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Abstract 

The strive for control over employees has developed throughout the years. This paper has its 

focus on how normative control can work as a powerful method to create and uphold a sought 

for behavior. Many companies have found an interest in a higher moral stance to get 

competitive advantages, and offer their customers and partners a more ethical product. This 

phenomenon has in Sweden resulted in a sphere of companies who has earned the R-licens. 

The R-licens is earned by companies if they fulfill ethical and cultural criteria. This paper 

explores how a telemarketing company reinforce these ethical guidelines and how the 

company use normative control to reassure what they consider ethical behavior. The paper has 

a social constructionist view and the data was gathered by semi-structured interviews. The 

data was analyzed via discourse analysis. 

The conclusion is that the normative control effectively has created an environment of a 

ethical perspective in the company. The control is due to a dualistic surveillance (horizontal 

and vertical) and that the employees take a stand against external conceptions of how 

telemarketing works and how competing companies operate. Their beliefs and trust in their 

moral standings and methods of selling is better and more honest (compare to their 

competition) makes them justify and reinforce the culture and its surveillance over them. 

Their shared beliefs are so strong that actions outside the culture are unacceptable and may 

result in lay-offs. The contribution of this paper is a window of observation, how normative 

control works to ground the ethical phenomenon on the company. 
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Ordlista  
Diskurs - "Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av värden)" 

1
 

Dualistisk/dualism - uppfattningen som räknar med två skilda grundprinciper som kan 

komplettera varandra eller ligga i strid med varandra.
2
 

Epistemologi - Eller kunskapsteori som det också kan översättas till är läran om kunskap. 

Ordet kommer från grekiskans episteme som betyder "kunskap", "lärande" och "lära". 

Epistemologin behandlar och berör kunskapens natur och den kunskapsuppfattning vi har och 

delar.
3
 

Metodologi - Kommer från grekiska ordet méthodos som betyder tillvägagångssätt. Denna 

term i mer begränsad mening innebär och innefattar frågor rörande urval, 

representativitet/generaliseringsbarhet, undersökningens reliabilitet samt validitet.
4
 

Objektivitet - Innebär ett sakligt och opartiskt förhållningssätt till ett ting eller situation. 

Denna objektivitet är omöjligt på ett metafysiskt plan. Är direkt motsats till subjektivitet. 

Ontologi - Kommer från grekiskan óntos (varande) och logos (läran om varandet). Allmänna 

definitioner av ontologi är: "Läran om verklighetens uppbyggnad", "de nödvändiga 

väsendragen hos allt som är eller kan finnas", "vad som är verkligt" och "vad som är verkligt 

och obetingat existerar"
5
 

Oxymoron - "En retorisk figur bestående av två till synes oförenliga element". 
6
 

Polemik - "skarpt meningsutbyte med (ofta) genomtänkta argument (ofta i skrift och mer eller 

mindre offentligt)."
7
 

Socialkonstruktionism - Enligt socialkonstruktionismen finns det ingen "sanning" utan 

endast personliga tolkningar och gemensamt skapade uppfattningar om var sanningen är. 

Detta är raka motsatsen till positivismen(logiska/kritiska). Positivismens grund ligger i "det 

vetbara är det som är mätbart och observerbart". 
8
 

Typologi - "klassificering på vetenskaplig grund av ett material efter de ingående objektens 

typiska egenskaper".
9  

                                                           
1
 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000, s 26 

2
 http://www.ne.se/dualism/156702 

3
 Åsberg, Rodney, "Ontologi, epistemologi och metodologi - en kritisk genomgång av vissa grundläggande 

vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser", Göteborgs Universitet, Nr2000:13 
4
 Åsberg, 2000 

5
 Åsberg, 2000 

6
 http://www.ne.se/sok?q=oxymoron 

7
 från ne.se (2013-01-13) 

8
 Åsberg, 2000 

9
 http://www.ne.se/typologi 
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1. Introduktion 
Henry Ford ska en gång ha frågat varför han fick en hel person, när han endast ville anställa 

ett par händer.
10

 Hans problem var att människan tänkte, hade egen initiativförmåga och ville 

fatta egna beslut, medan i Fords gamla löpandebandsproduktion skulle denne helst bara agera 

och utföra det arbetet som krävdes. Idén av kontroll och styrning på arbetsplatsen har 

utvecklats sedan dess, den har gått ifrån att vilja kontrollera människans handlingar till att 

idag vilja kontrollera hela människan.
11

  

Att kontrollera hur en människa agerar, förhåller sig och tänker har i akademiska kretsar 

kallats för normativ kontroll.
12

 Det är idén av att kunna med hjälp av vertikal- (hierarkisk), 

horisontell övervakning (arbetsgrupper eller lag) och retorik kontrollera och styra mer än bara 

en individs handlingar.
13

 Det handlar om att instifta känslor och en emotionell anknytning 

mellan företaget och den anställda. Om företaget blir som en familj eller vänskapskrets för 

den anställde får företaget inte bara mer tid och ansträngning, utan även medarbetarens kärlek 

och själ.
14

 Om företaget kan kontrollera och påverka medarbetarens subjektiva tankar och 

känslor kommer medarbetaren alltid att agera utifrån företagets bästa, och företaget får då inte 

bara det handlingsmönster av medarbetaren de önskar utan ett engagemang och en 

övertygelse som ligger i linje med företagets intressen. Medlemskap i en organisation som 

styrs med normativ kontroll är inte endast ett utbyte av arbete för pengar, det är att acceptera 

ett utbyte av tankar, känslor och upplevelser.
15

 

Under senare tid har ett starkt intresse ifrån samhälle och media för företags etiska 

ställningstaganden vuxit fram. Stora som små företag förväntas idag att både öppet och ärligt 

dela med sig av sina policydokument, och skandalrapporteringen säljer mer tidningar än 

motsatsen. Mer frekvent än var tredje dag, publicerades under 2012 tidningsartiklar som 

träffade båda sökorden "företag" och "etik".16 Med ett ökat tryck på ledningen från samhället i 

form av att de förväntas att de ska agera etiskt i sina beslut, men även en förväntan att de 

anställda följer etiska koder, finns det få alternativ utanför tillämpningen av normativ kontroll. 

Samhällets ökade intresse av etik i företagsverksamhet har gett upphov till en licensiering i 

Sverige för just "etisk organisationskultur" och "etiskt företagande".
17

 Denna licens har fått 

                                                           
10

 http://thinkexist.com/quotation/why-is-it-every-time-i-ask-for-a-pair-of-hands/1206105.html, 10-12-2012 
11

 Sewell, Graham, "The discipline of Teams: The Control of Team-based Industrial Work through Electronic 

and Peer Surveillance", Administrative Science Quarterly, Vol. 43, No. 2, 1998, pp. 397-428, s. 10 
12

 Costas, Jana, ”’We are all friends here’: reinforcing paradoxes of normative control in a culture of friendship”, 

Journal of management inquiry, Vol. 21,  No. 4, 2012, pp. 377-395, s. 2 
13

 Sewell, 1998, s. 13f 
14

 Costas, 2012, s. 2 
15

 Kunda, Gideon, "Engineering Culture", Revised Edition, Philadelphia 2006, s. 9-11 
16

 ad.se, 2013-01-03, sökning på artiklar som innehöll båda orden ”företag” och ”etik” resulterade i 135 träffar i 

datumintervallet 20120101-20121231 
17

 http://www.rlicens.se/om-rlicens/grundniva/, 2012-11-13 
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namnet R-licens och har varit möjlig att erhålla sedan 2011.
18

 R-företagen (som driver och 

utdelar R-licensen) uttrycker en medvetenhet om att detta handlar om normativ kontroll.19 

“Ett av kraven är att licenstagaren skapar ett eget system för att säkerställa 

etiskt handlande och förhållningssätt i företaget/organisationen. Man ska på ett 

övertygande sätt kunna visa hur man utvecklat metoder som gör det sannolikt 

att ledning, chefer och medarbetare i verksamheten kommer att följa den 

värdegrund som man utarbetar.”
20 

Detta antyder för oss att R-företagen till viss del är medvetna om detta, eftersom att 

säkerhetsställa förhållningssättet av en anställd borde falla in under det vi kallar ”normativ 

kontroll”, även om de inte är medvetna om just den termen. Exempelvis Kunda skriver att 

normativ kontroll kan regleras genom instrumentella medel som ekonomiska belöningar och 

sanktioner,
21

 vilket dessa "metoder" R-företagen skriver om borde falla in under. 

Därav ligger problematiken med normativ kontroll då det finns mängder av studier där 

kontrollen och styrningen av de anställda har fått negativa konsekvenser. Exempelvis Kundas 

studie av företaget "Tech"
22

, där de anställda skröt om hur många gånger de varit utbrända, 

Costas studie
23

 där företaget blir prioriterat högst av allt, och även Alvesson och Kärreman
24

 

uppvisar hur de anställda på företaget "Big" har blivit en identitetslös massa. Normativ 

kontroll framstår därför i studier som att det konsumerar individens identitet och företagets 

välmående hamnar i fokus. Då R-licensen menar och försöker placera etik och moral i fokus 

istället
25

, men uppvisar en medvetenhet om att även detta kräver normativ kontroll faller en 

problematik naturlig i denna ambition. Denna problematik handlar om hur en normativ 

kontroll utformar sig som inte håller företagets välmående i fokus, utan blir underordnad en 

etisk inställning till affärsverksamhet. 

R-licensen finns i tre nivåer: Grundnivå, Kvalificerad nivå samt Avancerad nivå. För att få R-

licens krävs det en rekommendation från ett företag som redan har R-licens, en granskning 

(meriter, branschställning med mera) från R-företagen och ett formellt beslut att följa R-

företagens etikpolicy. R-företagen fattar sedan ett beslut om att godkänna eller neka 

ansökan.
26

 

                                                           
18

 http://www.rlicens.se/om-rforetagen/historik/, 2012-11-18 
19

 http://www.rlicens.se/om-rlicens/kvalificerad-niva/, 2012-11-18 
20

 http://www.rlicens.se/om-rlicens/kvalificerad-niva/, 2012-11-18 
21

 Kunda, 2006, s12 
22

 Kunda, 2006 
23

 Costas, 2012 
24

 Alvesson & Kärreman, Cages in Tandem: Management controll, social identity, and identification in a 

knowledge intensive firm, Oraganization, Vol 11, No. 1, 2004, pp 149-175 
25

 http://www.rlicens.se/om-rforetagen/etiksyn/, 2012-11-18 
26

 http://www.rlicens.se/om-rlicens/grundniva/, 2012-11-18 
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Företaget vi i detta arbete gör en fallstudie av är 

Reffekt, en telemarketing koncern med kontor i 

Örebro och Uppsala som har R-licensen på 

kvalificerad nivå. Detta arbete kommer endast 

beröra och undersöka huvudkontoret som ligger i 

Örebro.
27

 

Koncernen arbetar med telefonförsäljning (både till 

företag och till privatpersoner), kundtjänst, 

utbildning och konsultverksamhet.
28

 Reffekt arbetar 

med ”Reffektmodellen”, som de menar innebär ”hur 

vi arbetar och hur vi förhåller oss till människor”
29

. 

Arbetssättet och självdefinitionen är centrerad kring 

fyra element som finns representerade i ”Reffektmodellen”. Dessa är: URSA, USP, Principer 

och Vision.
30

 

URSA står för utveckling, respekt, samhörighet och ansvar. På Reffekts hemsida står de 

uppskriva som företagets grundvärden, och vi hänvisades till URSA när vi efterfrågade deras 

policydokument.31 Nästa nivå i Reffekt-modellen är USP, vilket står för ”Unique Selling 

Proposition”. Kortfattat menar Reffekt att deras USP är att de säljer på ”betydelse” (vad det 

betyder för kunden att köpa en produkt eller en tjänst) till skillnad ifrån att sälja på ”fördelar” 

eller ”egenskaper”.
32

 De principer som tas upp i Reffekt-modellen är: proaktivitet, börja med 

slutet, viktigast först, Win-win, "lyssna och förstå - sedan bli förstådd", synergi och slutligen 

ständig och uthållig utveckling.
33

 Deras vision förklara de kortfattat att "vara ett attraktivt 

företag för medarbetare och samarbetspartners".
34

 

Då samhälle och media efterfrågar en så pass övergripande och tillförlitlig etisk säkerhet ifrån 

företag på alla nivåer, så krävs det en så stark implementering av tydlig etik att de anställda 

inte endast behöver förhålla sig till den, de måste även aktivt motivera och strida för dess 

existens. Detta innebär att det inte räcker med att företag försöker kontrollera deras anställdas 

handlingar, utan företaget behöver kontrollera anställdas tankar och känslor. 

Vi anser därför att språket får en central roll i normativ kontroll, eftersom det är via språket vi 

förmedlar våra tankar och föreställningar. För att kunna påverka någon annans normativa 

intryck och upplevelser måste det ske genom ord. Sjöstrand et al. påstod att makten ligger hos 

de som kan beskriva sin omgivning och uppfattning på ett övertygande sätt.
35

 På grund av 

                                                           
27

 http://www.reffekt.com/vilka-ar-vi, 2012-12-02 
28

 http://www.reffekt.com/vad-kan-vi-gora-for-er, 2012-12-02 
29

 http://www.reffekt.com/samarbeta/reffekt-modellen, 2012-12-02 
30

 http://www.reffekt.com/samarbeta/reffekt-modellen, 2012-12-02 
31

 http://www.reffekt.com/samarbeta/reffekt-modellen/grundvarden, 2012-12-02 
32

 http://www.reffekt.com/samarbeta/reffekt-modellen/var-unikitet, 2012-12-02 
33

 http://www.reffekt.com/samarbeta/reffekt-modellen/principer, 2012-12-02 
34

 http://www.reffekt.com/samarbeta/reffekt-modellen/vision, 2012-12-02 
35

 Sjöstrand et al., Osynlig företagsledning, Lund 1999, s. 20 
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språkets relevans för normativ kontroll har vi valt ett socialkonstruktionistiskt och 

diskursanalytiskt perspektiv i detta arbete. Detta eftersom det inom socialkonstruktionismen 

är språket som skapar verklighetsuppfattningen och en diskurs kan definieras som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”
36

 

Då normativ kontroll är en så pass komplex situation av relationer valde vi att tillämpa 

fallstudie som forskningsstrategi.
37

 Då studieobjektet (normativ kontroll) inte kan särskiljas 

ifrån kontexten (företaget) ansågs denna strategi vara mest lämpad för vårt syfte.
38

 

1.2 Syfte: 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur den normativa kontrollen konstrueras och 

motiveras genom språkbruket på Reffekt AB. 

1.3 Forskningsfrågor: 
• Hur styrs de normativa upplevelserna inom Reffekt AB? 

• Hur uttrycker sig föreställningar om branschen inom Reffekt AB? 

• Hur kontrolleras de anställda på Reffekt AB i deras arbete? 

  

                                                           
36

 Jørgensen & Philips, 2000, s. 7 
37

 Baxter & Jack, "Qualitive case study methology: Study design and implementation for novice researchers", 

The qualitative report, Vol. 13, No. 4, 2008, pp. 544-559, s. 1 
38

 Baxter & Jack, 2008, s. 2 
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1.4 Disposition 

Dispositionen vi har valt i detta arbete har vi gjort med fokus på att det ska vara enkelt för 

läsaren att följa med i vår tankegång och förstå vår infallsvinkel. Eftersom vi använder oss av 

en socialkonstruktionistisk verklighetssyn så är vår uppfattning väldigt avgörande för arbetet 

och våra tolkningar, därav hoppas vi att dispositionen hjälper läsaren få en inblick i vår syn på 

relevant teori och utförandet av detta arbete. 

Detta arbete inleds med en problembakgrund av det observerade samhällsfenomenet av ökat 

krav på företagsetik. Vi tar läsaren igenom normativ kontroll på ett övergripande plan, 

presenterar utvald tidigare forskning för att sedan motivera den problematik som ligger till 

grund för detta arbete. 

Vi förklarar sedan vad normativ kontroll är och hur det fungerar på ett övergripande teoretiskt 

plan för att läsaren ska få ta del av vår teoretiska bakgrund i och uppfattning av normativ 

kontroll. 

Arbetet går sedan över till en beskrivning av den forskningsstrategi (fallstudie) vi har valt för 

att undersöka fenomenet. Detta leder till att vi beskriver det vetenskapliga förhållningssätt 

(socialkonstruktionistiskt) som vi valt, och fortsätter med hur vi analyserar och tolkar data 

(diskursanalys, interpretative repertoires). 

Efter att vi har förklarat för läsaren hur vi teoretiskt förhåller oss till data och analys av denna 

ger vi en praktisk genomgång över hur arbetet gick till. Vi ämnade med detta kapitel ge 

läsaren en ärlig och tydlig inblick i hur datainsamling och analys praktiskt utfördes. 

