande menar respondenterna på företag B att något som är av stor vikt vid, 

onboardingprocessen/akademin är vilka personer som rekryteras, vilket benämns som en 

strategi - de anställda som strategi - vilket även bekräftas av samtliga respondenter från 

företag A. Respondent A2 menar att det är av stor vikt att anställa personer med rätt 

konsultprofil, framförallt när organisationens värdeord bygger mycket på att de som 

rekryteras måste ha rätt personlighet och egenskaper för att bidra till organisationen. 

Således läggs stort fokus enligt respondent A2 i rekryteringen på att hitta individer som 

vill vara med och forma och utmana. I större verksamheter finns det större inslag av 

att specialisera sig mer och personerna blir förhållandevis vertikala i sin konsultprofil, 

medan konsulter i mindre bolag kräver en horisontell konsultprofil där konsulten är 
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kunnig inom flera områden. Respondent B1 instämmer också i att det är viktigt att 

rekrytera konsultprofiler.  

 

Ytterligare en faktor som enligt respondent B1 blir en avgörande strategi vid rekrytering 

är även värdeerbjudandet i enlighet med de anställda som strategi som företaget kan 

erbjuda individer. Respondent A1 hävdar att lön inte är det viktigaste incitamentet när det 

gäller värdeerbjudandet och vad som motiverar de anställda, utan att det finns andra 

faktorer som spelar större roll som till exempel utmanande arbetsuppgifter. Respondent 

A2 instämmer på argumentet och menar att monetära medel inte är den avgörande 

motivationsfaktorn men såklart en viktig hygienfaktor. Respondent A2 förklarar vidare 

att deras värdeerbjudande handlar mycket om work-balance, nämligen att balansera 

vanliga livet och det affärsmässiga, och där de anställda inte förväntas arbeta mer än 40 

timmar per vecka. Respondent A3 instämmer och berättar vidare att de inte förväntas 

svara på mejl under kvällar vilket bidrar till en sund work-balance, vilket också betraktas 

som en del av de anställda som strategi. Ytterligare en aspekt respondent A2 menar 

adderar till värdeerbjudandet är att företaget växer väldigt mycket, och medarbetarna får 

vara med att bygga någonting och inte bara vara en bricka i ett spel. I företag A erbjuds 

även samtliga anställda bli delägare (efter att varit anställd minst ett år) vilket är i enlighet 

med de anställda som strategi i organisationen där anställda erbjuds köpa andelar och 

erhålla kompensation vid eventuella vinstutdelningar, vilket enligt respondent A2 bidrar 

till det totala värdeerbjudandet. Respondent A3 instämmer också i antagandet att lön inte 

är den viktigaste faktorn utan pekar på att exempelvis få arbeta med intressanta uppgifter 

kan vara mer motiverande, men betonar att lönen bör ligga på en konkurrensmässig nivå 

då det enligt respondenten speglar hur företaget ser på dig som anställd.  Respondent A3 

exemplifierar det som att om en anställd får betydligt mer i lön på ett annat företag, visar 

det på att det befintliga företaget inte uppskattar det arbete individen utför. Sålunda anser 

respondenten att lön bör vara i paritet med det arbete som utförs. Respondent B1 hävdar 

att det rimligtvis måste finnas en branschmässig lön, och menar genom att till exempel 

erbjuda karriärmodeller där nya prefix erbjuds kan vara en bra strategi för att motivera 

medarbetare. Respondent B2 tror att, angående lönen, var det väldigt individuellt. Enligt 

respondent B2, som stannat kvar på företaget i över 20 år, är det trivsamma 

arbetsuppgifter som har varit avgörande samt att träffa nya intressanta kunder i olika 

projekt. 
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Sociala aktiviteter som strategi enligt respondenterna på företag A, i form av regelbundna 

träffar, after works och konferenser eller att åka till en skidort eller ha en quizkväll är 

något företag arbetar väldigt mycket med för att skapa gemenskap. Respondent A1 

berättar att de är stolta över det arbete som läggs på att skapa sociala aktiviteter. Tidigare 

var det främst yngre inom bolaget som var drivande i sådana projekt men för att få en 

större närvaro är det sedan en tid tillbaka bestämt att formellt ha after work efter varje 

månadsmöte. Respondent A1 berättar vidare att många andra anställda på andra 

konsultbyråer skulle se på det som bortkastad tid, och hävdar att många konsulter inte 

lägger en timme som inte är en debiterbar timme ute hos kund för att få så mycket 

kompensation som möjligt. Dock tror respondenten att det leder till att individen blir 

urlakad. Vidare menar respondenterna på företag A att medarbetarna uppmuntras till att 

själva ta initiativ till olika sociala aktiviteter.  