När vi har visat upp vår teoretiska syn och praktiska tillvägagångssätt går vi in på 

Empri/analys. Där presenterar vi löpande utsagor från våra respondenter och analyserar dessa 

enskilt. Analysen fortsätter då vi jämför och sammanställer utsagor organiserade efter 

begreppskluster (interpretative repertoires). Efter detta presenteras det resultat som kan 

utläsas, och slutsatserna som kan dras ifrån detta resultat. Vi håller sedan en avslutande 

diskussion kring arbetet och vad det erbjuder för bidrag.  
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2. Problembakgrund 
Konceptet kontroll är inget nymodighet och Edwards gjorde 1979 en kartläggning hur 

utvecklandet av tolkningar och system till hur kontroll uppnåtts på arbetsplatser sett ut genom 

åren. Edwards identifierar tre tidigare kontrolltyper i hans kartläggning av konceptet. Från 

1880 (den första kontrolltypen) den enkla kontrollen (Simple control) som då var den 

dominerade metoden, denna kontroll bygger på direkt hierarkisk övervakning. Vid 1900-talet 

framväxte den andra kontrolltypen, det vill säga den tekniska kontrollen (Technical control) 

som grundar sig i löpandeband produktion som starkt påverkades av det Tayloristiska 

synsättet och bygger på direkt övervakning av hur många enheter varje individ har producerad 

under en viss tidsrymd. Den tredje kontrolltypen uppkom 1945 och resulterade i den 

byråkratisk kontrollen (bureaucratic control). Den byråkratiska kontrollen har sin stomme i 

relationen mellan chefer och anställda och bygger på formella regler och procedurer som 

berör den interna administrativa strukturen. Edwards ansåg redan 1979 att det bara var en 

tidsfråga, och samtidigt en naturlig utveckling av den rådande byråkratiska kontrollen, att en 

post-byråkratisk styrning skulle uppkomma.
39

 Även Ouchi förutspådde denna utvecklingen av 

kontroll och ansåg att övervakning var destinerad att bli en av de grundläggande principerna 

för kontroll i den post-byråkratiska eran.
40

 Ledarskapet har då utvecklats, under 1900-talet 

och framåt, från ett ledarskap som grundar sig i ett skapande och designande av 

arbetsprocesser som i största möjliga grad minimerar tänkande hos de anställda och där de 

anställda endast skall utföra ledarens uppsatta arbete, till en mer passiv översiktlig 

övervakning. Men i takt med att den traditionella industrin minskar och att andra arbetsformer 

ökar förändras även ledarskapet och de kontrollsystem som försäkrar att arbetet blir gjort.
41

 

Dock så innehåller de flesta arbetsplatser element av självständigt tänkande hos de anställda, 

något som enligt Alvesson och Kärreman försöks minimeras i så stor utsträckning som 

möjligt av chefer och ledning.
42

 

Med utvecklingen av styrning och den nya fokusen på övervakande kontroll så har det skett 

en transformation från ett fokus på individens utförda arbete till ett fokus på arbetslag och 

"teams" på arbetsplatsen. Detta nya förhållningssättet till arbete och det som utförs regleras 

och styrs genom övervakning och panoptikon
43

, detta begrepp kommer beröras i nästa kapitel. 

Effekten på detta byte av fokus har lett till att grupper släpper den individuella fokusen och 

strävar efter högre gemensamma mål. Arbetslagen tar på sig ansvar att rationalisera och öka 

ansträngningarna för att deras gemensamma mål nås, en förändring från att arbeta smart för 

att nå de enskilda mål som mäts för arbetsplatsen, till en bredare gemensam målsättning som 

innebär att arbeta hårdare för att inte göra gruppen besviken.
44
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Den nya formen av kontroll blev döpt till normativ kontroll av Amitai Etzioni. Till skillnad 

ifrån tidigare former av kontroll är normativ kontroll ett försök att styra och kontrollera det 

som internt styr en individs handlingsmönster i en medveten riktning, snarare än försöka 

kontrollera handlingarna i sig.
45

 

De studier som genomförs om den praktiska implementeringen av normativ kontroll brukar 

visa upp en kraft så stark att människorna i dessa organisationer blir upprepat utbrända, 

prioriterar bort deras liv utanför organisationen eller anpassar sig till organisationens normer 

till en sådan nivå att de saknar en egen identitet. Den normativa kontrollen skapar dessa 

förutsättningar på ett sådant sätt att de anställda ser dess effekter som självklara, naturliga 

eller till och med önskvärda. Då kontroll och styrning inte kommer ifrån en källa utan på ett 

abstrakt sätt ifrån chefer, gruppen, kolleger, uttalade värderingar, normer och olika former av 

dokumentation finns det ingen enskild kraft att göra motstånd mot, eftersom trycket kommer 

ifrån alla håll.
46

 

Gideon Kunda skriver i sin omfattande fallstudie av företaget "Tech" om detta konstanta 

tryck. Dels en dominans ifrån chefer och företagsledare och dels en vacker ideologi och 

retorik om företaget och arbetet. Kunda kallar detta för en "kulturfälla" (egen översättning) 

som ständigt bygger en ökad underkastelse till företagets verklighetssyn och hängivenhet till 

arbetet. Individens världsåskådning och upplevelser undermineras och ifrågasätts så att 

möjligheten till självständighet ifrån företaget blir minimal.
47

 Exempelvis fick utbrändhet på 

"Tech" två innebörder, det kunde ses nedvärderande som ett personligt misslyckande att inte 

klara av arbetet. Men samtidigt sågs utbrändhet av de flesta som ett bevis på sin hängivenhet, 

som militära medaljer för självuppoffring prydde det organisationens medlemmar.
48

 

I en fallstudie av en stor internationell IT/management konsultföretag skriver Alvesson och 

Kärreman om hur anställda (på företaget "Big Consulting") accepterade och adapterade 

företagets trossystem och gav upp sin egen subjektivitet.
49

 Med lockande karriärmöjligheter, 

framtida belöningar
50

 och tilldelade mentorer
51

 styrs de anställda på "Big" åt samma håll och 

identiteten hos den individuella människan byts mot en identifikation med gruppen som en 

homogen massa.
52

 

Metaforen som främst används för organisationskulturer med normativ kontroll ifrågasattes 

av Jana Costas 2012 i en fallstudie av "ZOI Consulting".
53

 Costas tar upp den välanvända 

"familjemetaforen" för dessa organisationskulturer som karaktäriseras av utlovad säkerhet 
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från världen, patriarkal hierarki och starka emotionella kopplingar till företaget.
54

 Som ett 

alternativ till familjemetaforen lyfter Costas upp vänskapskulturer, som istället karaktäriseras 

av informella relationer, individualism och jämlikhet.
55

 De anställda på "ZOI" utvecklar ett 

beroende av dessa informella vänskapsrelationer på arbetsplatsen
56

 och deras liv utanför 

företaget absorberas in i organisationen.
57

 Trots att individualism uppmuntras får de 

informella relationerna effekten att organisationens medlemmar ändrar sitt beteende för att 

passa in i gruppen, då deras plats och status inte är någonting givet, utan baseras på deras 

relationer till andra.
58

 

Dessa studier har vissa givna skillnader. Kundas undersökning av "Tech" har en etnografisk 

infallsvinkel
59

, Alvesson och Kärremans studie av "Big" fokuserar på identitet
60

 och Costas 

främjar relationen mellan arbete och fritid på "ZOI".
61

 Det samtliga av dessa studier har 

gemensamt är den normativa kontrollen menad att skapa engagemang hos de anställda och en 

emotionell koppling till företaget genom att styra den inre människan.
62

 Ett grundläggande 

krav för normativ kontroll är således att människors identitet och personlighet är flytande, går 

att påverka och omforma. Företagets värderingar förmedlas till de anställda genom retorik, 

instruktioner och kontrollsystem på ett sådant sätt att den normativa kontrollen tar fäste, vare 

sig det är på "Tech", "Big" eller "ZOI" tar de anställda åt sig företagets syn på verklighet, 

relationer och arbete. De anställdas engagemang och hängivenhet växer ständigt och 

företagets framgång är det viktigaste. 

R-företagen, som administrerar R-licensen, å andra sidan, vill sätta etik och moral i fokusen 

istället, och menar till och med att det finns lönsamma transaktioner som kan vara värda att 

undvika för upprätthållandet av etiken. Här i finner vi en problematik, eftersom det hittills i 

forskning kring normativ kontroll alltid placerar företagets välmående i fokus, och hur 

individen blir underordnad företaget. Hur en normativ kontroll konstrueras och utformas som 

placerar en generell definition av etik och moral i fokus framför företagets välmående finns 

det vad vi kunde finna inget skrivet om. Vi menar därav att tillföra till denna diskurs om 

normativ kontroll, och som vår infallsvinkel blir fokusen etik och moral som styrmedel. 

  

                                                           
54

 Costas, 2012, s. 3 
55

 Costas, 2012, s 3f 
56

 Costas, 2012, s. 12f 
57

 Costas, 2012, s. 12 
58

 Costas, 2012, s. 14 
59

 Kunda, 2006, s. 237 
60

 Alvesson & Kärreman, 2004, s. 5 
61

 Costas, 2012, s. 4 
62

 Kunda, 2006, s. 11, citerad av Alvesson & Kärreman, 2004, s. 3 samt Costas, 2012, s. 3 



ÖREBRO UNIVERSITET  Filip Klarsten 830919 
Självständigt arbete  Billy Skogh 890111 
Företagsekonomi 
Höstterminen 2012 
 

15 
 

3. Normativ kontroll 
I detta kapitel ämnar vi att ge läsaren en inblick i vår förståelse för och uppfattning av 

normativ kontroll, hur det tillkommer och hur det presenterar sig i organisationer. 

Alvesson et al.,
63

 Costas
64

 och Kunda
65

 (m.fl.) observationer grundar sig i hur ledningen på 

undersökta företag löpande arbetar med den dynamiken som existerar i kontrollen av de 

anställda, det vill säga vad de anställda fysiskt gör och utformningen av den rådande 

organisatoriska strukturen på företaget. 

3.1 Etiskt förhållningssätt som kontrollmedel 
Etiken visar sig enligt R-företagen i organisationskulturen, och avspeglas delvis i företagets 

uppträdande (från både medarbetare och ledning) mot externa intressenter men även internt 

mellan individerna. De är genom dessa kommunikationsvägar som förhållningssättet yttrar 

sig. Etik kan enligt R-företagen sammanfattas av ”ett sätt att värdera handlingar”
66

. R-

företagen anser även att en intern etisk organisationskultur är ett klimat som individerna trivs i 

och är nära förknippat med deras (både fysiska och psykiska) hälsa. De anställda ska må bra 

och känna stolthet över vad som sker i företaget.
67

 Det etiska förhållningssättet skall således 

genomsyra kommunikationen och handlande i alla led för alla inblandade (chefer, anställda, 

intressenter och företagets ställningstagande mot konkurrenter). 

Således enligt Acevedos tolkning av etik och vad det innebär, så använder sig R-företagen 

detta ordet etik felaktigt (rent filosofiskt). Detta då enligt Acevedos tolkning av etik, så är etik 

en universell sanning om ett högre, objektivt ideal. Det är denna strävan efter ett egentligen 

onåbart ideal som leder till subjektiva tolkningar om hur idealet uppnås. Det är dessa 

tolkningar av etik som skapar ett moraliskt ställningstagande om hur detta uppnås och vad 

som skall eftersträvas. Denna "moral" kan översättas som en persons alternativt ett företags 

principer, värderingar, beteende och handlingar.
68

 Detta innebär att när R-företagen och 

Reffekt skriver om sitt etiska förhållningssätt så menar de sina moraliska ställningstagande, 

inte etiska förhållningssätt. Dock för att inte förvirra läsaren så kommer vi att använda oss av 

ordet etik när det berör R-företaget och Reffekt, även om de enligt Acevedos definition 

egentligen menar ett moraliskt förhållningssätt. 

Således finns det en lucka rent teorimässigt som är aktuell. Termen Business ethics kan tolkas 

och ses som den filosofiska studien av moralen inom en bransch (och är en avsmalnad tarm 

från det filosofiska perspektivet på etik).
69

 Detta innebär att etikens roll och syfte som 

filosofisk grund är att den skall undersöka och värdera de moraliska principerna som företag 
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har och följer.
70

 Detta innebär att hur företaget väljer att tolka etik således mynnar ut i att en 

affärsmoral skapas.
71

 Detta förhållningssätt till etiskt strävan kan då ses som en typologi för 

att definiera en organisationskultur som antingen etisk eller oetisk.
72

 Skillnaden mellan dessa 

två begrepp (moral och etik) är att etik grundar sig i att identifiera, utveckla och bekräfta 

grundläggande objektiva principer och "högre" sanningar. Det är dessa som leder till 

skapandet av moraliska fundament som resulterar i handling eller en inställning, som i sin tur 

kan förenklat översättas och tolkas som bra respektive dåliga etiska val.
73

 

Vad krävs det egentligen för att företag skall kunna kalla sig ett etiskt företag? Jones et al. 

anser att företag måste ta uppfylla tre aspekter för att ta anspråk i sin strävan efter ett högre 

ideal. Den första biten är att något etiskt handlande alternativ produkt skall saknas på 

marknaden.
74

 För det andra är det företaget i frågan som tar anspråk på att uppfylla detta och 

slutligen är det företaget i frågan som besitter specifika kunskaper så att endast de kan lyckas 

uppfylla detta med sin expertis.
75

  

Dessa tre aspekter förutsätter att företaget i frågan erbjuder sina kunder (alternativt framtida 

kunder och samarbetspartners) tjänster och produkter som kunderna inte har tillgång till. 

Företaget hjälper kunden i valet av etiska alternativ, och därav förlitar sig kunden på den hjälp 

företaget ger och den expertis de besitter med sina kunskaper om branschen och de produkter 

som finns på marknaden. Vidare förutsätter detta att det saknas en etisk grund och 

trovärdighet bland andra företag och endast vid köp av produkt/tjänst från företaget i frågan 

kan en "god" och etiskt korrekt produkt/tjänst tillskaffas av kunden.
76

 

Jones et al. poängterar hur företagsetik i många fall lyfts fram som ett framgångsrecept. De 

kallar det en nyfiken blandning av teknologi och naivitet för skapandet av ett högre etiskt 

ställningstagande. Samma författare hävdar att detta är omöjligt för företag att nå på ett 

filosofiskt plan, då företag och organisationer är målinriktade system: nästan allt som de 

anställda och ledningen gör i en organiserad miljö bygger på en förverkligande av uppsatta 

mål.
77

 Detta skapar en oxymoron, då det sociala ansvaret som företag har är att öka sin 

lönsamhet och på så vis tjäna och hjälpa sin omgivning (genom skatt och anställningsplatser), 

inget mer eller mindre. De uppfyller sitt samhällsmässiga ansvar, dock kan de aldrig hävda att 

de levererar godhet. 

Men för att uppnå kontroll och styra mot uppsatta förhållningssätt måste riktlinjer finnas vad 

som är moraliskt önskat och oönskat beteende inom den sfären som de anställda samt 
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företaget rör sig inom. De företag som blir tilldelade en R-licens och därför underkastar sig R-

företagens förhållningssätt förväntas att uppträda enligt följande punkter:
 
 

1. I allt vårt handlande strävar vi efter att uppträda så professionellt och korrekt vi 

kan och göra det på ett sätt som bidrar till ett ökat förtroende för 

affärsverksamheten och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter 

och media. 

2. Vi strävar efter att bedriva vår affärsmässiga verksamhet och främja våra 

företag/organisationer på ett moraliskt oantastligt sätt samt i övrigt enligt god 

affärssed och inom lagens alla råmärken. 

3. Vi ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en 

gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att 

alla inblandade ska vara nöjda. 

4. Vi strävar alltid efter en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker 

felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden om vad vi erbjuder. 

5. Vi uppträder alltid gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett 

sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi 

visar taktkänsla, men vi talar aldrig osanning. 

6. Vi motverkar aktivt mobbning eller andra trakasserier. 

När vi ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm på ett relevant sätt. Vi 

skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.
78

 

Dessa sex punkter utgör R-företagens syn av etik och är publicerade på deras hemsida. De 

framlägger och argumenterar för att etik är lönsamt för företag på sikt, men att det är en 

sekundär fördel med etiken, då etiken har ett värde i sig.
79

 

De menar även att etiken de förespråkar är ett steg längre gällande korrekt handlande än vad 

lagen säger, då R-företagen ger som exempel att det inte är olagligt att undanhålla information 

i många fall, men etiskt kan det vara förkastligt.
80

 

R-företagen anser inte att ett etiskt förhållningssätt är något som bara sker per automatik, de 

hävdar att det kräver planering och arbete. Det krävs tydligt preciserade värderingar som 

företaget arbetar efter, ett arbete som fortlöper kontinuerligt som förändrar samt anpassar 

reglerna och kulturen på företaget. Eventuella skillnader i hur den praktiska utformningen ser 

ut och hur det uttrycker sig finns det ingen garantier eller manualer på. Detta då vi enligt R-

företagen är människor, vi begår misstag, har olika förutsättningar och har olika syn på etiska 

värderingar.
81

 

Således förespråkar och kräver R-företagen att de företag som är knutna till dem alternativt 

önskar få någon form av R-licens skall sträva efter allas bästa. Vidare skall dessa etiska 

värderingar ligga som grund för hela organisationen och alla anställda oavsett position inom 

företaget skall förespråka detta. Dessa värderingarna skall finnas tydliga genom policys och 

det skall finnas någon form av konsensus och en generellt förståelse inom företaget vad och 

                                                           
78

 http://www.rlicens.se/om-rlicens/etikpolicy/, 2012-11-18 
79

 http://www.rlicens.se/om-rforetagen/etiksyn/, 2012-11-18 
80

 http://www.rlicens.se/om-rforetagen/etiksyn/, 2012-11-18 
81

 http://www.rlicens.se/om-rforetagen/etiksyn/, 2012-11-18 



ÖREBRO UNIVERSITET  Filip Klarsten 830919 
Självständigt arbete  Billy Skogh 890111 
Företagsekonomi 
Höstterminen 2012 
 

18 
 

hur ett acceptabelt och önskat agerande ser ut. Det ska vara satt i system vad som förväntas av 

alla individer på företaget, och vad företaget värderar.
82

 

3.2 Den osynliga kontrollen 
Genom den nya informationstekniken (datorer, internet, wi-fi, smart phones, Automatic Call 

Destribution [ACD]) kan nya styrmetoder och en ökad kontroll nås på det undersökta 

företaget Reffekt. Tekniken medför möjligheter av kontroll, styrning och övervakning utan att 

det direkt påverkar arbetet som utförs av de anställda. Denna styrning skapas genom att all 

kommunikation och handlingar på företaget spelas in, mäts och observeras utan 

medarbetarens kunskap eller förmåga att påverka.  

Onekligen för denna totala övervakning tankar till vad Foucault diskuterade angående 

begreppet "Panoptikon" och Poser går ännu längre och kallar den nya informationstekniken 

och dess övervakning "Super-Panoptikon".
83

 
84

 Den operationella funktionen av konceptet 

panoptikon kommer från en teoretisk design av filosofen Jeremy Bentham som utvecklades 

1787 om övervakningen och utformningen av framtidens fängelser. Konceptet var lika enkelt 

som briljant och bygger på mänskligt beteende.
85

 Fängelserna var byggda på ett sätt där varje 

fånge satt i en enskild cell runt ett vakttorn. Fångarna kunde alltid se ut från sina celler men 

deras aktiviteter och handlingar var konstant synligt från vakttornet. Fångarna var medvetna 

om att övervakning skedde, dock inte när detta skedde, då övervakarna var osynliga för dem, 

detta ledde till att fångarna inte kunde se när och om de under rådande stund var övervakade. 

Detta är fundamentet av panoptikon, fångarna kanske inte var övervakade, dock var de 

medvetna om att de när som helst kan bli det, utan deras kännedom om när.
86

 Foucaults tankar 

om panoptikon menar att denna övervakningen oundvikligt leder till en konstant 

disciplinäreffekt genom övervakning, även om det fysiskt sätt inte är övervakade. Ett mindre 

antal vakter kan skapa kontroll över en stor mängd fångar. Genom dessa förutsättningarna 

disciplinerar fångarna sig själva genom sin tro att allt är övervakat och att oacceptabelt 

handlande och beteende direkt upptäcks och leder till regelmässiga sanktioner.
87

 

3.3 Kontroll på företag 
Med dagens tekniska utveckling kan samma insikt och information fås av de anställdas 

beteende som vakterna fick om fångarna. Effekten av dagens informationssystem och dess 

syfte av kontroll och övervakning påminner stark om "panoptikon": En disciplinär maskin 

som skapar självdisciplin samt social styrning. Funktionen fyller två viktiga aspekter av 

styrning och kontroll på företag. Den första är att informationssystemen lyfter fram specifika 

aktiviteter hos individen, men även skapandet och formandet av individen subjektiva tolkning 

av sig själv. Denna subjektiva tolkning får individen genom att övervakningen löpande sker 
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och att definitioner finns vad "gott" respektive "ont" är.
88

 Foucault har lyft fram, i sociala 

situationer, hur externa krafter på kroppen och psyket skapar subjektivitet. Dessa krafterna är 

ofta baserade på instrumentella fenomen (t.ex. Panoptikon) och rationaliserar "gott" mänskligt 

beteende och lämnar oss eftergivna, fogliga och användbara.
89

 Även om Foucault ofta har en 

ganska negativ syn på kontroll ger det en intressant bild som är aktuell för detta arbete, då 

denna kontroll kan användas negativt mot individen.  

Konceptet av panoptikon är liknande och jämförbart med teori som bygger på sökning av 

kontrollsystem i nya miljöer, detta då ny teknik möjliggör de aspekter som panoptikon bygger 

på, den osynliga kontrollen.
90

 Den stora skillnaden är att den tekniska övervakningen kan 

erbjuda nya möjligheter när det gäller osynlig makt och dold övervakning.
91

 

3.4 Kontrollens utformning på företag 
Men övervakning och självdisciplinering sker på flera nivåer, delvis den panoptiska metoden 

som fungerar som en vertikal övervakning, men det existerar även i form av en horisontell 

övervakning.
92

 Den panoptiska effekter nås via den elektroniska övervakningen som sker via 

din dator, där data leveras till chefer om den anställdas arbetsinsats. Den horisontella 

övervakningen, det vill säga tillhörandet av en arbetsgrupp (team) och de förutsättningar som 

medlemskap i denna grupp kräver (t.ex. säljare i X-laget), har vid flera kliniska experiment  

visat sig vara mycket stressfullt, där individer är subjekt för ett kraftfullt grupptryck för att 

anpassa sig till de normer som existerar och värdesätts av gruppen.
93

 Denna horisontella 

övervakning kräver ett korrekt beteende (enligt den mall för önskat beteende som finns) för 

att medlemskap skall utvecklas över tid. Detta har visats sig vara ett mycket kraftfullt sätt att 

skapa kontroll och styrning.
94

 

Den totala normativa kontrollen (vertikal- och horisontellkontroll) grundar sig i den 

dualistiska växelverkan mellan den vertikala och horisontella övervakningen och är resultatet 

av en förhandling på företag som nått konsensus av vad som är acceptabelt och önskat 

beteende.
95

 Detta beteende som värdesätts och ligger i grunden för normer på företag hittas 

skrivna i företagets mål, vision och verksamhetsplaner och utgör kärnan till vad som behövs 

kontrolleras och upprätthållas. I Kundas bok så uppmärksammas hur chefer på företaget han 

undersökte löpande arbetade med retoriken genom ledord, instruktioner och hyllningar till vad 

som utmärkte önskat beteende i den lokala sociala kontexten. Kraften i denna kontroll ligger i 

hur den rådande kulturen ersätter den fysiska organiserandet och karläggningen av 

verkligheten som i sin tur leder till önskad handling.
96

 Denna retorik skapade en klar bild om 
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hur den "duktiga" medarbetaren skall tänka och bete sig och vilken social identifiering som 

förväntades av medarbetarna, och vad som är oönskat.
97

 

3.5 Familjekultur eller vänskapskultur 
I en fallstudie ifrån 2012 påpekar Costas att normativ kontroll är vanligt i organisationer som 

besitter “familjekulturer” eller "vänskapskulturer" (egen översättning). Individerna i en 

familjekultur blir lovade säkerhet i organisationen som målas upp som informell, enhetlig och 

intim. Nära och informella relationer byggs upp mellan gruppens medlemmar, som skyddas 

från en idé av en osäker värld. “Barnen” i familjen (de som är lägre stående i hierarkin) 

förlitar sig på “föräldrarna” (de högre stående i hierarkin) för omdöme i frågor gällande etik 

och moral. En vänskapskultur i likhet med en familjekultur bygger på informella och intima 

relationer mellan medlemmarna i organisationen. Skillnaden ligger i att en vänskapskultur 

förespråkar individualitet framför enhetlighet, samt att den tydliga hierarkiska skillnaden 

ersätts med jämlikhet.
98

 

Costas påstår även att familjekulturer kan utsattas för motstånd mot den normativa kontrollen, 

då en beroendeställning av en påtvingad barn-förälder relation gör subjektet reserverat och 

motstridig, eftersom denne själv eftersträvar självständighet.
99

 Element av både familje- och 

vänskapskulturer kan vara närvarande i en given organisation
100

 

Vänskapskulturer till skillnad från familjekulturer förespråkar och uppmuntrar individualism, 

öppenhet, självständighet och jämlikhet. Vänskapskulturer lägger även stor fokus på vänskap 

och att ha roligt istället för professionalitet.
101

 

Trots detta förekommer normativ kontroll i vänskapskulturer, delvis genom osäkerhet, som 

även är det som ligger till grunden för familjekulturers beroende förhållande. Familjekulturer 

erbjuder stabilitet och säkerhet, någonting som en vänskapskultur inte gör i samma 

utsträckning, vilket får vänskapskulturens medlemmar att ständigt jaga någon form av 

stabilitet genom vänskapsrelationer. Vänskapskulturer distraherar även ifrån arbetet och 

kraven det medför genom att lägga fokus på avslappnade situationer, vänskap och roliga 

stunder.
102

 

Som Costas även lyfter finns det bristande forskning på just vänskapskulturer, då 

familjekulturer har varit fokusen för forskning gällande normativ kontroll, och att mer 

forskning efterfrågas.
103

 Vi kommer att jämföra vår data och analys till vänskapskulturer och 

familjekulturer i vår avslutande diskussion kring fallet vi har undersökt, och förhoppningsvis 

tillför denna diskussion till teorin kring familje- och vänskapskulturer och den normativa 

kontrollen som medföljer. 
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3.6 Individen, identiteten och kontroll 

Just identitet är ett mångfacetterat begrepp som har många meningar och applikationer för 

organisatorisk analys. Det kan till exempel tillämpas som ett sätt att beskriva en organisation 

eller organisationsnivå,
104

 men det kan även användas som ett begrepp att beskriva och 

referera till individer alternativt en grupp individer, genom deras tolkningar av position inom 

företaget och hur de selektivt tolkar sin roll.
105

  

Enligt Ford så var det problematiskt och oönskat med tänkande individer, och med 

individualism kommer självständigt tänkande och agerande. Enligt Alvesson och Kärreman så 

är den sociala självbilden (identitet) socialt producerad genom interaktion med sin omgivning, 

vilket påverkar och förändrar individen.
106

 Begreppet social identitet grundades av social 

psykologen Henri Tajfel i början av 1970-talet och bygger på att individen tar på sig en roll 

som identifierar individen som en del av en specifik grupp.
107

 Denna subjektiva tolkning av 

sin grupptillhörighet är i direkt korrelation med att individen skall dela värderingar och 

övertygelser med gruppen denna tillhör, genom detta får individen en identitet inom 

gruppen.
108

 Under normativ kontroll så tilldelas medlemskap inte bara efter individens 

handlande och ekonomiska gynnsamma transaktioner för företagets, utan även efter de 

gemensamma mjuka värderingarna som individen delar med gruppen. Medlemskapet i 

gruppen byggs upp av de erfarenheter som fås inom företaget och för individens moraliska 

orientering i organisationen.
109

 

Dock räcker det inte att uttalade handlingsmönster efterlevs för att högre medlemskap skall 

nås, utan individen förväntas aktivt strida för företagens intressen.
110

 Den normativa 

kontrollen ger då en upplevt psykologisk trygghet om en framtida karriär med relativ 

jobbsäkerhet för den anställda.
111

 Den anställdas fysiska, kognitiva, känslomässiga upplevelse 

samt arbetsbörda belönas med en arbetsrelaterad känsla av tillhörighet på företaget.
112

 

Den sociala identiteten fås genom löpande interaktioner med gruppen och därav skapas 

subjektiva tolkningar av sin kontext och resulterar i identifiering. Denna identifiering byggs 

sakta och säkert upp av de individuella tendenserna alla individer har att klassificera sig själva 

inom någon form av social kategori (dvs. mamma, pappa, säljare, snickare, bankanställd, 

advokat osv.).
113

 Dessa kategorier har två funktioner. För det första som ett kognitivt medel 

att få ordning på sina sociala omgivning och för det andra som ett medel för reflektiv 

identifiering. Den sociala identiteten är därför ett medel för att förklara och tolka sin sociala 
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miljö och sin position inom denna.
114

 Detta innebär att vi som individer får vår sociala 

identitet genom ett tillhörande av en specifik grupp. Genom adaption till de normer (policys, 

etiska regler etc.) som finns påverkas identiteten och laddas med subjektiva emotioner. 

Genom dess sociala natur, är identitet möjlig att påverka och förändra.
115

 

Behovet av tillhöra en social grupp samt det subjektiva skapandet av en social identitet är inte 

något som sker först i arbetslivet. 2009 gjordes en undersökning av Robert Thornberg som 

grundar sig i att undersöka hur barn anpassar sig i skolmiljön. Studien visade att skolan 

fungerar som en kraftfull dold maskin för att lära barn att skapa goda värderingar och 

utbildning i grundläggande värderingar och vad som förväntas av dig som medborgare.
116

 

Thornberg hävdar att det råder en dualistisk påverkan inom skolan genom Sociala 

regulationer, som fyller syftet att reglera studenternas beteende och genom en moralisk 

socialisering, att fostra studenterna i moraliskt tänkande
117

 (som kan summeras ihop till 

normativ kontroll, egen tolkning). Skolan fungerar enligt Thornberg som en 

övervakarmyndighet som övervakar alla handlingar som studenterna gör. Handlingar som 

görs utanför dessa regler tolkas och analyseras av lärare och vid missnöje kommer nya mer 

specifika regelsystem att införas. Dessa regler och riktlinjer har som tidigare nämnts som 

funktion att socialisera studenter in i korrekt beteende. Dock yttrar sig reglerna genom 

informella, outtalade sociala regler och normer för vad som är accepterat inom den arenan där 

individerna agerar.
118

 Sarros et al beskriver mycket pedagogiskt att organisationer och dess 

kultur är de delade förväntningarna samt de normativa beteenden och individers tolkning av 

dessa, samt synen på sig själv, kärnan som skapar den sociala kontexten.
119

  

Vi som individer blir normativt inskolade till att fungera i den "värld" som vi i framtiden skall 

agerar inom och träna oss i att socialt identifiera oss till en viss kategori. Dock är vi individer 

som tränas i att individuellt pröva, skapa och tolka den kontext och "verklighet" som vi 

integrerar i. Företag och organisationskulturer är socialt konstruerade av individer för 

individer.
120

 Detta innebär att denna sociala identiteten är ett ting som går att påverka och 

genom olika former av kontrollsystem och styrning. Dock stannar inte den normativa 

kontrollen vid de aktiviteter och beteendemönster som organisationen specificerat. Den 

normativa kontrollen påverkar och önskar styra de inre drivkrafter som anställda förväntas ha. 

De anställda förväntas ha en stark identifiering av företagets mål och en stark tillfredställdhet 

på jobbet.
121

 

                                                           
114

 Kunda, 2007, s 231 
115

 Alvesson & Kärreman, 2004, s. 3ff 
116

 Thornberg, Robert, "The moral construct of the good pupil embedded in school rules", Education, Citizenship 

and Social Justice, Vol. 4, No 3, 2009, pp. 245-261, s. 9 
117

 Thornberg, 2009, s. 3 
118

 Thornberg, 2009, s. 3 
119

 Sarros et al., "Building a Climate for innovation Through Transformational Leadership and Organizational 

Culture", Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol 15, No 2, 2008, pp. 145-158, s. 1f 
120

 Thornberg, 2009, s. 3 
121

 Thornberg, 2009, s. 3 



ÖREBRO UNIVERSITET  Filip Klarsten 830919 
Självständigt arbete  Billy Skogh 890111 
Företagsekonomi 
Höstterminen 2012 
 

23 
 

3.7 Sammanfattning av normativ kontroll 

Normativa kontroll har som mål att skapa en organisatorisk kultur där den direkta och 

indirekta övervakningen (vertikal och horisontell) som sker av personalen leder till att de 

anställda självdisciplinerar sig till att handla på ett sätt som företaget önskar. Vidare leder 

detta till att alla reflektioner sker utifrån denna sociala identitet som skapats med gruppen. 

Medlemskapet i gruppen de tillhör är så stark att individen formar sina egna subjektiva åsikter 

efter gruppens, samt de riktlinjer som formulerats. Den totala övervakningen kontrollerar och 

leder till att alla beteenden är så intränat och självklara att ett avvikande beteende är helt 

otänkbart och det oönskade beteendet leder direkt till förväntad bestraffning. Det ultimata 

målet med normativ kontroll är således att styra individens inre drivkrafter i företagets 

intressen.  
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4. Vetenskapligt förhållningssätt 
I detta kapitel förklarar vi det vetenskapliga förhållningssättet vi använder oss av i detta arbete 

på ett teoretiskt plan. Vi kommer inleda med att beskriva fallstudier. För att sedan gå vidare 

till att förklara socialkonstruktionism, diskursanalys och implikationerna detta för med sig. 

Först senare i arbetet (under rubrik 5) kommer vi gå in på den praktiska genomförandet. Detta 

kapitel anser vi vara nödvändigt för att ge läsaren en förståelse för hur vi har valt att 

undersöka företaget och den normativa kontrollen, samt hur vi förhåller oss till data. 

4.1 Fallstudier 
Fallstudier är en strategi som används på individuella fall, där fallets studieobjekt och kontext 

inte går att skilja åt. Det som sätts i fokus och fallstudiers syfte är att få insikt i sociala 

relationer som råder i komplexa situationer där kontexten påverkar fallet i sådan grad att det 

inte går att skilja dem helt åt och ändå ge en ärlig bild av det som studeras.
122

 

Fallstudier erbjuder en undersökningsstrategi som tillåter penetration med hänsyn till 

kontexten av det som undersöks.
123

 Således är det viktigt att poängtera att fallet som 

undersöks skall ha en egen kraft av sig själv, och undersökarens roll blir att ingeånde belysa 

detta och de drag som är specifika för fallet.
124

 Om det inte sker en distinktion och ställer 

kravet att fallet som undersöks har en egen kraft och har unika drag, så skulle alla 

undersökningar kunna kallas fallstudier.
125

 

Det är av två anledningar till att vi har valt att använda oss av strategin fallstudie. För det 

första fanns det begränsat av tid (och således fanns inte tid att undersöka samtliga företag 

knutna till R-företagen) och för det andra så är den normativa kontrollen beroende av 

företaget, så kontexten är nödvändig för förståelsen,
126

 och då lämpar sig fallstudier väl. 

"Hur" och "varför" frågor kan med denna strategi besvaras och behandlas då de siktar på att 

förklara och skapa förståelse för det undersökta fenomenet. Detta förstärker behovet av 

kontexten, då fenomen som undersöks sällan går att lösryckt förstå och är beroende av sitt 

kontext.
127

 I vårt fall går det inte att tänka sig en specifik normativ kontroll utan ett företag, 

eftersom företaget är kontexten som skapar den normativa kontrollen, därav kan vi inte 

lösrycka vårt undersökningsobjekt (normativ kontroll) ifrån dess kontext, eftersom den 

uppstår av och för kontexten (företaget). 

Det som utgör grunden i just denna strategi är synen på hur olika källor och deras tolkningar 

på fenomenet ligger som grund till en förståelse av en helhet.
128

 Även om det råder en 
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polemik mellan den kvalitativa och kvantitativa skolan så uppfyller fallstudier möjligheter till 

en forskningsstrategisk kompromiss av en acceptabel nivå när det berör trovärdigheten i de 

insikter som uppnås, när det gäller den pågående utvecklingen av kontroll och styrning mot ett 

etiskt förhållningssätt. Detta uppnås och styrkan i fallstudier ligger i hur man genom olika 

linser observerar (i vårat fall sex intervjuer, Reffekts hemsida samt R-Företagens hemsida) 

detta fenomen.
129

 Detta leder till att fallstudier erbjuder möjligheter att få ett djupare insikt 

samt bredd inom det fenomen som undersöks vilket leder till att man får insikt i hur 

situationen ser ut och tolkas.
130

 Denna insikt kan sin tur ge insikt och ligga som grund för 

teorigenerering eller teoriprövning.
131

 

4.2 Socialkonstruktionism och diskursanalys 
I detta arbeta har vi valt att använda oss av diskursanalys som metod, och med den metoden 

kommer även en forskningsfilosofisk verklighetssyn som kallas socialkonstruktionism, där 

språket och språkbruket har den centrala rollen för vetenskap och kunskap. Språket kan ses 

som någonting som avbildar ”verkligheten”, eller som konstruerar den. Vilken av dessa 

föreställningar som är ”sann” är omöjlig att klargöra då för att kunna bevisa eller argumentera 

om detta på ett filosofiskt plan kräver en definition av ”verklighet” eller ”sanning” som även 

den tvingas färdas och filtreras genom språket, vilket gör den definitionen i sig en avbildad 

version eller en konstruerad sådan. Kategoriseringar, förklaringar och språkbruket är inte 

någonting som existerar utanför människan och hennes förståelse, det finns inga definitioner 

som är per automatik ”sanna” enligt naturlagar eller en högre makt. Detta leder till att alla 

förklaringar, definitioner och kategoriseringar tvingas passera genom människans förståelse 

och användning av språket.132 I denna studie, med vår teoretiska grund i 

socialkonstruktionism, väljer vi dock att se på språkbruket som någonting som konstruerar vår 

verklighetssyn och verklighetsuppfattning. Detta tillåter oss (som Potter pekar ut) att ställa 

frågor rörande själva konstruktionen av språkbruket,133 en möjlighet som vi inte hade haft ifall 

vi valde att se på språket som någonting som avbildade verkligheten. 