 

“Man måste få människor att känna gemenskap.” (Respondent A1, om 

strategier, 140318) 

 

Respondent B1 anser att sociala aktiviteter leder till en ökad gemenskap vilket är i 

samtycke med övriga respondenter. Respondent B1 berättar även att sociala aktiviteter 

förekommer frekvent inom organisationen där de till exempel årligen samlar samtliga 

medlemmar och där ledningsgruppen tar tillfället i akt och förmedlar viktiga budskap och 

strategier ut till organisationsmedlemmar för att få en bra förståelse, framförallt då alla är 

på plats under en heldag skapar det en bättre mottaglighet hos de anställda, till skillnad 

från att skicka ut material via exempelvis film eller mejl. Vidare menar respondenten att, 

eftersom medarbetare ofta sitter utspridda, är den årliga konferensen av stor vikt för att 

bidra till en gemenskap och “vi-känsla”. Respondent B2 instämmer på vikten av den 

årliga konferensen och menar att det är oerhört viktigt med sociala aktiviteter.  

 

Värdeord eller riktlinjer som strategi inom organisationen är ett vinnande koncept för att 

hålla ihop internt och externt gentemot kund på ett bra sätt betonar respondent A2. Vidare 

menar respondenten att ett bra tillfälle att förmedla värderingarna är vid rekryteringen, så 

att de nyanställda känner att de kan vara en del av organisationens värderingar. Övriga 

respondenter bekräftar att riktlinjer eller värderingar har betydelse inom organisationer 
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som bidrar till den kollektiva gemenskapen. Respondent A1 menar också att ytterligare 

ett vinnande koncept var att förnya sig som organisation. Respondenten anser att det finns 

en brytning mellan gamla och nya konsultbolag, där respondenten tydliggör att företag A 

tillhör de nya bolagen som är mer anpassade till den moderna marknaden och strukturen.  

 

Sammanfattningsvis presenteras ovan flera alternativ av hur KIF:er använder sig av 

strategier för att erhålla identitetskontroll genom identitetsreglering som  givit en god 

förutsättning till att kunna härledas till teoriavsnittet och sålunda svara på frågeställningen 

Vilka strategier använder KIF:er för identitetsreglering? Vidare, för att återkoppla till 

första frågeställningen; Hur använder KIF:er identitetsreglering för att erhålla 

organisationskontroll? introducerar det empiriska materialet en rad olika sätt företagen 

tar hänsyn till identitetsreglering och de problem som kan uppstå inom KIF:er, där platt 

organisation, kommunikation och värderingar spelar en central del, enligt respondenterna. 

Empiriska materialet ger sålunda läsaren goda förutsättningar att relatera teori och empiri 

gentemot studiens syfte- att bidra med ökad förståelse av hur KIF:er använder 

identitetsreglering för att erhålla organisationskontroll.  
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5 Analys 

 

Detta avsnitt presenterar vår analys som bygger på jämförelse mellan den teoretiska 

referensramen gentemot empiri vilken presenterades i föregående avsnitt. Vi har valt att 

utgå från analysmodellen (se figur 6) som redogörs nedan för att sedan på ett tematiskt 

vis fortsätta med analysen och slutligen sammanfatta delarna i analyssammanfattningen. 

5.1 Analysmodell 

Nedan återfinns en analysmodell (se Figur 6: Analysmodell) utifrån strävan att efter ett 

systematiskt tillvägagångssätt sammanfoga teoretiska referensramens olika komponenter 

som studiens författare anser vara betydande för studien samt deras koppling till 

frågeställningar och syfte. Faktorerna har legat till grund för att besvara studiens 

frågeställningar i analysavsnittet. Vidare har analysen disponerats i enlighet med empiri 

på ett tematiskt vis vilket ger läsaren goda förutsättningar att få insikt i studien. Vidare 

presenterar figuren teorierna organisationskontroll, organisationsidentitet 

samt identitetsreglering, som har mynnat ut i fyra olika strategier och en kortare 

beskrivning kring dessa. Avslutningsvis illustrerar figuren teoriernas koppling gentemot 

de två olika frågeställningarna, vilka sedermera sätt i förbindelse till studiens syfte.  