Inom socialkonstruktionism och diskursanalys menas det att språket är det som skapar vår 

uppfattning av verkligheten. Vi förmedlar och skapar kunskap via språket på ett eller annat 

sätt. Då vi förmedlar allt via språk i någon form är det även via språket vi tar in information 

och influenser. Jørgensen & Philips definierar diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”
134

 och det är detta, hur vi talar om världen, som är 

det som skapar vår verklighetsuppfattning och därav vår kunskap om världen. Det är även 

detta som är av intresse för diskursanalys, hur vi talar om världen ger en avbild av vår 

verklighetsuppfattning.  
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Den fysiska verkligheten må vara objektiv, men vi kan aldrig förmedla någon kunskap om 

den utan att först filtrera den genom våra tankeprocesser och språkliga förutsättningar. Därav 

kan ordet ”verklighet” lätt missuppfattas när det kommer till socialkonstruktionistiska termer. 

Socialkonstruktionismen och diskursanalys menar inte att förneka att det finns en fysisk 

verklighet. Det är inom socialkonstruktionsim klart att det finns en objektiv fysisk verklighet, 

men den får först en betydelse när den ingår i en diskurs. När en individ försöker förklara den 

fysiska verkligheten får den ett värde för diskursen, och ingår då även i den sociala 

verkligheten.
135

 

Däremot ifrågasätts en objektiv social verklighet, och det är den sociala verkligheten vi menar 

när vi använder ordet ”verklighet”. Enligt socialkonstruktionismen är vår 

verklighetsuppfattning skapad i sociala sammanhang med kategoriseringar och 

föreställningar. Vi som individer tänker till och med i dessa kategorier, och vi kan inte se 

bortom vår socialt konstruerade verklighetssyn. Det går därav inte att avspegla en oberoende 

verklighet, och vårt jobb som undersökare blir snarare att undersöka verklighetsuppfattningar 

än ”verkligheten” i sig.
136

 I mer traditionella undersökningsmetoder och deras teoretiska 

grunder anses verkligheten och individen vara åtskilda och att de kan behandlas fristående 

från varandra. Detta kallas den dualistiska verklighetssynen och socialkonstruktionismen tar 

helt avstånd ifrån detta och menar istället att individ och verklighet är bundna till varandra, 

om inte annat så genom att det är individer som avbildar verkligheten.
137

  

Att det enligt socialkonstruktionismen inte går att ge en objektiv verklighetsbeskrivning är det 

samma för alla individer och på alla nivåer. Den objektiva verklighet som presenteras i en 

forskares artikel är subjektivt influerad precis som en lekmans debattartikel i den lokala 

tidningen, precis som att vårt egna arbete är påverkat av våra influenser. Därav får alla källor 

samma anseende gällande validitet inom diskursanalys, så länge båda källorna gör anspråk på 

att representera en verklighet. Detta eftersom avbildningen av den upplevda verkligheten inte 

är någonting som ägs eller tränas upp, det är en kunskap och möjlighet som alla individer 

besitter. Verklighetsbeskrivningarna och verklighetsuppfattningarna kan skilja sig på många 

olika sätt (elegans i beskrivningen eller djup som exempel) men så länge de gör anspråk på att 

representera en verklighet är de lika mycket av intresse för diskursanalys. I dess mest extrema 

fall får en vetenskaplig artikel och en artikel ifrån en modetidning samma behandling, i vårt 

fall spelar det ingen roll om berättelsen kommer ifrån VD:n på företag X eller från städaren, 

ifall båda ingår i organisationen och påstår sig förklara en verklighet på något sätt har de 

samma status som källor.
138

 Detta medför även att validiteten för detta arbete egentligen inte 

är intressant att diskutera, då vår beskrivning av situationen bör ses på samma sätt som vi ser 

på våra källor, alla är lika valida.
139
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Vidare eftersom vi i detta arbete arbetar med intervjuer som är icke-naturligt förekommande 

data kommer vi inte nå språkbruket i dess helt naturliga form, en problematik vi är tvungna att 

acceptera som en svaghet då vi inte hade möjlighet att undvika den.
 140

 
141

 Vi har även behövt 

processera insamlad data genom vår egen verklighetsuppfattning, teoretiska grund och 

språkanvändning som intervjuare och skribenter innan vi presenterar den för läsaren, en 

problematik som samtliga användare av diskursanalys lider av.
142

 Våra kategorier och 

uppfattningar kommer därför vara närvarande dels i skrivandet av denna text, men även i 

intervjuerna. Dessutom har författarna alltid möjligheten att främja sina egna uppfattningar.
143

 

Språkbruket och kategoriseringar sätter upp både möjligheter och begränsningar för 

människans representation av verkligheten. Ifall ett språk har många olika ord för närliggande 

saker ger detta en möjlighet att mer precist beskriva förhållandena eller händelserna som de 

upplevs, medan motsatsen även är sann. Det är dessa språkliga möjligheter och begränsningar 

som hjälper till att beskriva verkligheten, och den upplevs och reproduceras därav olika 

beroende på ordval och förhållningssätt.
144

 

Vi kategoriserar för att förenkla den kunskap vi besitter och göra den mer tillgänglig för 

andra. Erfarenhet ifrån en händelse ger avspelning på alla liknande händelser och det samma 

gäller alla grupper. En person kan exempelvis ha information och kunskap om en grupp 

individer (notera att det inte nödvändigtvis behöver vara korrekt information och kunskap) 

utan att själv egentligen ha träffat eller pratat med en individ från denna grupp. Vi 

kategoriserar i princip allt för att förenkla, förklara och ge direkta associationer till andra 

människor.145 Händelser (“bilolycka”, “fest” eller “träning”) och grupper av individer 

(“skateare”, “politiker” eller “socialdemokrat”) är ofta subjekt för kategorisering. 

Kategoriseringen ger direkt associationer, men förklarar egentligen väldigt lite om exakt vad 

som hände eller hur/vem människan är/var.146 

Språkliga förutsättningar som kategoriseringar är i ständig diskussion. Kategoriseringen går 

endast att använda ifall det finns någon form av generell konsensus kring dess betydelse, men 

de ändras ständigt i den pågående diskursen.
147

 Det är just dessa diskurser, dessa diplomatiska 

förändringar av begrepp och kategorier som är det främsta studieobjektet i diskursanalys. Det 

kan exempelvis vara väldigt intressant att se hur en sådan diskurs ändras över tiden för ett 

givet objekt. Det underliggande antagandet är att diskursen kring begrepp och förhållandet till 

diskursen skiljer sig i olika grupper, dels vilka begrepp som är viktigare i den pågående 

diskursen men även hur själva diskursen av dessa begrepp ser ut. Det är därav möjligt att 
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jämföra diskursen i en viss grupp eller på en arbetsplats med en annan, eller varför inte mot 

den generella, allmänna och samhällsdrivna diskursen?
148

 

När man arbetar med diskursanalys kan det vara viktigt att poängtera att metoden 

diskursanalys är beroende av den teoretiska grunden av socialkonstruktionism. Ifall man inte 

accepterar socialkonstruktionism och allt vad det innebär (främst att språket ”skapar” 

verklighetssynen) går det inte att använda diskursanalys. Det kallas en ”paketlösning” då teori 

och metod hänger samman, men samtidigt finns det frihet att välja element ifrån olika 

diskursanalytiska inriktningar, och även ifrån andra metodologiska och teoretiska inriktningar 

utom de diskursanalytiska. Detta gör att ”paketlösningen”, trots beroende av den filosofiska 

ansatsen av socialkonstruktionism, ändå är väldigt flexibel och möjlig att använda på i princip 

oändligt många områden och frågeställningar.
149

 

4.3 Metod 
Den metod vi använde i detta arbete är egentligen väldigt enkel, men begrepp så som 

fallstudie, socialkonstruktionism och diskursanalys förvirrar ofta läsare som inte har tidigare 

kunskap om dessa teoretiska inriktningar. Väldigt kortfattat går det att påstå att det vi gör är 

att undersöka ett givet företag för ett givet fenomen genom att titta på språkbruket som 

används på företaget. 

Fenomenet vi undersöker är den normativa kontrollen som är menad att säkerställa ett etiskt 

företagande gäller samtliga medarbetare på företaget. Detta leder till att samtliga diskurser på 

företaget inte nödvändigtvis intresserar oss. Ifall en pågående diskurs på arbetsplatsen är 

gällande att hundar är bättre som husdjur än katter är detta väldigt osannolikt av intresse för 

den normativa kontrollen (om inte företaget skulle ha någonting emot katter visserligen). 

Därav ansåg vi att fokus inte skulle ligga på att försöka hitta alla diskurser på arbetsplatsen, 

utan snarare se hur vissa diskurser var uppbyggda och innehöll. Då framförallt diskurser på 

branschen (hur de placerar sin egen verksamhet i konkurrenssammanhang och liknande), 

företaget i sig (vad de uttrycker om sin egen arbetsplats), deras medarbetare (hur de förhåller 

sig till och talar om varandra) och vad som uppmuntras och förkastas i deras yrkesroller. 

På grund utav att vi behövde se hur diskurser byggs upp och vad de innehåller på 

arbetsplatsen har vi i detta arbete valt att undersöka och behandla data på ett liknande sätt som 

Wethrell och Porter gör i sin text ”mapping the language of racism”, där de undersöker 

diskursen kring ett visst folkslag i Nya Zeeland.
150

 För att analysera den insamlade data 

använder de (liksom vi gör) sig av analysverktyget ”interpretative repertoires” (i 

fortsättningen endast ”repertoarer”) som ser på innehållet av diskursen mer än hur diskurser 

abstrakt är orienterade med eller mot varandra. Repertoarer är kluster av termer och 

metaforer, vilket även är det som hamnar i fokus för analysen. Dessa kluster ses som 
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byggstenar för diskursen och är viktiga bitar av individernas sätt att konstruera verkligheten i 

deras vardag. Eftersom abstrakta definitioner och ordboksdefinitioner inte används för att 

förklara dessa begrepp hamnar de även i sin praktiska användning, och får en ”handlings 

orienterad” inriktning i dess användning.
151

 

Eftersom repertoarerna är begreppskluster som individen organiserar sin 

verklighetsuppfattning kring finns det vissa saker som relateras till normativ kontroll som vi 

fokuserade extra på. Exempelvis hur respondenten positionerar sig till olika påståenden och 

uttalanden anser vi kunna avslöja social identitet, var respondenten lägger ansvar anser vi 

kunna avslöja relationer mellan individ och företag eller grupp samt hur individen skiljer 

företaget från externa aktörer anser vi kunna avslöja det individuella förhållningssättet till 

företaget och branschen. 

Efter genomförda intervjuer transkriberades de och jämfördes för att försöka hitta repertoarer 

i dessa.
152

 Detta innebar ett sökande efter gemensamma metaforer, begreppskluster och 

förhållningssätt som används av intervjusubjekten i diskussioner och utsagor. Transkriptionen 

presenteras exakt så som intervjun gick tillväga, med andra ord är det en direkt nedskrivning 

av samtalet. Vi använde däremot inte en fonetisk transkription utan snarare en skriftspråklig 

sådan då det underlättar för läsaren, samt att "se" hur subjektet uttalar någonting inte var av 

intresse för vår undersökning.
153

 Vi inkluderade sådant som mindre läten (skratt, 

bekräftelseljud och liknande) och längre pauser för att ge läsaren så stor inblick som möjligt i 

hur konversationen gick till.
154

 

Då respondenternas svar först hade ett värde för detta arbete och undersökningen som gjordes 

när de sätts i relation till varandra kommer vi inte skilja på empiri och analys.
155

 Mängden 

data som producerades av intervjuerna är även det olämpligt att presentera i sin fullo, då en 

enskild intervju producerade långt över femton sidor transkriberad text. Vi valde även att 

presentera och behandla respondenternas utsagor som Wetherell & Potter gör i sin 

undersökning från 1993 då de först presenterade den relevanta biten av transkriberingen i sin 

rena form och sedan kommentera på och analyserar det avgränsandet stycket och slutligen 

jämförde flera stycken med varandra.
156

 

4.4 Reflexivitet 
Användningen av forskningsstrategin fallstudie anser vi vara ofrånkomligt då att undersöka 

hur den normativa kontrollen konstrueras och motiveras är starkt och tydligt kopplat till 

kontexten.
 157

 Vi antar att de studier av normativ kontroll vi tidigare har refererat till hade en 
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liknande inställning, då de exklusivt är fallstudier som vi har funnit som behandlar normativ 

kontroll. 

Socialkonstruktionism och diskursanalys valde vi främst baserat på synen på identitet och 

språk. Eftersom en förutsättning för normativ kontroll är att personlighet och identitet är 

påverkningsbar behöver vi hålla ett synsätt som även tillåter detta. Ifall vi skulle använda oss 

av en verklighetssyn där identitet är någonting fast eller i alla fall inte går att påverka skulle 

detta resultera i att normativ kontroll per definition skulle vara verkningslöst, en syn vi inte 

har och skulle vara omöjlig att sammanfoga med vårt syfte. Det hade varit möjligt att välja en 

annan verklighetssyn än den socialkonstruktionistiska för samma anledning, men då 

socialkonstruktionsim och diskursanalys, som är en form av språkanalys, hänger samman såg 

vi detta par vara att föredra för språkets påverkan på normativ kontroll. Språket anser vi får 

vikt för normativ kontroll eftersom det är det enda sättet att förmedla tankar och inställningar 

mellan människor. Därav blir även språket en väldigt central faktor i normativ kontroll, 

eftersom det är kontroll och styrning av en persons inställningar och upplevelser, utan språket 

skulle det inte vara möjligt. Att genomföra en annan form av språkanalys än diskursanalys 

hade kanske varit möjlig, men då diskursanalysen tillåter mer frihet i tolkningar och fokuserar 

mer på bakomliggande faktorer till språkbruket, vad språkbruket och ordvalet har för avsikt, 

ansåg vi diskursanalysen vara optimalt för vårt syfte.
158

 Dessutom tillåter diskursanalys i 

större utsträckning än andra språkanalyser förekomsten av onaturligt förekommande data, så 

som intervjuer.
159

 

Intervjuer som är vår datainsamlingsmetod valdes främst eftersom vi anser kvalitativ data 

vara det enda resonabla sättet att få fram hur konstruktionen av den normativa kontrollen 

utformades. Det är inte en omöjlig tanke att använda sig av kvantitativ data, men vi skulle 

kalla den osannolik då exempelvis en enkät sällan får fram ett sådant djup att analysen hade 

kunnat producera någon form av insikt i fallet. Naturligt förekommande material eller 

observationer hade kunnat vara den primära datakällan, och det hade troligen varit att föredra, 

men då vi var under tidspress för att genomföra detta arbete såg vi det som osannolikt att på 

kort tid kunna få fram något resultat som inte var platt, ytligt och slutligen ointressant. 

Exempelvis hade vi kunnat följa en ny medarbetare på företaget för att försöka observera hur 

denna blev påverkad av olika källor till att anpassa sig till den normativa kontrollen, men det 

hade varit extremt tidskrävande och tidsramen hade varit väldigt osäker. Semi-strukturerade 

intervjuer gav oss möjligheten att få fram data specifikt för normativ kontroll, samtidigt som 

sättet att tala kunde till största möjliga del bevaras hos intervjusubjekten genom att härma 

deras språkbruk och vi fick möjligheten att hålla oss till en lämplig tidsram.
160

 Hade vi känt 

att vi hade möjligheten hade vi valt naturligt förekommande material före intervjuer för att 

försöka undvika vår påverkan i intervjusituationerna. 
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4.5 Sammanfattning av vetenskapligt förhållningssätt 

Detta arbete använder sig av ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt vilket innebär att 

språket ses som det som skapar människors verklighetsuppfattning, samt att det inte är möjligt 

att presentera en objektiv bild av verkligheten då alla är subjektivt influerade. En fallstudie 

strategi anpassades även för att få ett utdrag ifrån ett företag för att ge inblick till det sociala 

fenomenet med ökade krav ifrån samhället på etiska företag. Efter insamlad data från vårt 

fallföretag analyserades detta med diskursanalys enligt så kallade "tolknings repertoarer" (vi 

kallar dem endast repertoarer). Repertoarer innebär begreppskluster som används för att 

organisera individens verklighetsuppfattning.  
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5. Genomförande 
I detta kapitel diskuterar vi hur undersökningen genomfördes. Syftet är i första hand att 

presentera praktiskt hur undersökningen gick till men i de fall vi anser att en motivering av 

våra val och tillvägagångssätt är av intresse genomför vi detta via teori. 