 

 

Figur 6: Analysmodell (egenkonstruerad)  
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5.2 Organisationskontroll 

Likt Doughertys (1996) tonvikt på kommunikation inom en organisation i form av 

samråd, där information och rådgivning spelar en central roll i stället för instruktioner och 

beslut, berättar de tillfrågade på företag A att kommunikation är vitalt inom deras 

organisation för att erhålla organisationskontroll. Här exemplifieras kommunikationen i 

skepnad av dialoger och ett tvåvägsangreppssätt inom den interna kommunikationen på 

företag A. Vidare förklarar Dougherty (1996) värdet av att skapa ett kollektivt 

ansvarstagande, där respondent A2 instämde på detta och menar att det ömsesidiga 

tvåvägsangreppssättet leder till ett kollektivt ansvarstagande. Respondent A3 förklarar att 

företag A även har internutbildningar som en form av kommunikation för att på så sätt 

skapa gemenskap, där Dougherty (1996) menar att en gemenskap ska genomtränga en 

organisation vilket nås av att utbilda de anställda likt det företag A gör. Vidare betonar 

Kärreman och Alvesson (2004) vikten av att handlingar inom ett företag ska vara väl i 

linje med yrkeskulturen, där respondent B1 berättar att företag B arbetar med 

undersökningar och olika typer av dialogforum som medel för kommunikation kring 

företagets riktlinjer och yrkeskultur.  

 

Noterbart är att båda företagen har en platt organisation, likt Alvessons (2004) betoning 

på avsaknaden av hierarki och den anglosaxiska företagskulturen inom KIF:er. 

Respondent A1 är tydlig med att kunskapsmänniskor inte tycker om hierarkier, vilket 

rimligtvis härleds i att självorganisation är nödvändigt inom KIF:er, enligt Alvesson 

(2004). För att uppnå en grad av självorganisation menar Alvesson (2004) att det krävs 

inflytande av kulturell orientering och identitet, där respondent A1 och A2 menar att 

kommunikationen är essentiellt och att områdesansvariga på företag A hanterar detta 

genom utvecklingssamtal med de anställda. Detta stämmer även in på Kownatzki et als. 

(2013) betoning på att medarbetares deltagande i utveckling av mål fungerar som en 

kontrollmekanism för att erhålla organisatorisk kontroll. 

 

5.3 Organisationsidentitet 

Utmärkande på företag B är att respondenterna ställer sig mot varandra när det kommer 

till problemet som är en central del av denna studie; det faktum att anställda konsulter kan 
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identifiera sig mer med företaget de konsulterar åt än det de är anställda av. Respondent 

B1 berättar att de på företag B har problemet med att anställda konsulter tar anställning 

hos kunder vilket är i enlighet med det Alvesson (1995)  anser är ett möjligt utfall inom 

KIF:er där det kan uppstå skiftande identiteter för de anställda konsulterna mellan de olika 

företagen.  

 

Alvesson betonar att förekomsten av konkurrerande identiteter leder till signifikanta 

negativa konsekvensen i form av bristande lojalitet från de anställda. Dock skiljer sig 

detta koncept från Gioia et al (2000) där multipla identiteter kan arbeta för att isolera 

organisationen från förändringar i de gemensamma kärnfunktionerna hos identitet. 

Eventuella lösningar på problemet nämns inte, dock beskriver respondent B2 att man på 

företag B arbetar mycket inom team som bidrar till en sammansvetsad känsla av 

gemenskap för konsulterna. Alvesson (2004) förklarar att de sociala grupper genom vilka 

arbetaren definierar sig själv, i avsaknaden av hierarki, har stor betydelse, varpå 

respondent B2 betonar att det skapas en identitet inom teamet på företag B tack vare att 

de spenderar mycket tid tillsammans.  

 

Av de tillfrågade respondenterna är samtliga tydliga med att de inte förväntades arbeta 

mer än 40 timmar i veckan. Alvesson (2004) presenterar problemet med att det inom 

KIF:er finns en tvetydighet och utsuddning kring gränsen de anställdas “själv” och arbete. 

Kunda (1992) tar detta ett steg vidare när det exemplifieras att det i ett KIF förväntas att 

de anställda investerar tungt i bland annat tid och prestationer. Respondent A1 skildrar 

att detta är ett svårkontrollerat problem då det är ett intellektuellt arbete konsulter utför 

och det tar mycket engagemang. Respondent A3 förklarar att det i sitt ledarskap läggs 

betoning på att skapa en kultur som innebär balans, vilket instämmer med Alvessons 

(2004) förklaring av betydelsen av balansen mellan “en själv” och en arbetsidentitet. 

Vidare menar Alvesson (2001) att värderingar är centrala inom KIF:er och 

identitetsbyggande. Båda företagen arbetar med värderingar i olika former, och 

respondenterna tydliggjorde hur betydande värderingarna är inom företaget för att skapa 

en gemenskap samt en identitet. 
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5.4 Identitetsreglering  

Att identitetsreglering är i högsta grad viktigt i KIF:er råder det ingen tvekan om utifrån 

respondenterna, vilket även stärks av befintlig teori (Barker, 1993; Casey, 1995; Deetz, 

1992; Knights & Willmott, 1989; Kunda, 1992). Dock, enligt respondent A1, används 

inte begreppet identitetsreglering utan benämns ofta som strategier vilket med hjälp av 

den teoretiska referensramen gör det rimligt att anta att identitetsreglering även i teori 

ofta benämns strategier, (se figur 3) vilket mynnat ut från diskurser. Respondent A1 

menar att genom olika organisatoriska strategier uppstår möjlighet att påverka de 

anställda, detta påstående beskrivs enligt teori som processer eller strategier som 

förmedlas via olika distributionskanaler ut till de anställda med ambition att påverka de 

anställda och exempelvis skapa en “vi-känsla” inom organisationen. 

 

Respondent A1 menar att tillfällen som till exempel sociala tillställningar är en bra 

strategi för att nå ut med företagsstrategier till de anställda vilket rimligtvis kan jämföras 

med de praxis av strategier som behandlas under teoretiska referensramen, vilka används 

som processer i organisationer med syfte att uppnå identitetsreglering.  I teoretiska 

referensramen har de diskurser Alvesson och Willmotts (2002) kategoriserats ned till de 

fyra strategierna: De anställda som strategi, Handlingsorienterade strategier, Sociala 

relationer som strategi och Scenen som strategi vilket sålunda är de strategier enligt teori 

som KIF:er använder sig utav för att erhålla kontroll via identitetsreglering. 

 

5.4.1 De anställda som strategi 

Respondent A2 betonar vikten av att anställa rätt personer vid rekryteringen och erbjuda 

ett attraktivt värdeerbjudande där det är viktigt att individer som rekryteras har en 

konsultprofil som passar organisationens värderingar och ideal. Denna strategi kan sättas 

i relation till de anställda som strategi vilket agerar som mekanism för organisationer för 

att skapa härledningar för den anställde och där den anställde sålunda definieras av hur 

de andra är. Detta fenomen beskriver Alvesson och Willmott (2002) som ”Defining a 

person by defining others” (s. 629). Även på företag B är just rekryteringen viktig där 

individer väljs ut till onboradingprogrammet med rätt kompetens och personlighet. 

Övriga respondenter bekräftar att riktlinjer eller värderingar har betydelse inom 
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organisationer som bidrar till den kollektiva gemenskapen och som med fördel förmedlas 

via introduktionen av nyanställda.  

 

5.4.2 Handlingsorienterade strategier 

Värdeerbjudandet till de anställda får vidare en viktig roll vid rekrytering där incitament 

som lön inte är det viktigaste. Respondent B1 hävdar att det rimligtvis måste finnas en 

branschmässig lön, och menar genom att till exempel erbjuda karriärmodeller där nya 

prefix erbjuds kan vara en bra strategi för att motivera medarbetare, utan där andra 

motiverande faktorer spelar större roll enligt samtliga respondenter. Detta bekräftas 

delvis i teori där Alvesson (2004) menar att lön innebär fördelar när det gäller att utveckla 

och upprätthålla en positiv arbetsidentitet men att frånvaro av hierarki minskar dess 

betydelse, vilket rimligtvis kan härledas till att bägge organisationernas platta 

organisationer med en avskalad hierarkisk företagskultur. Exempel på incitament som är 

av större betydelse än monetära medel för respondenterna var intressanta arbetsuppgifter 

(B2), förmåner i form av att bli delägare (vilket är fallet på företag A), ökad frihet (A3), 

träffa nya människor (B2), vara med att bygga någonting och inte bara vara en bricka i 

ett spel (A2) och en sund work-balance (B1).  