Efter ett initialt möte med VD:n på Reffekt blev vi hänvisade till personalchefen. Då vi 

ämnade att undersöka den normativa kontrollen via etiska riktlinjer från både R-företagen och 

Reffekt efterfrågade vi att få intervjua sex till åtta stycken individer enskilt under en dag. Vi 

efterfrågade även att få intervjua anställda med varierande anställningstid på företaget (vi 

intervjuade subjekt som hade arbetat på Reffekt från två månader till sjutton år). Detta för att 

vi ville se ifall anställningstiden kunde påverka den normativa kontrollen av de anställda. Vi 

var även på arbetsplatsen för två möten innan intervjudagen (ett med VD:n och ett med 

personalchefen), samt anlände så pass långt innan intervjuerna skulle börja att vi hann 

presentera oss samt bekanta oss ytterligare med miljön innan vi påbörjade intervjuerna.
161

 

Insamlingen av data skedde via semi-strukturerade, enskilda intervjuer. Vi ansåg att detta var 

det absolut bästa alternativet eftersom vi önskade att få utsagor från respondenterna som var 

så nära ett samtal med en kollega som möjligt, där ”chefen” högst troligt inte kommer höra 

vad som sägs och således inte kunna hålla individerna ansvariga för sina ord och utsagor. Av 

samma anledning lovade vi respondenterna total anonymitet i detta arbete. Detta eftersom 

normativ kontroll indikerar en styrning som sträcker sig bortom endast individens handlingar, 

det är att kontrollera tankegångar och inställningar, så det är inte normativ kontroll ifall 

respondenterna uppträder på ett visst sätt men inte håller med om att det är korrekt.
162

 

Vår kontaktperson tyckte att allt var genomförbart, förutom att han endast kunde boka in sju 

intervjuer, men endast sex stycken genomfördes. En av de inbokade respondent dök aldrig 

upp, då vi försökte fråga vår kontaktperson om var denna individ var satt han i ett möte vi inte 

ville störa. Eftersom vi ändå anser att vi täckte alla våra kriterier för intervjuerna påverkas inte 

studien i så stor utsträckning av detta, även om ju fler respondenter desto bättre. Företaget och 

framförallt vår kontaktperson förberedde ett rum som hade möjligheter att dra för gardinerna 

för våra intervjuer. 

Det våra respondenter visste innan intervjutillfället var att vi skulle skriva vårt examensarbete 

om etikarbetet företaget bedriver och R-licensen, vilket vår kontaktperson informerade våra 

respondenter om. Att vi skulle skriva vårt examensarbete poängterades för att inga 

missförstånd kring vår koppling till R-företagen skulle ske, då det inte finns någon sådan 

koppling. 

Den frågeställning vi valde att konstruera baseras främst på den teori vi redan har presenterat i 

detta arbete, men givetvis ”vinklad” så att det gällde den specifika arbetsplatsen. Å andra 

sidan ställde vi inga frågor direkt gällande normativ kontroll i den formen, vi ställde frågor vi 
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hoppades skulle visa den normativa kontrollen utan att behöva fråga om den. Exempelvis 

frågade vi hur de belönades och bestraffades, någonting som tydligt är en bit av normativ 

kontroll enligt vår teori, men utan att nämna termen ”normativ kontroll”. Vi hade även med 

frågor gällande personen i sig, deras anställning och liknande mestadels för att få personen att 

slappna av, då deras anställning egentligen inte är relevant enligt diskursanalys. Hela 

frågeställningen är med som bilaga till detta arbete men det bör poängteras att vissa frågor 

uppkom på plats, främst då frågan "Hur ser du på att företaget spelar in alla samtal?", 

någonting som vi inte i förväg visste förekom på arbetsplatsen, men då vi ställde dessa frågor 

till alla respondenter har vi skrivit in dem i intervjuguiden (som finns som bilaga). Då vi 

arbetar utifrån diskursanalys menar vi i första hand att försöka i sån stor utsträckning som 

möjligt att likna intervjun med vänskapliga samtal, därav höll vi väldigt löst på frågorna. Vi 

använde dem i första hand som riktlinjer och ifall vi ansåg att vi hade fått svar på dem utan att 

behöva ställa dem gjorde vi helt enkelt inte det. 

Vi valde att klä oss i skjorta, jeans och gympaskor, täckte över alla eventuella tatueringar med 

kläder och bar sparsamt med smycken och accessoarer. Detta för att kunna smälta in så bra i 

miljön som möjligt, en klädkod som vi uppfattar är acceptabel i de flesta miljöer. Dessutom 

valde vi medvetet ett vänligt talsätt och en passiv framtoning för att inte göra respondenten 

obekväm. Vi försökte även adaptera respondentens sätt att tala, och använde oss så ofta som 

möjligt av deras ordval i frågor för att föra intervjun vidare i deras spår och inte i vårt eget. 

Vidare försökte vi medvetet att inledningsvis få respondenterna att skratta, något som ofta får 

människor att slappna av och känna sig trygga i den onormala situationen. Vi valde även att 

spela in intervjuerna med diktafon för att säkerställa rätt kontext och att intervjun kunde 

återställas så exakt som möjligt, något vi frågade ifall vi fick göra för respondenterna innan vi 

påbörjade inspelningen och garanterade att endast vi skulle ha tillgång till dessa, samtliga gav 

sitt godkännande. 

Efter samtliga intervjuer hade genomförts transkriberade vi dessa för att sedan genom 

upprepade genomläsningar finna återkommande mönster, teman och begreppskluster som 

intervjusubjekten tog upp utan vår påverkan. Sedan delade vi in transkriberingarna efter dessa 

begreppskluster och teman för att efter ytterligare genomläsningar ta bort och omstrukturera 

dessa grupperingar, välja bort några och lägga ihop några under nya rubriker. 

De tre repertoarer vi till slut använde oss av kommer samtliga ifrån flera tidigare utvalda 

begreppskluster. Exempelvis var "fulsälj" och "sälja på behov" två olika, men dessa slogs 

ihop då vi kom fram till att de främst hade en betydelse i relation till varandra, därav blir det 

ett gemensamt "begreppskluster" och inte två separata. Samma förhållanden gäller 

"branschdistansering" ("ångerfritt", "trivsel" och "branschsyn") och "pepp" ("peppa", 

"gruppbedöming" och "grupptryck"). De repertoarer som blev "branschdistansering" användes 

samtliga för att distansera företaget från branschen av våra respondenter, vilket gjorde att det 

föll naturligt att sammanfatta dem till en, precis som att föregångarna till "pepp" samtliga 

rörde gruppdynamiken. Vi anser att en större uppdelning hade försvårat analysarbetet 
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samtidigt som dessa färre men mer övergripande repertoarer underlättar för läsaren att följa 

våra resonemang. 
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6. Empiri/Analys 

Som vi tidigare har nämnt så kommer vi presentera data och analysera den i ”repertoarer”, det 

vill säga begreppskluster kring vilka våra intervjusubjekt organiserar sin verklighetssyn. Vi 

kommer därav endast ta upp repertoarer som vi tolkar vara speciella för arbetsplatsen. 

Dessutom kommer vi endast ta upp de repertoarer vi anser indikerar normativ kontroll och 

styrning, då med fokus på normativ kontroll via etiska riktlinjer, policys eller informella 

regler. 

En sak som vi känner behöver förtydligas är när våra respondenter pratar om ”kunder”, ibland 

(och oftast) menar då respondenten det vi kallar ”uppdragsgivare”, den formen av ”kund” som 

faktiskt betalar Reffekt. Ibland (och mer sällan) menar dock intervjusubjektet det vi kallar för 

”slutkund”, vilket är den personen de faktiskt säljer till/pratar i telefonen med för deras 

uppdragsgivares räkning. I vår analys kommer vi att kalla dem för uppdragsgivare respektive 

slutkund löpande för att skilja på dem, men som nämnts tidigare gör inte alltid respondenterna 

detta och vi har behövt tolka vilken av de två som subjektet menar. 

6.1 "Fulsälj" 
Fulsälj uppkom som en repertoar i samtliga intervjuer. Vi misstänker (ifrån egen erfarenhet) 

att begreppet ”fulsälj” i sig är mer en branch-term än exklusivt för företaget, men det är ändå 

intressant för denna undersökning då väldigt tydliga ställningstaganden och förklaringar 

framkommer som avslöjar respondenternas inställning till begreppet och hur de definierar det. 

1 Billy: Vad skiljer Reffekt från, från konkurrenterna? 

2 Respondent: (4 sek) mm, man blir bra bemött, alltså man får mycket fakta, men samtidigt blir 

3 man, alltså man tas om hand om verkligen så där att, det är inte så att när man kliver in här är man  

4 helt lost, men vet inte vart man ska ta vägen utan, det är alltid någon som frågar så här "ja vem ska  

5 du till idag?" ja, (mm), liksom "vad ska du göra? Ska du träffa nån eller?". Det är just den här att  

6 man, ja men just den här vi-känslan att, det är, det är vi, vi hjälps åt, tror jag skiljer jätte mycket.  

7 Och så just den här fulförsäljnings delen tror jag också skiljer väldigt mycket. Att man får ett  

8 förtroende för företaget. 

9 Filip: Som kund eller som anställd? 

10 Respondent: Alltså både och tror jag, både som kund och som anställd. Framför allt som kund 

11 tror jag, för det är bara att titta, vi har jobbat med [uppdragsgivare] i x antal år (mm). Vi har jobbat 

12 med, jag tror [uppdragsgivare] har funnits här i [x antal] år. (2 sek) Så att ja, det är ju också väldigt 

13 viktigt, att man har värderingar också. Man vill uppnå. 

 

I överstående utdrag ifrån en av våra intervjuer nämns fulsälj väldigt snabbt i förbifarten (rad 

7), som om det skulle vara väldigt vanligt att prata om och att det inte behöver någon djupare 

definition. Notera att respondenten inte ens presenterar vilken sida Reffekt står på, ifall de 

fulsäljer eller inte. Nog för att vi faktiskt vet att Reffekt (och respondenten själv) tar stort 

avstånd ifrån det som kallas ”fulsälj”, men det framgår inte av påståendet gällande vad som 

skiljer Reffekt från konkurrenterna. Hade vi inte vetat Reffekts uttalade ståndpunkt innan 

hade det mycket väl kunnat tolkas som att de faktiskt fulsäljer. Detta tolkar vi som att det är så 

givet för respondenten att Reffekt inte arbetar med ”fulsälj” att de inte såg det som en 

nödvändighet att definiera Reffekts ställningstagande tydligare än vad denne gjorde. 
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Tillägget till fulsälj kommentaren, ”att man får ett förtroende för företaget” (rad 7-8), menar 

respondenten troligen som dennes förtydligande av att företaget inte jobbar med ”fulsälj”. 

Men å andra sidan kanske ett företag som arbetar med ”fulsälj” även det skapa förtroende hos 

både kunder och anställda, ifall kunderna, precis som respondenten tycks tolka dem, är 

uppdragsgivarna. Antagandet från respondenten här är alltså att ”ingen” vill arbeta med 

fulsälj, och att företag som gör det anses vara opålitliga. 

14 Billy: Ee, vad upplever du att företaget har för etiska värderingar? 

15 Respondent: Ee, (5 sek) men det är dom som vi har pratar om li, ee, lite grann att, alla inblandade 

16 ska tjäna någonting på situationen, jag menar (mm) vi, våra uppdragsgivare, och slutkunderna. Det 

17 ska ge nytta för alla inblandade, jag menar vi har arbete, våra uppdragsgivare får kunden och om 

18 vi har sålt behovsanpassat någonting som är till nytta för den kunden också. (Mm) Och sen som 

19 sagt, åter igen det här med att, alla inblandade är medvetna om att vi kör inte med någon  

20 fulförsäljning eller nånting sånt där utan, för, allas vårs skull måste slutkunden hela tiden veta vad 

21 det är man tackar ja till, och det sitter fruktansvärt starkt på alla nivåer här. (mm) 

22 Filip: Och detta efterlevs alltid just den här.. 

23 Respondent: Japp, sen kan man göra fel som ny säljare, man kan missförstått någonting eller så  

24 där men, int, intentionen är alltid liksom att, ja men, ja, nej men att kunden ska bli rätt bemött och 

25 att, kunden ska förstå vad det är man har tackat ja till. (mm) 

 

Respondenten lyfter fram fulsälj, eller avståndstagandet från fulsälj, som en av företagets 

värderingar och presenterar det som en motsats till att slutkunden inte får tillräcklig 

information för att veta vad denne tackar ja till (rad 20-21, 25). Det etiska ställningstagandet 

är alltså centrerad kring ärlighet och information som slutkunden har tillgång till. Vilka 

respondenten menar ingår i ”för alla vårs skull” (rad 20) kan vi inte med säkerhet avgöra, det 

skulle kunna innebära alla på företaget, men vi tolkar det som att det innebär Reffekt, 

uppdragsgivare och slutkund, alltså hela kedjan. Detta innebär ett antagande att "ingen" i 

kedjan tjänar på att fulsälja, eller att kunden inte har tillräcklig information. 

Att sälja ”behovsanpassat” framställs till viss del som en motsats till fulsälj, eftersom det då 

även nyttjar slutkunden, någonting som framställs som positivt då det är en bit av företagets 

etiska värderingar enligt respondenten (rad 17-18). Den behovsanpassade försäljningen 

framkommer snarare som det som skapar värdet för kunden med ordvalet "om vi har sålt 

behovsanpassat" (rad 17), än att den sålda produkten skulle innehålla värdet, och att detta 

värdeskapande är det som är etiskt korrekt i sammanhanget. 

Respondenten gör flera antaganden i detta utdrag, att alla i organisationen stöttar detta 

avståndstagande från fulsälj och att de som inte följer detta gör det av misstag eller 

missförstånd (rad 23-24). Användandet av ordet ”man” istället för dom, de, han, hon, jag, vi 

skapar även en viss distans till dessa misstag. Detta tillåter respondenten att behandla dem 

som någonting mer fristående från individens påverkan och resulterar i att ingen kan helt stå 

till svars för dessa misstag. Det skulle exempelvis vara möjligt beskylla antingen ”säljarna” 

eller de som ska lära upp ”säljarna” för detta, vilken respondenten väljer att inte göra. 

26 Filip: Men om du själv skulle säga, liksom helt ärligt, vad är det som utmärker er gentemot 

27 konkurrenter? 

28 Respondent: Ja. Jag tror att det är, våran tydliga, alltså vårt sätt att arbeta i telefonen om man just 

29 tänker på, alltså, sättet som vi säljer till våra kunders kunder, själva, mja telemarketing. Alla 



ÖREBRO UNIVERSITET  Filip Klarsten 830919 
Självständigt arbete  Billy Skogh 890111 
Företagsekonomi 
Höstterminen 2012 
 

37 
 

30 säljare får ju gå säljutbildning, och vi säljer på betydelse, och, det accepteras inte att man fulsäljer 

31 helt enkelt. Och det vet alla som jobbar här, det funkar inte. Hittar vi samtal som, inte är okej, ja, 

32 då blir det ju samtal och det blir tillrättavisningar (mm). Och jag tror att det är, att det ligger i (1 

33 sek) kulturen tror jag det här, att det är inte okej. Och när man jobbar på Reffekt tror jag att man 

34 vet, att det är inte okej. Vi har ju ett exempel, två trappor ner här på, som också är telemarketing. 

35 Som inte, riktigt, har samma etik (hm). Och dom satt, i våra lokaler tidigare, och där vart ju 

36 skillnaden ganska tydlig. På, sättet som var i lokalen också (mm), man känner ju stämningen så, 

37 känner jag i alla fall. 

 

Denna respondent tar starkt och tydligt avstånd ifrån fulsälj, och menar att alla som jobbar på 

Reffekt vet att det inte accepteras. Det behandlas som att det är helt naturligt att det inte får 

förekomma, men likaså är det väldigt bestämt att det inte får förekomma (rad 30-32) 

Respondenten presenterar även sig själv lite som en av väktarna av dessa värderingar då 

denne använder positionen ”vi” i påståendet om att hitta samtal som ”inte är okej” men ”man” 

i att det inte accepteras att fulsälja (rad 30). Denna positionering innebär att respondenten är 

delaktig i jakten på, men frånkopplad ifrån förekomsten av fulsälj. 

Respondenten tar även upp att detta är en kulturell företeelse och att andra konkurrenter inte 

följer samma etiska syn som de gör (rad 32-34). Respondenten menar att detta är så tydligt att 

det går att ”känna” på stämningen, hur detta skulle framgå så tydligt vet vi ej. Övergången i 

positioneringen ifrån att ”man” kan känna det på stämningen (rad 36) till att ”jag” (rad 37) i 

alla fall kan det kan tolkas som en osäkerhet på ifall alla har förmågan att göra en sån 

avkänning eller ifall det är någonting som endast respondenten har möjlighet att göra. Men det 

är intressant att detta etiska ställningstagande framstår som så tydligt för respondenten att det 

ska presentera sig endast via stämningen på arbetsplatsen. 

Motsatsen till fulsälj framställs som att sälja ”på betydelse” i respondentens påstående, 

någonting som lärs ut på säljutbildningen (rad 30). Vad som menas med att sälja ”på 

betydelse” vet vi inte riktigt, men vi gör antagandet att det är motsvarande till att sälja ”på 

behov” eller "behovsanpassat" som andra respondenter tar upp i andra intervjuer. Då 

avståndstagandet från fulsälj genom att sälja "på betydelse" framkommer som att det lärs ut 

redan vid säljutbildningen kan vi här tolka in att dessa etiska ställningstaganden presenteras 

och börjar implementeras hos säljarna på företaget redan på utbildningen. Det samma tycks 

gälla begreppet "fulsälj", att detta är det namn som ges oönskat beteende redan från början 

(rad 30-31). 

Några frågor senare tar vi upp fulsälj igen med samma respondent med frågor kring ifall detta 

har hänt på arbetsplatsen. 

38 Billy: Du sa att om nån fulsäljer så blir dom, (3 sek) kommer inte ihåg vad du använde för ord, 

39 reprimerade? 

40 Respondent: Nej, det sa jag nog inte, jag minns inte vad jag sa men. 

41 Billy: Ja men min fråga var har det hänt? Att någon har ful, fulsålt som du sa? 

42 Respondent: Det har det gjort. 

43 Billy: På vilket sätt då? 

44 Respondent: (3 sek) Jag vet inte exakt hur, vet jag inte, men jag vet att det har förekommit. Eeh, 

45 och då vidtas ju åtgärder så klart. Att man, nu, jag, jag är ju som sagt inte jätte insatt hur för det är  

46 ju gruppcheferna som sköter den biten. Men, det accepteras ju inte. Det förstör ju för oss, det  
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47 förstör för, för branschen (mm), det förstör, vi är ju, det är ju det värsta som kan hända egentligen i 

48 vår relation till våra kunder (mm). Det är ju deras kunder som vi hanterar. 