 

Ytterligare värdeerbjudande som respondenterna argumenterar för är akademin på företag 

A och introduktionsprogrammet på företag B. Via dessa får nyanställda möjlighet att 

erhålla den generiska konsultprofilen som enligt respondent A2 är viktig för att skapa en 

konsultidentitet.  När detta sätts i relation till teori bekräftar Alvesson och Willmott 

(2002) att utbildning är kraftfulla medier av identitetsbyggande vilket sålunda stärker 

konceptet och betydelsen av att tillhandahålla utbildningar via praxis till medarbetare 

inom organisationen.  

 

5.4.3 Sociala relationer som strategi 

Ett effektivt sätt att skapa en sammansvetsad känsla inom organisationen är enligt 

Ashforth och Mael (1989) samt Turner (1982) genom att utveckla sociala kategorier, där 

Casey (1995) förklarar det som att gemenskapen blir en källa av självidentitet. Huruvida 

organisationer praktiskt utför en strategi för att skapa denna gemenskap berättar Kunda 

(1989) att sociala event är ett effektivt verktyg rörande den typ av process. Detta 
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avspeglas i empiri där respondent A1 exemplifierar sociala event som tidigare nämnt - ett 

bra tillfälle att nå ut med företagsstrategier till de anställda. Vidare instämmer respondent 

A2 vikten av att det finns ett antal sociala evenemang varje år, som till exempel en årlig 

konferens, internutbildningar, morgonmöten och andra typer av sociala aktiviteter vilket 

bidrar till en ökad gemenskap inom kollektivet. Angående sociala tillställningar skiljer 

det sig inte avsevärt organisationerna emellan, emellertid inte heller om båda företagen 

sätts i relation med befintlig teori. Företagen har liknande sociala tillställningar i form av 

konferenser, internutbildningar, after works som bekräftas av alla respondenter, 

emellertid finns det utrymme för diskussion där mer precision läggs på exakt vilka 

specifika sociala event som är mest effektiva för att nå ut med strategier. Dock kommer 

vi inte gå in djupare på detta.   

 

5.4.4 Scenen som strategi 

Tydliga riktlinjer och normer skapar en kollektiv gemenskap av identitet, vilken i sin tur 

smörjer processerna inom organisationen, förklarar Ezzamel et al. (2001). Respondent 

A2 argumenterar för att bolagets tre grundvärderingar och riktlinjer, utmana och 

involvera, förverkliga, hjälper till att skapa en bild eller norm av hur den anställda ska 

vara. Detta resonemang från respondenten tenderar att stämma väl överens med Ezzamel 

et al. (2001) resonemang. Alvesson och Willmott (2002) konstaterar att dessa riktlinjer 

eller normer används för att bjuda in medlemmar i organisationen att absorbera riktlinjer 

och normer som formas till en självidentitet hos anställda. Corporate storytelling, som 

handlar om att återge företagets historia, menar respondenterna i företag B även är en 

effektiv strategi för att dela företagets värderingar med nyanställda.  

 

Identitet kan vara mer eller mindre ett verktyg för identitetskontroll när organisatorisk 

praxis adresserar person-identitet, scenen, riktlinjer och normer. Respondent A2 återger 

att ett syfte med akademin på företag A var att nyanställda såväl som seniora medarbetare 

gavs utrymme att gemensamt reflektera kring företagsvärderingar, där tanken är att 

företaget ska ha en gemensam tolkning gentemot kund. Rimligtvis bidrar detta till det 

som Ezzamel et al. (2001) ovan definierar som kollektiv gemenskap av identitet. 