 

Respondenten lämnar här över ansvaret för åtgärder och tillrättavisningar (som var ordvalet i 

rad 32) till gruppcheferna. Att respondenten behandlar att fulsälj har förekommit som en 

självklarhet (rad 42), men inte vet hur det har gått till är även det ganska intressant (rad 44). 

Till en början presenteras förekomsten av fulsälj som fakta, men när frågan ”på vilket sätt 

då?” ställs blir respondentens svar mer undvikande och fokus byts snabbt över till att det inte 

är respondentens egentliga jobb att veta eller observera sådant beteende (rad 45-46). Det 

indikerar att förekomsten och definitionen av fulsälj är någonting så vedertaget att även om 

respondenten faktiskt har hört eller varit med om att någon har fulsålt har frågan hur det 

faktiskt gick till aldrig kommit upp. Detta leder oss till att ifrågasätta ifall respondenten ens 

har en klar bild av som innefattas av fulsälj, som vi har tagit upp redan är troligtvis begreppet 

så pass vanligt på Reffekt att det aldrig behöver definieras eller förklaras tydligare i vardagen. 

Även fast respondenten inte vet exakt hur fulsäljet manifesterat sig i praktiken, är denne 

övertygad om att det är skadligt för företaget (ordvalet ”oss” på rad 46), branschen (rad 47) 

och relationen till uppdragsgivare (rad 48). Att referera skador av ett sådant beteende till dels 

så många olika intressenter men även på den nivån (exempelvis branschen) ser vi som en 

motivering till vikten av att ta avstånd ifrån detta beteende, och gör detta tydliga 

avståndstagande ett måste mer än ett borde. Detta skyddar ståndpunkten, vilket skyddar både 

individens och företagets trosuppfattning genom att måla upp möjliga skador som måste i 

största möjliga mån undvikas. Vi kan även spekulera att den negativa bild som ofta 

presenteras i media av telefonförsäljning är det som respondenten här i första hand vill 

undvika i och med att fulsälj skadar företaget och branschen. 

[Ang. Nya som kommer in i företaget, censurerat av anonymitetsskäl] 

49 Respondent: ...Man liksom, man har ju varit med om att träffa folk som är bra säljare, som 

50 levererar mycket. Men dom har inte rätt, liksom, sätt. (1 sek) Så det är ju också det man tittar på,  

51 dels är det här någon som bara vill kunna kränga massa avtal, och komma in och tro att det är det  

52 vi jobbar med här, som vi måste skola om? (1 sek) Det är ju också en jävla utmaning, för om han 

53 har fått mycket beröm, han eller hon, mycket beröm på ett annat företag, för ett sätt att jobba där 

54 det liksom bara varit ja men han får upp tio på tavlan, hälften är ånger, men det gör ingenting vi får 

55 betalt bara det blir ett ja liksom (mm). Och sen har han blivit skolad i det, i, nått år, och han 

56 kommer hit och ska lära sig nått nytt liksom att nej du får inte gör dom där säljen längre. Då 

57 kanske han mår skit bra där när han kommer hit och sen så blir det bara så här, kaos, och sen så här 

58 så blir det tillslut, så hi, så går han tillbaka till sin gamla vana, och så får vi massa skit för det. 

59 Filip: Men hur, hur hanterar ni det då? Om det blir så? 

60 Respondent: Ja det tas ju jätte hårt. För det skadar ju varumärket (mm). Och liksom, om någon 

61 börjar så kanske det sprider sig också, och det är jätte farligt. För det är nått man inte vill ha här, 

62 liksom, folk som fulsäljer, som man säger. Det är liksom, (1 sek) och det är ju också det, det som 

63 är bra, om man hör att någon har gjort det eller man hör när man går förbi att någon gör på ett sånt 

64 sätt, då tas det jävligt illa ifrån, inte bara chefer, utan det är även medarbetare som liksom, vad 

65 håller du på med? Och om det inte löser sig, då blir det ju liksom att, då får ju den personen gå. 

66 Billy: Händer det ofta? 

67 Respondent: Nej. Vi har ju blivit jävligt bra på att se vilka som är så där (mm) och så. Och sen vet 

68 ju folk om det också, det sitter ju i väggarna liksom, det är kultur att man inte gör så. Och det tror  

69 jag också leder till att det inte är vanligt. 
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I detta långa utdrag tas flera dimensioner av ”fulsälj” upp, då inte minst en medvetenhet om 

att begreppet kanske inte är det vanligaste utanför företaget och branschen i och med tillägget 

”som man säger” till påståendet om att ”folk som fulsäljer” inte är önskvärda på företaget (rad 

61-62). Antagandet om att behöva ”skola om” anställda från andra företag (för att vara rättvis 

säger respondenten ”om” de har fått beröm från ett annat företag för ”fulsälj”) gör en tydlig 

skillnad mellan Reffekt och företag som arbetar med att ”sälja på fel sätt” (som motsats till 

”på rätt sätt” i rad 50). Dessutom presenteras andra konkurrenter här som att de endast är ute 

efter att sälja, och det spelar ingen roll hur det går till eller ifall de som ”köper” sedan ångrar 

sig direkt efteråt (rad 53-55). En medvetenhet om att det går att påverka andra människor i 

vad som är acceptabelt beteende och inte framkommer av inskolningen, och även ett 

antagande om att de som är anställda på företaget redan är inskolade i företagets spår. Det är 

till och med ganska tydligt att respondenten upplever "beröm" som det som "skolar" de 

anställda i ett önskat beteende, så det är inte långt ifrån att praktiskt förklara hur normativ 

kontroll går till på företaget (rad 52-53). Dessutom tar respondenten upp att ett beteende och 

en inställning kan sprida sig mellan de anställda, någonting som företaget vill undvika. 

Respondenten representerar även företagets intressen i stor utsträckning, dels med påståenden 

om att ”vi” får skit för en individs oacceptabla beteende (rad 58) men även att de måste 

skydda varumärket (rad 60) och att beteendet inte får etableras så att det sprider sig till andra 

på företaget (rad 60-61). Dessutom går en ganska tydlig hyllning ut till att det inte bara är 

chefer som ser på ”fulsälj” som någonting illa utan ”även” medarbetare som inte accepterar 

det (rad 64) och att det är så spritt och accepterat att det sällan förekommer numera eftersom 

det har blivit en del av kulturen (rad 67-68). Fulsälj presenteras även så pass seriöst att ifall 

den som utnyttjar detta felaktiga sätt att sälja inte upphör med det beteendet ”får den personen 

gå” (rad 65, vi återkommer till detta uttryck). 

70 Billy: Eh, vad upplever du att företaget har för etiska värderingar? 

71 Respondent: (1 sek) Jag tycker dom är bra, eem, just det här att man försöker inte, pracka på folk 

72 någonting, ee, och jag menar, skulle vi ljuga och hålla på så, då skulle vi bli av med jobbet, det har 

73 vi liksom fått höra från början, att, (mm) så beter vi oss inte här. Och det är, det är väldigt skönt, 

74 för annars tror jag inte att jag hade kunnat jobba här (mm). För jag vill ändå kunna stå för det, och, 

75 nej, så det är ju skönt, att det, och just det här att, att, säger kunden i telefon, att, dom inte vill prata 

76 med oss, då, då är det så, då får man lägga ett nej, ee. [Censurerat av anonymitetsskäl] 

77 Billy: Vad skulle hända om ni, skulle försöka pracka på eller ljuga för någon då, som du sa? 

78 Respondent: Då skulle vi nog, bli av med jobbet. (Ja) Det har dom sagt att vi ska i alla fall, alltså 

79 då, så får vi inte hålla på, och vi har ju, när vi gör ett sälj, så, gör man en inspelning, (mm) och vi 

80 måste ju ha kundens personnummer och, i den här inspelningen måste vi ha deras godkännande 

81 när vi läser upp avtals villkor och sånt också, och priser och allting, all information om avtalet 

82 finns där, och då, skulle ju inte kunden säga ja om, det inte var på riktigt, ehm, och samtidigt, jag 

83 menar, våra chefer sitter ju och lyssnar på våra samtal ibland (mm), så, det är ju liksom ingen idé 

84 att försöka ljuga om någonting egentligen. (Billy: har det hänt?) Och det är ju inte bara, vad sa du? 

85 (Billy: Har det hänt att någon har blivit påkommen med…) Inte vad jag vet. (nehe) (Filip: hmm, 

86 fräckt) (Billy: fräckt?) Men det är väldigt skönt just det, att, att man gör den här inspelningen, för, 

87 och kunderna säger också det ibland, den är väldigt lång [skrattar] men dom säger det ibland, jag 

88 hade nån gubbe han hade blivit lurad av nått elbolag, han var väll lite sur så här (Filip: [ett 

89 energibolag Reffekt inte representerar], garanterat!) [skrattar] ja jag skulle tro det, nej men (Billy: 

90 du och dina fördomar alltså) (Filip: Nej, nej det är fan inga fördomar), nej men, och då sa han det 

91 ”men gud vad roligt att du gör den här inspelningen och att du verkligen går igenom allting” 

92 [skratt] och så här, och alla andra är verkligen, ”är det slut snart?”. (Filip: And theen) [skratt] ja! 
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93 Men det är så, och jag var så himla glad för det, han bara ”nej men vad roligt nu känns det 

94 verkligen bra det här!” så, så det är kul att höra nått sånt också, (1 sek) och det är just, visst den är 

95 väldigt lång, den kan kortas ned, men det är väldigt viktigt att vi går igenom det (mm), just för att 

96 man inte ska kunna göra nått fulsälj, och så. 

97 Billy: Ähm, det var nått jag tänkte på, nu har jag glömt bort vad det var, (1 sek) jo, är-är det bara 

98 den, avtalet som spelas in? 

99 Respondent: Nej allt spelas in. 

100 Billy: Allt spelas in? (mm) Hur känner du för det? 

101 Respondent: Det känns bra, i början kändes det så här whow, [skratt] men, nej men det känns bra 

102 faktiskt, tycker jag verkligen. Sen är det ju inte allt som lyssnas på, man vet ju inte heller vad dom 

103 lyssnar på och inte, men då blir dom mer motiverade till att göra bra samtal. (mm) Men, (1 sek) 

104 och jag tror att det är väldigt viktigt, jag, (1 sek) jag har väll ingen riktig, alltså, (1 sek) jag har 

105 aldrig tänkt ljuga för någon så, men, det kan ju säkert vara bra för andra som vet om att, folk 

106 faktiskt kan lyssna på det (mm), så att man inte kommer på sånna grejer. 

 

I detta extremt långa utdrag nämns det exakta ordet ”fulsälj” endast en gång, på rad 96. Vi 

tolkar däremot att ”pracka på och ljuga” (rad 71-72) som att vara motsvarande till ”fulsälj”, 

bara respondentens försök att undvika den termen med oss som inte är en bit av branschen 

eller företaget, ungefär en tidigare respondent gjorde fram tills rad 62. Respondenten gör även 

ett intressant ställningstagande där denne säger att skulle ”vi” ljuga, ”vi” bli av med jobbet, 

”vi” har fått höra och ”vi” gör inte så här (rad 72-73). Sedan kvalificeras även detta med att 

”jag” tycker det är att föredra samt moraliskt korrekt (rad 73-75). Då denna etik först 

presenteras som att vara upprätthållen under hot av avskedning ifall de inte efterlevs (samt att 

konsekvenserna inte var relevant till frågan) förlorar det sin ”godhet” och etik, vi tolkar därför 

respondentens kvalificering av de etiska riktlinjerna som fördelaktiga på ett personligt plan 

som att spela ned den egentliga vikten av dem i verksamheten. Respondenten verkar därav 

egentligen inte lägga så mycket vikt vid de etiska reglerna, utan följer dem för att undvika 

konsekvenserna, och kvalificerar dem för att det troligen finns möjliga konsekvenser av att 

inte gör även det. Ifall de följs av moraliska och etiska skäl behövs inte konsekvenserna, det 

är självförklarligt för respondenten varför de ska följas. Även att det ”inte är någon idé” att 

försöka ljuga då det kan lyssnas av (rad 83-84, 95-96, 104-106) på grund av inspelningen 

stärker att de etiska riktlinjerna ska följas på grund av konsekvenserna av att inte göra det.  

Denna vertikala övervakning är även den bekräftad och kvalificerad då vi frågar om den, 

eftersom respondenten uttrycker att det är viktigt (rad 104) och att det ”känns bra” (rad 101-

102). Känslor kring den vertikala övervakningen uttrycks av respondenten ifrån positionen 

”jag”, inget försök att representera gruppen görs utan de är endast personliga. Detta kan bero 

på att misstankar riktas mot ”andra” som kanske vill eller har planerat på att ljuga, och det är 

troligtvis därför denna övervakning även är nödvändig (rad 105-106). Det är intressant att 

respondenten förklarar den exakta grundtanken med panoptikon i och med "Sen är det ju inte 

allt som lyssnas på, man vet ju inte vad dom lyssnar på och inte" (rad 102-103). Då 

grundtanken med panoptikon är att få lydnad och självdisciplin genom osäkerheten i när man 

observeras och inte tycks exakt det gälla även i denna situation, fast med nyare teknologi. 

Vi tolkar detta som en bristning i den normativa kontrollen, eftersom en normativ kontroll 

hade gjort det till ett känslomässigt eller principiellt beslut att följa företagets riktlinjer, 

konsekvenserna av att bryta mot dem i form av avsked och liknande är inte i fokus som det är 
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i respondentens förklaring. Här är det snarare övervakningen som kontrollerar handlingarna, 

inte inställningen till ”fulsäljet”. Däremot uttrycker respondenten att denne själv aldrig skulle 

ha som åsikt att bryta mot dem, givetvis, men då konsekvenserna ändå presenteras som det 

avgörande för att se till att riktlinjerna följs är det motstridigt till normativ kontroll och det 

finns ingen känslomässig motivering till etiken. Normativ kontroll använder sig emellertid 

även av övervakning, men hos denna respondent tycks den normativa kontrollen inte ha slagit 

rot, i alla fall inte än. 

Dessutom presenterar respondenten här som om det finns människor som tänker ljuga för 

kunder eftersom denne först tar avstånd ifrån att själv aldrig mena att göra detta (rad 104), 

men att det kan vara bra för andra att veta att de avlyssnas så att de inte gör det (rad 105-106). 

Detta lägger fortfarande fokus på handlingen i sig, inte det normativa, etiska eller moraliska 

bakom handlingen. 

107 Billy: Men, vad skulle du säga skiljer Reffekt ifrån andra, konkurrenter? 

108 Respondent: Oj, jag har lite dålig koll på konkurrenterna men, är det säljföretag som ni tänker på 

109 då? (Mm) Det jag tycker, det man hör, i och med att jag inte har någon erfarenhet ifrån nått annat 

110 bolag, Reffekt vill inte ha någon ånger, allting säljs på ett snyggt sätt, det är bra, vi vill inte ha 

111 några skituppdrag, utan det är bra uppdrag, som vi, jobbar med, på en längre sikt (mm), som vi vill 

112 göra väldigt nöjda (mm), så att dom vill fortsätta jobba med oss och utveckla andra uppdrag, och ja 

113 men, få det större helt enkelt. Om man upplever andra bolag, så känner jag att det är mycket bara, 

114 att man ska sälja, att det är mer provisionbaserat, att det ska säljas och gör hur du vill. Här är det i 

115 princip ingen ånger, det är noll komma noll fem procent eller någonting på alla sälj vi gör. Så man 

116 ser att alla jobbar snyggt (mm), och är det någon som inte gör det så får den gå härifrån, för att det 

117 är (Filip: är det så hårt?). Ja, om det är så att någon kör på ångerrätt eller säger fel priser eller 

118 säger, fulsäljer på så sätt (Filip: ja juste det begreppet har vi hört innan), ja, att om dom fulsäljer, 

119 då är det så att, då ska dom inte vara kvar här, för det vill inte [börjar säga namnet på en 

120 uppdragsgivare].. eller Reffekt, vara med om, stödja på nått sätt, och det tycker jag är riktigt bra, 

121 för annars skulle inte jag ha varit kvar här, om det inte hade varit företag som skötte saker snygga, 

122 och anpassade efter kundbehoven, då skulle inte jag ha jobbat i sälj nu (mm). 

123 Billy: Har du varit med om att nån har fulsålt? 

124 Respondent: Man har hört, (mm) någon gång, och då har man sett att dom har, inte varit kvar. När 

125 dom har uppmärksammat det, och det är ju så att ifall det är någonting som, för dom lyssnar ju på 

126 alla ljudfiler och så, ifall att det är någonting dom upptäcker går lite fel till i samtalen (mm), att det 

127 används fel säljteknik och liknande, att det är nått som alla borde få reda på, då tar dom ju upp det 

128 (mm), på möten och så. Uppstarter och berättar, så här gör vi inte, och, om vi hör det då kommer 

129 vi att gö, en, ja. (1 sek) (mm) Hur vi ska jobba vidare och ta bort den delen, om det har blivit 

130 någonting som upprepas, som en rutin (mm). 

 

Respondenten presenterar ”fulsälj” som att sälja ”på ångerrätt” eller ge felaktiga prisuppgifter 

till slutkunden (rad 117-118), och att de som inte ”säljer snyggt” inte ska vara kvar på 

företaget (rad 119) och får ”gå härifrån” (rad 116, vi återkommer till det uttrycket). 

Respondenten precis som en tidigare respondent tar upp konsekvenserna av att fulsälja, men 

presenterar det som att det skulle vara en självklarhet att man blir av med jobbet, och 

dessutom använder positionen ”dom” (rad 116, 119) som om det är helt separerat ifrån 

respondenten själv. Här ser vi ett tydligt exempel på någon som faktiskt anser att fulsälj och 

varför det inte är accepterat är självförklarligt, då respondenten endast motiverar 

konsekvenserna av att fulsälja med att Reffekt inte vill uppmuntra det (rad 120) samt att 

denne håller med om det (rad 120-122). Att ”anpassa efter kundbehoven” presenteras som 
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någon slags innerbörd av vad ”sköta saker snyggt” innefattar (rad 121-122) vilket även sätter 

det i konstrast till fulsäljandet eftersom ”sälja snyggt” och ”fulsälja” är tydliga motsatser. 