Respondenterna på företag reflektera inte över just detta fenomen, men ett rimligt 

antagande i det här fallet är att de förmodligen inte sätter sig emot respondent A2:s 
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resonemang om att akademin/introduktionsprogrammet är ett fördelaktigt tillfälle att 

förmedla och föra diskussion kring företagsvärderingar medarbetare emellan. Dougherty 

(1996) reflekterar över ett eventuellt verktyg för att skapa kollektivt ansvarstagande är 

genom att utbildas människor att ta bredare roller och uppmuntra anställda på lägre nivå 

att delta vid beslutsfattande. Vidare menar Alvesson (2004) att användandet av 

kontrollformer är kontroll riktad mot värderingar, idéer, tro och känslor mest frekvent 

använda inom KIF:er vilket även speglas av både företag A och B när teori ställs mot 

empiri. 

5.5 Analyssammanfattning  

Det blir tydligt, när det kommer till organisationskontroll, organisationsidentitet och 

identitetsreglering, att båda företagen tar hänsyn till de problem som kan uppstå inom 

KIF:er angående att erhålla en organisatorisk kontroll. I form av olika typer av 

kommunikation, platta organisationer, medarbetares deltagande och balans i arbetslivet 

som kontrollmekanismer försöker företagen utfå en organisationskontroll och samtidigt 

som problemen som kan uppstå ofta är svårkontrollerade. Flertalet strategier nämnda 

ovan kan särskiljas (se figur 7) vilka har stöd både från teori och insamlade data, 

strategierna kan tillämpas som en kontrollmekanism där praxis genom ledning skapar 

förutsättningar att nå ut till de anställda. Anmärkningsvärt är att beträffande skillnader 

var dessa få både mellan företagen i hur det arbetar med strategier men även gentemot 

befintlig teori. Tendensen har varit att företagets tillämpningar av strategier stämt väl in 

med vad teorin föreslår, detta indikerar fortsättningsvis att det redovisade resultatet som 

följer i nästa avsnitt har en god grund i både teori och empiri samt analys för att svara på 

studiens syfte. 

 

I figur 7 visualiseras hur teori och analys metodiskt kopplar samman olika komponenter 

vilka är relevanta för studien. Först presenteras organisationskontroll, 

organisationsidentitet och identitetsreglering sammansättas med kontrollmekanismer 

vilket sedermera kan härledas till frågeställning 1. Fortsättningsvis illustrerar figuren hur 

identitetsreglering även mynnar ut i fyra olika strategier. Dessa strategier kan efter analys 

konkretiseras ned till ett flertal strategier som nämns ned till höger i figuren och vidare 

härledas till frågeställning 2.  Avslutningsvis har analysen skapat grundförutsättningar för 

att svara på studiens frågeställningar och syfte vilket redovisas i slutsatsavsnittet. 
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Figur 7: Sammanfattning av analysavsnittet (egenkonstruerad) 
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6 Slutsats 

Syftet med studien var att med hjälp av befintliga teorier och empiriskt underlag bidra 

med ökad förståelse av hur KIF:er använder identitetsreglering för att erhålla 

organisationskontroll. I avsnittet redovisas resultatet av frågeställningarna och syfte 

nedan, först i skrift vilket fortsättningsvis illustreras i figur 7. Slutligen ger vi förslag på 

framtida forskning och praktiska implikationer. 

 

F1: Hur använder KIF:er identitetsreglering för att erhålla organisationskontroll?  

Det är påtagligt att KIF:er arbetar med organisationskontroll och att identitet spelar en 

central roll i företagen. De områden som presenteras i teoriavsnittet inom 

organisationskontroll och organisationsidentitet bekräftas av företagen. Exempel är 

fortsättningsvis kommunikation, där organisationer via praxis tillhandahåller strategier 

till medarbetare via olika distributionskanaler. Vidare har medarbetarnas deltagande visat 

sig bidra till byggandet av identitet inom organisationen, där medarbetarna uppmuntras 

att vara en del av beslutsfattande på en decentraliserad nivå. KIF:er använder sig som 

regel utav en platt organisationsuppbyggnad, där fokus ligger på självorganisation som 

leder till att de anställda får delta i beslutsfattanden. När det kommer till ledarskapet 

eftersträvas en kultur där en balans i arbetslivet är fokuspunkt. Dessa kontrollmekanismer 

spelar en central roll för företagen i deras arbete med att säkerställa en organisatorisk 

kontroll. Avslutningsvis erhålls identitetsreglering genom ett antal strategier vilka 

används som ett redskap ur ett organisationsperspektiv.  

 

F2: Vilka strategier använder KIF:er för identitetsreglering? 