Respondenten tar upp övervakningen, men inte som ett motiv till att följa riktlinjerna, bara 

som en förklaring till hur ”dom” har blivit ertappade med fulsälj (rad 124-126). Därav finns 

det en medvetenhet i den vertikala övervakningen, men inte någon personlig eller emotionell 

koppling till detta, det är varken positivt eller negativt i respondentens uttryck, det bara är. 

Notera även att respondenten förlitar sig på ”deras” (vi tolkar det som ledning/chefer) 

omdöme ifall det är någonting som ”alla” borde få reda på (rad 127), då en möjlig inställning 

skulle kunna vara att alla ska få tillgång till all information om varför individer ”inte är kvar”. 

Respondenten behandlar det som självklart att det är deras val att dela med sig av information 

eller inte, någonting som i vår teori skulle peka på en så kallad "familjekultur" där 

medarbetarna förlitar sig på sina chefers bedömning gällande rätt och fel. 

Vilka som innefattas av respondentens "vi" i rad 128-129 kan vi med säkerhet inte avgöra. 

Ifall respondenten talar utifrån företaget som helhet ("så här gör vi inte", rad 128) betyder det 

att konsensus kring vad som är rätt och fel blir representerad på en total nivå, och hur de ska 

eliminera oönskat beteende blir en kollektiv arbetsinsats. Det skulle däremot kunna vara så att 

respondenten här talar utifrån dom som leder dessa "uppstarter" och väljer ifall de ska dela 

med sig av informationen eller inte, varpå implikationerna här är att chefer även har makten 

att ganska fritt implementera nya riktlinjer och medarbetarna följer dessa lydigt. Trots att 

denna diskussion är intressant kommer vi inte göra så mycket med den, då vi (Billy och Filip) 

höll varsitt läger så pass hårt att vi var tvungna att till slut acceptera att det är för öppet för 

tolkning för att vi ska kunna med substans bakom oss välja den ena eller den andra sidan. 

Senare under samma intervju tar respondenten upp fulsälj snabbt igen. 

131 Filip: Jo, en grej (ja), jag hörde, det här med att det spelas in samtal (mm), hur ställer du dig till 

132 det? Eller vad, hur funkar det? Jag har hört, flera olika, ee, grejer med hur det här med inspelningar 

133 av samtal, vad är det som gäller egentligen? 

134 Respondent: Alla samtal spelas in, dom finns i ljudfiler som man kan lyssna på samtalet (Filip: 

135 Alla?), alla, allting. Och det är så, det är så det ska va, för då hör man, hur samtalen låter, man kan 

136 coacha om man hittar ett bra samtal (mm), samma som man måste ju alltid spela in, om man får ett 

137 sälj så spelar man in en extra sammanfattning, att det finns bara, avtalsinformationen, att man har 

138 det, så det blir lite samma sak, det är ju, inspelat hela samtalet där då, och att det finns kvar, 

139 sammanfattningen finns hos kundservice att lyssna på för kunder, ifall det är någonting som, som 

140 trygghet till dom 

141 Filip: Så man har både hela och, avslutet? (Mm, mm) Filip: Så det är två samtal som spelas in 

142 egentligen? 

143 Respondent: Ja, ja (mm), ja fast det blir som ett också (mm), det hörs, så det, jag tycker det är 

144 viktigt för då kommer dom på ifall det är någon som missköter sig, då, (mm) man kan ha det i 

145 bakhuvudet om man har varit på ett företag där man har fulsålt innan (ja), och kommer hit, då kan 

146 man ha det i bakhuvudet att, ja men, vem som helst kan gå in och lyssna, eller cheferna tar fram 

147 samtal, dom kan lyssna när som helst. 

148 Filip: Har du hört att någon som har blivit ertappad, eller tagen med ful, fulsälja, via, dom 

149 insamlad, inspelade samtalen? 

150 Respondent: Mm, det finns, nån, det senaste året i alla fall, det händer inte ofta (mm). Under ett år 

151 kanske det var en eller två gånger, som det har varit så att det här är så pass dåligt så du får gå på 

152 dan (oj). Mm, och då är det sånna som kanske har jobbat, det är inte sånna som har jobbat någon 
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153 längre tid. Utan, dom kanske har jobbat tre veckor och tror att det är så man får göra. Och, tror att 

154 det inte är någon som kommer på dom, så är det. 

 

Precis som i en tidigare intervju så kommer andra företag och deras ”acceptans” upp som 

motsats till Reffekt (rad 144-145), och att inspelningen av samtal kan fungera som 

avskräckande för dessa anställda gällande fulsälj. Att detta har gett effekt, och att individer 

har blivit påkomna (men att det inte är direkt vanligt) framkommer även snabbt, men 

användningen av ordet ”nån” gör påståendet oprecist och osäkert i sin presentation (rad 150). 

Dessutom framställs det som om att det är en viss typ av människor som kommer in i 

företaget och försöker lura systemet med antagandet att de ska komma undan, men att de 

snabbt bli påkomna (153-154). Ett sådant påstående reproducerar effektivt inställningen och 

föreställningen om att det inte ens är lönt att försöka fulsälja, och hade vi varit nya anställda 

istället för utomstående undersökare så hade nog ingen av oss vågat ifrågasätta kontrollen och 

testa fulsälja ifall vi ville behålla jobbet. 

Som tidigare har framkommit läggs den vertikala övervakningen fram som inte bara 

nödvändig (rad 135) utan som någonting som upplevs vara helt korrekt enligt respondenten 

som kallar denna övervakning för ”viktigt” (rad 143). Liksom för tidigare respondenter så är 

positioneringen ifrån ”jag” positionen i detta sammanhang. Inget försök att representera 

gruppen görs ifrån någon av dessa respondenter, men flera uttrycker misstankar mot andra i 

och med att det är viktigt, för att se till att ”andra” följer reglerna (rad 144-146). 

Konsekvenserna av att fulsälja tas även upp igen (rad 151-152) som någonting självklart, att 

samtalet är ”så pass dåligt” är den enda motiveringen respondenten behöver för att göra sin 

ståndpunkt tydlig. Vilket gör att respondenten här inte endast reproducerar bilden av att det 

inte går att lura systemet, utan att det dessutom är moraliskt fel att försöka samt att den som 

gör det förtjänar att förlora jobbet. 

6.1.1 Jämförelse av ”fulsälj” 

Samtliga sex av våra intervjusubjekt tar upp termen ”fulsälj” utan vår påverkan. Även vi som 

utomstående fick väldigt få förklaring av vad ”fulsälj” är, och varje respondent som på någon 

nivå försökte förklara vad det innefattar hade sin egen tolkning på begreppet. Vi fick endast 

tre väldigt breda och övergripande vad man kan kalla förklaringar till den innebörden i våra 

intervjuer (”slutkund får inte tillräcklig information” rad 20-21, ”pracka på och ljuga” rad 71-

72 och ”sälja på ångerrätt och fel priser” rad 117-118). Som framgår skiljer sig definitionen 

från att undanhålla information till att medvetet ljuga om priser. Det går även att tolka att sälja 

på ”behov” (alt. ”betydelse”) som en motsats till ”fulsälj”, eller enda alternativet ifall fulsälj 

ska undvikas, från några respondenter (rad 17-18, 30, 121-122), och en respondent gav till 

och med indikationer till att denna försäljningsteknik skapar värde för kunden (rad 17). 

Ett begrepp som fulsälj, som helt saknar någon koncis definition, som till och med är 

opreciserat inom den egna gruppen kan vi tänka oss är väldigt effektivt som någon slags etisk 

ståndpunkt. Eftersom ordet i sig självt är nedlåtande och det enda någorlunda genomgående är 

att det är "till skillnad ifrån" deras säljteknik i att sälja på "behov", tillåts varje individ läsa in i 
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princip vad de vill i begreppet, samtidigt som det ger enhällighet till att vara ett moraliskt 

avståndstagande ifrån vad det än är individen menar med ordet. 

Ifall vi ska vara lite hårda i vår tolkning och uppfattning av detta med att sälja på ”behov” 

som en motsats till ”fulsälj” skulle vi vilja göra en jämförelse med ordvalet av ”terrorist” och 

”frihetskämpe”. Ofta är båda dessa grupperingars handlingar de samma, motivet bakom dem 

med, bara ordvalet och associationerna skiljer sig åt. Poängen med telefonförsäljning är alltid 

att sälja produkten, vi lägger nu ingen värdering i detta, hur tekniken för detta praktiskt är 

utformad borde inte ändra detta faktum och därav inte heller ändra etiken i handlingen. Med 

det sagt är det absolut inte omöjligt (och vi tror detta själva) att Reffekt är ärligare i sin 

försäljning än många konkurrenter, och att de är betydligt mycket hårdare mot felinformation 

och lögner ifrån medarbetarna till slutkunden än andra aktörer med, det är i alla fall en 

uppfattning hos medarbetarna som presenterades vid flera tillfällen (rad 32-34. 46-47, 60-61, 

73, 119). Det vi säger är att detta inte beror på försäljningstekniken (att sälja 

”behovsanpassat”) utan att det är en etisk inställning ledningen upprätthåller. Hur som helst 

presenteras att sälja ”behovsanpassat” som ett etiskt ställningstagande som skiljer dem från 

branschen av de vi intervjuade, precis som att fulsälja presenterar som oetiskt, trots att vad 

detta innebär varierar ganska mycket mellan respondenternas uppfattningar. 

Oavsett vad som innefattas av dessa termer så tas fulsälj väldigt hårt på arbetsplatsen (rad 32-

34, 46-47, 60-61, 73, 119). Men endast en respondent tycks motivera att det följs på grund 

utav att reglerna kring att bryta mot det är skarpa (rad 72-73, 83-84, 95-96, 104-106) vilket 

indikerar en handlingsmässig kontroll mer än en normativ kontroll. Flera av respondenterna 

tycks däremot se avståndstagandet till fulsälj som någonting väldigt naturligt (rad 7, 31-32, 

60-65), ibland så pass allvarligt att de som fulsäljer naturligtvis inte ska vara kvar på 

arbetsplatsen (rad 65, 116, 119, 124), någonting som istället indikerar en stark normativ 

kontroll. 

Den vertikala övervakningen uppkommer vid flertalet tillfällen (rad 79, 83, 99, 101, 125-126, 

135),  men presenteras som någonting självklart eller till och med ”viktigt” eller nödvändig 

(rad 104, 135) för att ”andra” anställda på företaget inte ska ”fulsälja” och försöka lura 

systemet (rad 105-106, 144-146, 153-154). Den vertikala övervakningen baserad därav på 

föreställningen av att ”andra” önskar att bryta mot företagets regler kring att sälja ”på behov” 

och inte ”fulsälja” till kunder, och dessa ”andra” måste företaget skydda sig mot genom denna 

vertikala övervakning. De respondenter som tar upp detta är även noggranna med att peka ut 

att det är just ”andra”, och använder positionen ”jag” genomgående för att distansera sig 

själva från de människor som vill utnyttja fulsälj mot företagets interna regler och etik (rad 

104-105, 143). 

Ifall fulsälj faktiskt har förekommit på arbetsplatsen eller inte finns det till viss del skilda 

åsikter om (rad 42, 44, 66-67, 85, 124, 150-152), en uppfattning verkar vara att det i alla fall 

inte sker ofta (rad 66-67, 124, 150). Ett intervjusubjekt menar att det kan ske av misstag (rad 
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23-24) medan några tycks skylla fulsäljande på andra aktörer på marknaden (rad 53-55, 144-

145) samtidigt som ”vissa individer” framställs som de som fulsäljer (rad 105-106, 153-154). 

Hur vanligt det än är på arbetsplatsen att någon ”fulsäljer” så framgår det att det är någonting 

som ses ner på, och någonting som de flesta är överrens om att det ska motarbetas i stor 

utsträckning. Det framgår även från flera respondenter att detta är någonting som skiljer det 

egna företaget ifrån andra aktörer i branschen och att de anser deras egna säljteknik (”behov”) 

vara etiskt och moraliskt överlägsen andras, då de andra fulsäljer. En majoritet av de vi 

intervjuade såg det som helt naturligt att förekomsten av vad de kallar fulsälj inte ska få 

existera på arbetsplatsen, vad som än innefattas av det. 

6.2 Branschdistansering 
Denna repertoar grundar sig inte i ett enskilt ord som ”fulsälj”, snarare är det ett sätt att prata 

om konkurrenter och branschen i helhet. Givetvis kan vi ha påverkat respondenterna då vi 

hade frågor så som ”vad skiljer Reffekt från konkurrenterna?”, men å andra sidan är det inte 

en laddad fråga i sig, svaren hade kunnat variera ifrån ”ingenting” till egentligen vad som 

helst. Majoriteten av respondenterna visade å andra sidan en inställning till branschen som var 

väldigt negativ, troligen konstruerade de en bild som stundtals var mer negativ än vad gemene 

man på gatan skulle säga om telefonförsäljningsbranschen. Detta är inte någonting som är allt 

för lätt att påstå då vi själva i detta arbete försökt visa gemene mans bild av telefonförsäljning 

via tidningsartiklar. 

Det bör även poängteras att hela repertoaren om ”fulsälj” egentligen även den skulle kunna 

ingå i denna repertoar, eftersom detta mycket nedvärderande förhållningssätt som uppvisas av 

de flesta till fulsäljet (och begreppet ”fulsälj” i sig är nedlåtande) projekteras detta till att vara 

någonting negativt som existerar i branschen, men inte i företaget. Alltså sker en distansering 

från branschen i bara den repertoaren som placerar företaget på ett ”högre” plan än 

konkurrenterna.  

1 Billy: Är du stolt över att jobba på Reffekt? 

2 Respondent: Ja det är jag. Det, det är jag. Men det är också lite så, folk undrar vart man jobbar, 

3 Reffekt, och så säger man, ja men vad är det nu då? Ja det är, (1 sek) det är, (1 sek) och då vet man 

4 inte riktigt, då säger man (mm) callcenter eller telemarketing så blir det direkt den här (mhm), ja 

5 [skratt], lite så, så då vill man gärna, ja men vi jobbar med försäljning, men vi gör det på ett bra 

6 sätt, och sånt, det är lite, det blir lite, man vill, just att bara säga telemarketing eller callcenter har 

7 en negativ klang (mm), som ni säkert vet. 

8 Billy: Så du är, mer stolt över företaget än branschen? 

9 Respondent: Ja, ja absolut, det tycker jag, mm (ja). 

 

Vi valde att börja med detta stycke för denna repertoar eftersom det är dels väldigt kort, men 

presenterar en inställning som uppkommer flera gånger. Respondenten säger här att denne blir 

reserverad för att berätta vad Reffekt gör när någon frågar om det (rad 3-4). Det är även så 

pass tydligt för respondenten att den allmänna uppfattningen är att telefonförsäljning har så 

pass negativa förutfattade meningar kopplat till sig att denne förutsätter att vi också är 

medvetna om dessa (rad 6-7). Det framgår i detta arbeta att vi är medvetna om denna negativa 

inställning och håller med om att den finns, men respondenten kan inte ha vetat det vid 
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intervjutillfället. Således är det respondentens uppfattning att i princip alla i samhället har 

denna negativa inställningen, och att alla är medvetna om denna stereotyp. Att det inte finns 

ett tvivel hos respondenten över att denne är stoltare över att tillhöra företaget än att tillhöra 

branschen (rad 8-9) eller behöva lägga till ”vi gör det på ett bra sätt” (rad 5-6) är det även 

ganska talande för själv ha en eller i alla fall presentera en negativ syn av branschen. 

Dessutom indikerar tillägget av ”men vi gör det på ett bra sätt” en tydlig skillnad mellan 

företag och bransch gällande inställning och etik i frågan om försäljning med fokus på hur det 

praktiskt går till, någonting vi tolkar som den behovsanpassade försäljningens etiska 

överlägsenhet.  

10 Billy: Men, vad skulle du säga skiljer Reffekt ifrån andra, konkurrenter? 

11 Respondent: Oj, jag har lite dålig koll på konkurrenterna men, är det säljföretag som ni tänker på 

12 då? (Mm) Det jag tycker, det man hör, i och med att jag inte har någon erfarenhet ifrån nått annat 

13 bolag, Reffekt vill inte ha någon ånger, allting säljs på ett snyggt sätt, det är bra, vi vill inte ha 

14 några skituppdrag, utan det är bra uppdrag, som vi, jobbar med, på en längre sikt (mm), som vi vill 

15 göra väldigt nöjda (mm), så att dom vill fortsätta jobba med oss och utveckla andra uppdrag, och ja 

16 men, få det större helt enkelt. Om man upplever andra bolag, så känner jag att det är mycket bara, 

17 att man ska sälja, att det är mer provisionbaserat, att det ska säljas och gör hur du vill. Här är det i 

18 princip ingen ånger, det är noll komma noll fem procent eller någonting på alla sälj vi gör. Så man 

19 ser att alla jobbar snyggt (mm), och är det någon som inte gör det så får den gå härifrån, för att det 

20 är (Filip: är det så hårt?). Ja, om det är så att någon kör på ångerrätt eller säger fel priser eller 

21 säger, fulsäljer på så sätt (Filip: ja juste det begreppet har vi hört innan), ja, att om dom fulsäljer, 

22 då är det så att, då ska dom inte vara kvar här, för det vill inte [börjar säga namnet på en 

23 uppdragsgivare].. eller Reffekt, vara med om, stödja på nått sätt, och det tycker jag är riktigt bra, 

24 för annars skulle inte jag ha varit kvar här, om det inte hade varit företag som skötte saker snygga, 

25 och anpassade efter kundbehoven, då skulle inte jag ha jobbat i sälj nu (mm). 