Ett flertal strategier har identifierats i analysavsnittet vilka fortsättningsvis diskuteras 

och redovisas (se figur 7). Via rekrytering kan organisationer säkerställa att rätt individer 

anställs med rätt konsultidentitet vilket sålunda skapar underlag för att effektivt uppnå 

identitetsreglering. Värdeerbjudande som exempelvis monetära medel är inte det främsta 

medel som motiverar medarbetare i KIF:er. Faktorer som exempelvis intressanta 

arbetsuppgifter, spännande uppdrag eller att var med och bygga upp någonting, visar sig 

vara betydligt mer motiverande. Utbildningar via akademi, introduktionsprogram och 

andra diverse utbildningar visar sig vara ett effektivt verktyg av identitetsbyggande, 

gemenskap och sålunda identitetsreglering inom KIF:er. Frånvaro av hierarki har positiv 
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effekt bland medarbetare i KIF:er och bidrar även till monetära medel som 

motivationsfaktor bland anställda. Ett effektivt sätt att skapa organisationskontroll är via 

sociala aktiviteter som till exempel konferenser, after works, workshops. Team indikerar 

att det skapas en god gemenskap, vilket är av stor vikt vid organisationer för byggandet 

av identitetsreglering. Corporate storytelling ger anställda en bild av företagets 

värderingar och historia och är sålunda ett effektivt moment för att skapa en vi-känsla 

bland medarbetare. Vidare skapar värderingar, riktlinjer och normer en kollektiv 

gemenskap och smörjer sålunda processerna inom organisationen. Avslutningsvis är 

ovanstående strategier medel för hur KIF:er använder identitetsreglering för att erhålla 

organisationskontroll. 

 

Sammanfattningsvis presenterar det redovisade resultatet av studien ett antal strategier 

och kontrollmekanismer som rimligtvis ökar förståelsen för hur KIF:er arbetar med 

identitetsreglering för att uppnå organisationskontroll. Kontrollmekanismerna 

åskådliggörs i figur 8 som ett svar på frågeställning 1. De strategier som presenteras i 

analysavsnittet har konkretiserats ytterligare och är således den slutgiltiga versionen i vår 

studie av vilka strategier som KIF:er använder för identitetsreglering, och precis som 

kontrollmekanismerna presenteras strategierna i figur 8 med anledning att på ett 

pragmatiskt sätt svara på frågeställning 2. Totalt består den konkretiserade och slutgiltiga 

versionen av åtta övergripande strategier som gestaltas i figur 8. 

 

 

Figur 8: Sammanställning av slutgiltiga strategier KIF.er använder (egenkonstruerad) 
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7 Förslag på framtida forskning 

Förslagsvis hade det varit givande ur forskningssynvinkel att djupdyka i de strategier (se 

figur 8) KIF.er använder och genomföra mätningar på organisationers avkastning 

gentemot vilka strategier de arbetar med. Detta för att med precision avgöra vilka 

strategier som har störst effekt på avkastningen. Förslagsvis hade en kvantitativ metod 

skapat förutsättningar att med precision fastställa ett resultat som skulle innebära en 

samhällsrelevans och ett kunskapsbidrag som organisationer kunnat erhålla nytta av vid 

exempelvis planering och implikation av diverse strategier kopplade till 

identitetsreglering. Utmaningar med att undersöka de bolag som använts i denna studie 

är att det kan vara svårt att dels få insikt i årsredovisningar och relevant information för 

att beräkna avkastning gentemot strategier då organisationerna i detta fall inte är publika. 

Ett sätt att komma till underfund med detta är att välja publika liknande bolag som typfall 

för att genomföra studien. 

 

Ytterligare ett förslag på framtida forskning är, beträffande KIF:er, ur ett 

forskningsperspektiv intressant att genomföra studien genom att undersöka andra KIF:er 

än managementkonsultbolag, som till exempel advokatbyråer eller techbolag vilket är 

samhällsrelevant då det skulle bidra till det empiriska underlaget för forskningsområdet, 

samt erhålla andra perspektiv. Praktiskt skulle likartad metod, teori och tillvägagångssätt 

som använts i denna studie med fördel implementeras på en sådan studie vilket sålunda 

förenklar stora delar av att genomföra en sådan studie. Vidare kan en sådan studie även 

genomföras utomlands för att erhålla ytterligare ett större perspektiv gentemot vår studie 

och undvika att forskningen blir för lik vår studie. 
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8 Praktiska implikationer 

Resultatet av denna studie är relevant för KIF:er som upplever problematik med den 

organisatoriska kontrollen, alternativt KIF.er som vill erhålla en djupare förståelse kring 

hur organisationskontroll kan uppnås via identitetsreglering. Studien kan användas som 

en guide för hur identitetsreglering kan användas för att erhålla organisationskontroll, där 

de strategier som presenterats ovan (se figur 8) kan tillämpas inom företaget för att 

säkerställa alternativt påverka de anställdas identifikation med företaget. Dessa strategier 

tyder på behov av framför allt en social tillhörighet, vi-känsla, ett tydligt värdeerbjudande 

samt delade värderingar. Strategierna kan användas för att utveckla en företagskultur som 

förespråkar sammanhållning, trots att det inom KIF:er förekommer att anställda 

tillbringar stor del av debiterbar tid ute hos kund. Som helhet betraktat ger dessa strategier 

en grund för att öka KIF:ers förståelse för hur man erhåller en organisatorisk kontroll via 

identitetsreglering. Konsekvenser av tillämpningen är exempelvis att studien inte 

tillhandahåller specifikt vilka strategier som är effektiva beroende på vilken mognadsfas 

organisationer befinner sig i. Vidare är det sannolikt att vissa strategier passar mer än 

andra beroende på organisationsfas och struktur. Rimligtvis är en organisation i 

avvecklingsfas inte i lika stor utsträckning i behov av dessa strategier gentemot en 

organisation i tillväxtfas, således finns det flera olika aspekter och perspektiv som inte 

nämns i vår studie som bör tas i beaktande vid implikation av nämnda strategier och 

kontrollmekanismer.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

• Vad är din position på XXX? 

• Hur länge har du arbetat på XXX? 

• Vilka olika arbetsuppgifter har du haft under din tid på XXX? 

• Inom vilka affärsområden är ni aktiva? 

 

• Använder ni er utav några särskilda strategier för att bibehålla en organisatorisk 

kontroll i organisationen eller avdelningen? 

• Om ja, vilka strategier använder ni er av? 

• Hur väl är de anställda delaktiga i utvecklingen av mål, såväl personliga som 

organisatoriska mål? 

 

• Hur ser hierarkin ut i organisationen?  

• Har chefer en roll i utformandet av forma de anställdas värderingar och idéer? 

• Finns det direktiv kring hur kommunikationen ska ske inom organisationen? I 

form av samråd eller kommandon exempelvis. 

• Hur påverkas organisationskontrollen av det faktum att de anställda ofta befinner 

sig utanför organisationen i form av konsultuppdrag?  

 

• Vad är identitet, eller organisationsidentitet, för er/dig? 

• Hur arbetar ni för att skapa/bibehålla organisationsidentitet inom organisationen? 

 

• Hur överförs företagets värderingar på de anställda? 

• Hur hanteras det möjliga problemet de anställda konsulterna som är ute hos kund 

kan identifierar sig mer med det företaget än med er? 

• Hur påverkas organisationsidentiteten av det faktum att konsulter ofta befinner sig 

utanför organisationen i form av konsultuppdrag?  

• Arbetas det med att säkerställa att de anställda slutar tänka jobbrelaterat på deras 

fritid? Alltså att de lämnar “jobbtänket” på arbetsplatsen. 
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• Använder ni några kanaler för att nå ut med värderingar internt inom 

organisationen? Om ja, vilka och hur? 

 

• Tror du den information som fördelas till de anställdas kan få olika respons, 

antingen att de delar värderingarna eller motsätter sig det? 

 

• Finns det någon idealbild på hur en person ska vara i organisationen? 

 

• Finns det sociala aktiviteter inom organisationen? 

• Om ja, vad har de aktiviteter för inverkan på de anställdas identitet? 

• Tror du att lön är ett viktigt kriterium för era anställda? 

• Satsar ni på att utbilda de anställda? 

 

• Finns det några aktiviteter för att skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet 

inom organisationen?  

• Om ja, vilka aktiviteter? 

 

• Existerar det normer inom organisationen?  

• Finns det någon organisationsbild som organisationen försöker förmedla internt? 

   