 

Detta utdrag bör kännas igen då det var med i föregående repertoar, och det kommer vara 

flera fall av detta, både i denne repertoar och i fortsättningen. Trots att respondenten först 

säger att denne inte har någon erfarenhet ifrån andra ”säljföretag” (rad 11-13) presenteras 

ändå en väldigt negativ bild, exempelvis att alla metoder är tillåtna för att få en försäljning 

(rad 17) hos andra företag. Det som tycks praktiskt skilja Reffekt ifrån de andra aktörerna är 

att sälja "anpassat efter kundbehoven" (rad 25). Dessutom presenteras att Reffekt jobbar 

”snyggt” (rad 13) och inte vill ha några ”skituppdrag” (rad 14) som kontrast till andra aktörer 

på marknaden, så det som underförstått sägs är att konkurrenterna sköter det ”fult” och arbetar 

med ”skituppdrag”. En sådan presentation av konkurrenterna ger till att börja med utrymme 

för förnekelse samtidigt som det ändå presenterar konkurrenterna i en slags passiv negativitet 

och det egna företaget i så pass stark kontrast till det negativa att det tydligt framgår att 

Reffekt är ”mer värda” än andra. Måttet av ”ånger” tycks även av respondenten läggas fram 

som ett bevis på att vara ”bättre än branschen” (rad 17-18), eftersom ett mer relevant mått för 

branschen egentligen borde vara antal försäljningar per arbetad timme för att kunna jämföra 

företag i branschens effektivitet, även om det skulle vara antalet ångerfria försäljningar per 

arbetat timme. I och med detta ångermått samt försäljningsteknikerna så verkar respondenten 

sätta slutkunden och behandlingen av denna som det avgörande för företagets ställning 

respektive branschen. 
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När positioneringen går över till en personlig sådan ("jag", rad 23-25) så blir även stöttandet 

av att "sälja snyggt" personligt, och en övertygelse om etiken bakom säljmetoderna utanför 

företaget kommer fram. Respondenten framhäver här en personlig inställning angående 

försäljningen, och påståendet blir mer än bara direktiv i och med att respondenten endast 

pratar utifrån sig själv. Detta genomförs troligen i ett försök att vara mer övertygande än att 

bara "rabbla" det som företaget försöker framföra som en "bättre" eller mer "etisk" säljmetod. 

Denna passiva nedtryckning/upphöjning sker även senare i samma intervju. 

26 Billy: Är du stolt över att jobba på Reffekt? 

27 Respondent: Ja (Billy: Det är du?), det är jag, [skratt]. Faktiskt, [skratt]. Ee, (1 sek) jo men jag 

28 tycker det känns jättebra för, om man säger att man är telefonförsäljare får man ju vissa blickar 

29 ibland, (mm) att dom tycker att det är konstigt, men jag känner inte alls så, för att jag känner att det 

30 e, jag gör det snyggt, alla här gör det snyggt, och det fungerar bra. Och då känner jag, att då kan 

31 man vara stolt över att göra någonting bra varje dag. 

 

Respondenten (precis som vi själva tidigare har gjort) refererar här till den negativa bilden av 

telefonförsäljning i dagens Svenska samhälle som denne upplever, och påstår att denne har 

upplevt ”konstiga blickar” ifrån andra på grund av yrkeskategoriseringen (rad 28-29). Men 

eftersom att de som arbetar på Reffekt sköter verksamheten snyggt (rad 30) kan de ta stolthet i 

att arbeta för företaget. 

Den passiva men ändå ganska tydliga nedtryckningen av andra företag här är att 

respondenten, mer eller mindre, säger att de som arbetar för konkurrenterna (som ”inte sköter 

det snyggt”) inte kan ta stolthet i sitt arbete. Detta underliggande påstående framkommer i 

användandet av orden ”då kan” eftersom stoltheten då baseras på och är beroende av att ”man 

sköter det snyggt” (rad 30). Dessutom går det att ifrågasätta ifall respondenten menar att 

konkurrenter som inte ”sköter det snyggt” gör någonting dåligt varje dag, eftersom stoltheten 

kan tas av att de på Reffekt gör någonting bra varje dag (rad 31). Det kan emellertid tolkas 

som att de andra företagen gör någonting neutralt varje dag och att Reffekt bara står över 

mängden, så vi nöjer oss med att ifrågasätta vad som menas med kommentaren och inte välja 

en mer ingående tolkning än så. 

[Ang. Nya som kommer in i företaget, censurerat av anonymitetsskäl] 

32 Respondent: ...Man liksom, man har ju varit med om att träffa folk som är bra säljare, som 

33 levererar mycket. Men dom har inte rätt, liksom, sätt. (1 sek) Så det är ju också det man tittar på, 

34 dels är det här någon som bara vill kunna kränga massa avtal, och komma in och tro att det är det 

35 vi jobbar med här, som vi måste skola om? (1 sek) Det är ju också en jävla utmaning, för om han 

36 har fått mycket beröm, han eller hon, mycket beröm på ett annat företag, för ett sätt att jobba där 

37 det liksom bara varit ja men han får upp tio på tavlan, hälften är ånger, men det gör ingenting vi får 

38 betalt bara det blir ett ja liksom (mm). Och sen har han blivit skolad i det, i, nått år, och han 

39 kommer hit och ska lära sig nått nytt liksom att nej du får inte gör dom där säljen längre. Då 

40 kanske han mår skit bra där när han kommer hit och sen så blir det bara så här, kaos, och sen så här 

41 så blir det tillslut, så hi, så går han tillbaka till sin gamla vana, och så får vi massa skit för det. 

42 Filip: Men hur, hur hanterar ni det då? Om det blir så? 

43 Respondent: Ja det tas ju jätte hårt. För det skadar ju varumärket (mm). Och liksom, om någon 

44 börjar så kanske det sprider sig också, och det är jätte farligt. För det är nått man inte vill ha här, 

45 liksom, folk som fulsäljer, som man säger. Det är liksom, (1 sek) och det är ju också det, det som 

46 är bra, om man hör att någon har gjort det eller man hör när man går förbi att någon gör på ett sånt 
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47 sätt, då tas det jävligt illa ifrån, inte bara chefer, utan det är även medarbetare som liksom, vad 

48 håller du på med? Och om det inte löser sig, då blir det ju liksom att, då får ju den personen gå. 

 

Respondenten uttrycker här en föreställning om att andra företag till och med uppmuntrar 

”fulsäljet” (rad 35-36). Åter igen kommer även ångern upp som viktigt för medarbetarna 

genom en kontrast till att konkurrenterna inte bryr sig om ifall de har hög ånger eller inte (rad 

36-37). Då fulsäljet och de som sysslar med detta sedan presenteras som någonting väldigt 

negativt som skadar varumärket (rad 43) innebär detta även en värdering för påståendena 

innan om att konkurrenter arbetar med fulsälj framkommer. Och eftersom fulsäljet i 

respondentens definition ovan står i direkt korrelation till hur mycket ånger som företaget får 

betyder detta att ett telemarketing företags varumärke baseras på mängden (eller rättare sagt 

bristen) av ånger i respondentens uttalande. 

Ifall ånger är i fokus betyder det att även slutkunden är i fokus, då detta även värderar 

varumärket i respondentens uttalande. Eftersom slutkunden troligen inte direkt vet vilket 

företag det är som ringer, utan vilket företag de representerar kan ånger skada 

uppdragsgivarens varumärke, och ifall Reffekt skadar uppdragsgivarens varumärke kan detta i 

sin tur skada Reffekts varumärke. Men eftersom slutkunden inte är de som faktiskt anställer 

Reffekt borde deras varumärke bara vara aktuellt mot andra uppdragsgivare, så slutkunden 

och ångermåttet i fokus är viktigt att poängtera, eftersom andra mått (så som antal köpare per 

timme eller liknande) troligen även de är viktiga mått för möjliga eller nuvarande 

uppdragsgivare. 

49 Filip: Vad innebär det att vara ett R-företag för dig? 

50 Respondent: Öhm, det är, en fin logga. [Skratt] (1 sek) Och sen så är det ju, jag tycker ju, jag 

51 tycker det är jätte bra att det finns, och det är ju det är bra att vi har fått det här märket för, dels är 

52 det det här, man blir ju så här att, ja men va fan, vi gör ju det här, och sen så just när man, som vi 

53 pratade om tidigare, skillnaden mellan oss och andra, då är ju det här R-företaget ett sätt för oss att 

54 visa utåt liksom att, men (mm) vi har till och med fått den här stämpeln. Och det betyder 

55 någonting, det är inte bara ett fint märke så, men när man sitter internt och har jobbat så pass 

56 länge, då är det liksom så här att man, v-varför skulle vi gö' på nått annat sätt? Men då när man då 

57 får det här att, man kan jämföra sig mot andra bolag, då ser man ju att okej, ja på nått sätt måste vi 

58 ju visa att vi är annorlunda. Och då är R-företagen den loggan som passar bäst. Och sen så tycker 

59 jag också om det här, vart det kommer ifrån, den här personen som blev utsatt och så där. 

 

Respondenten uttrycker att denne anser att R-licensen är ett bra sätt att visa upp att företaget 

inte är som branschen (rad 56-58), vad som skulle ingå i betydelsen av R-licens för 

respondenten är dock ganska otydligt. Vi själva vet faktiskt inte riktigt vad respondenten 

refererar till med ”som vi pratade om tidigare, skillnaden mellan oss och andra” (rad 53). Och 

som svar på frågan ”vad skiljer Reffekt ifrån konkurrenterna?” var allt som togs upp hur 

Reffekt säljer (”på behov”), men vad vi upplevde refererades det aldrig till branschen. Det går 

här givetvis att läsa in att respondenten menar att denne har tagit upp någon skillnad mellan 

det egna företaget och konkurrenter tidigare i intervjun som denne ansåg vara självförklarliga 

skillnader, men att vi inte kan se dem. Detta skulle alltså innebära att det finns en så stark och 

tydlig bild av vad branschen gör, som företaget inte gör eller tvärtom etablerad på företaget att 

den inte ens behöver pekas ut, vilket gör att vi som utomstående missar den helt och hållet. 
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Ifall vi förutsätter att respondenten läser in samma sak som vi gör i R-licensen (förutom den 

normativa kontrollen som följer med) skulle detta alltså betyda att det som respondenten säger 

är att R-licensen visar att de har en etisk organisationskultur, någonting som annars är 

frånvarande i branschen. Dessutom är behovet av att visa att ”vi” är annorlunda ganska 

intressant (”måste”, rad 57-58), eftersom det blir ett väldigt tydligt ställningstagande att 

respondenten inte önskar att företaget förknippas med branschen. Denne uttrycker även att 

detta kommer ifrån de andra bolagen (”man kan jämföra sig med andra bolag” rad 57-58), 

alltså har eller gör de andra fel, och Reffekt vill ta avstånd ifrån det. 

60 Filip: Vi tänkte lite så här, lite så här, när, du kom hit, hur, introducerades du? 

61 Respondent: Ja, eem, alltså först var jag ju här på intervju (mm), och, då, då var det lite så här att 

62 man, förklara vad företaget står för och, alltså både värderingar men också liksom, hur det går till 

63 rent praktiskt (mm), vad man gör, eem, och ja, ja, det v, jag har ju också lite förutfattade meningar 

64 egentligen om, telefonförsäljning, (mhm) man har ju hört väldigt mycket, eem, hört kompisar som 

65 blivit intervjuade då det liksom, varit helt, sjukt egentligen, alltså man tycker inte folk ska bete sig 

66 så, chefer och så. 

67 Filip: Hur, hur, på vilket sätt då? 

68 Respondent: Ee, alltså det är ju andra företag (mm), det var därför jag var lite så här skeptisk, och 

69 jag har alltid sagt att jag kan jobba med vad som helst utom telefonförsäljning (ja). 

70 Filip: Ja men vad är det du har hört, det är ju jätte.. 

71 Respondent: Men jag har hört till exempel, det finns ett ställe som heter [externt bolag beläget i 

72 Örebro] (mm), och, jag hade några klasskompisar som var där och var på intervju och nån jobbade 

73 där också. Där har man hört liksom, så här sexuella trakasserier, alltså chefer som verkligen, typ, 

74 psykar sina anställda, alltså sånna saker (mm), sen vet man ju inte om allt stämmer (mm), men 

75 man, man får liksom ofta, sånna här, det är ofta man hör sånna saker om, just sånna här ställen (ja 

76 visst). Och det är väl just det att, då drar ju dom ned hela branschen liksom (mm), och det är 

77 egentligen synd för det finns ju sånna här riktigt bra ställen också tror jag (mm). Och det, jag trivs 

78 jättebra här i alla fall (mm). 

 

Respondenten är noggrann med att peka ut att det är någonting denne har ”hört” på 

ryktesvägar och att det därför inte är helt tillförlitligt (rad 64, 71 & 74) att andra företag i 

branschen beter sig illa mot sina egna anställda (rad 73-74). Detta har också gett respondenten 

förutfattade meningar om telefonförsäljningsbranschen (rad 63-64). Användandet av ”också” i 

det påståendet innebär någon förutfattad mening om andras förutfattade mening, eftersom 

utgångspunkten blir att förutfattade meningar är så vanligt att det skulle vara avvikande ifall 

respondenten inte hade dem. Även ordet ”egentligen” är intressant (rad 64) eftersom sättet det 

används på tar visst avstånd ifrån dessa förutfattade meningar, troligen eftersom respondenten 

själv inte anser sig vara i en position att ha dem, då denne själv ingår i gruppen som 

fördomarna gäller. Dessa fördomar kan nog inte uttryckas mycket tydligare än uttalad 

skepticism till den nivån att i förväg uttrycka en acceptans för alla arbeten, utan just 

telefonförsäljning (rad 68-69). Det finns ändå en motvilja att berätta om vad respondenten har 

hört i intervjun, och det krävdes två gånger att fråga om vad detta var för att få exakta 

exempel. 

Respondenten uttrycker även att det ofta är just telemarketingföretag ”man hör” negativa 

saker om (rad 66), och att det skadar branschen (rad 76). Sedan kommer en tydlig definition 

om Reffekt som att inte tillhöra den kategorin av företag som skadar branschen då 

användandet av orden ”sånna här” inkluderar det egna företaget i kategorin av att vara ett 
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”riktigt bra ställe” (rad 77), och detta kvalificeras med att respondenten trivs jättebra på sin 

arbetsplats (rad 77-78). Detta ställningstagande till Reffekt producerar en bild av branschen 

som väldigt negativ, men lyfter ut företaget som övergripande gott eftersom det är ett ”riktigt 

bra ställe” och respondenten själv trivs väldigt bra, till skillnad ifrån de exemplen denne 

presenterade på någonting som snarast verkar antyda förekommandet av psykisk tortyr på 

konkurrerande företag (rad 73-74). 

Respondenten kommer senare in på vad denne har ”tidigare hört” igen. 

79 Filip: Ee, finns det belöningar om, när man är duktig? 

80 Respondent: Ja, det tycker jag. E, dels att man uppmärksammar hela tiden, dom som har sålt, 

81 (mm) ehm, det är inget så här att man försöker, trycka ner dom som inte säljer, för det är också 

82 sånna här saker som jag hade hört om den här branschen (mm), att liksom, det är väldigt 

83 resultatinriktat, och (mm), gör man inte som man ska så, får man höra det liksom så (mm). Nej 

84 men det är väldigt mycket, just när vi har uppstarter, det har vi två gånger om dan, (mm) som små 

85 möten med gruppen bara, eem, och då, då går man igenom liksom och säger, ja men, dom här har 

86 sålt, så får man lite cred för det då. Och det är ju väldigt skönt om man har haft en riktigt bra dag, 

87 så man får höra det också. (mm) Och, sen så, hela tiden att man peppar i gruppen också, ehm, gör 

88 man ett sälj eller ett bra samtal så får man höra det. 

 

I det här utdraget är det istället att ”trycka ner dom som inte säljer” som är den föreställningen 

som respondenten har hört om branschen tidigare (rad 81-82). Någonting som Reffekt inte 

sysslar med (”det är inget så här” rad 81). Dessutom är en förutfattad mening gällande resten 

av branschen att den är väldigt resultatinriktad (rad 82), och det framställs som om Reffekt 

skiljer sig ifrån detta, fast det är outtalat. Denna skillnad mellan bransch och företag är 

otvivelaktigt intressant, då respondenten menar att Reffekt lyfter upp de som är bra, medan 

konkurrenter trycker ned de som är dåliga säljare. Att lyfta upp respektive trycka ned borde 

egentligen fylla samma funktion, och upplevelsen av att detta skulle vara en markant skillnad 

anser vi vara en ren upplevelse, eftersom att lyfta upp de som är bäst indirekt trycker ned de 

som är sämre. 

Det är genomgående för respondenten att medarbetarna är de som är i fokus för branschens 

negativitet, tillskillnad ifrån ett negativt uppträdande mot exempelvis slutkund eller 

uppdragsgivare. 

89 Billy: Är du stolt över att jobba för Reffekt? 

90 Respondent: Ja, det är jag, jätte stolt faktiskt. 

91 Billy: Hur mycket identifierar du dig som, säljare då? Om du presenterar dig för en ny människa, 

92 presenterar du dig som säljare då, eller? 

93 Respondent: Ja, det är ju min arbetsroll (mm). Alltså, tittar man, alltså, idag, jag spenderar ju 

94 alltså, mellan sex och åtta timmar på mitt arbete, det är alltså största delen av min vakna tid (mm). 

95 Så, ja, jag är verkligen en säljare, alltså är det någon som frågar mig, ja, vad gör du?, ja men jag 

96 jobbar som säljare, jaha, spännande. Ja, så att det är, ja. Det är verkligen. 

97 Billy: Som telefonförsäljare då? 

98 Respondent: Eeh, där har jag svårare, just för att telefonförsäljare är ju, många, [censur] om jag 

99 säger så här ja men jag är telefonförsäljare, ah men gud det är du som ringer till mig [skratt] på 

100 kvällarna (ja) fy sjutton vad jobbigt. Så att det är ju, det när nog snarare för att undvika en konflikt 

101 kanske (mm). 

102 Billy: Så du är stoltare över att vara säljare än att vara telefonförsäljare eller? 

103 Respondent: Mm. Ser du mig som en telefonförsäljare? 
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104 Billy: Jaag, försöker vara så objektiv som möjligt så att.. [skratt] Nej men båda vi har jobbat i 

105 telefonförsäljning vid tillfällen, så att det är.. 

106 Respondent: Jag tror också det är det som är så olika, alltså, alltså, telefon, alltså jag själv till och 

107 med förknippar ju telefonförsäljning med att man bara ringer och läser från ett manus liksom, hej 

108 hej jag ringer från den här tidningen och ska berätta för dig om allt som är jättebra med den här 

109 och så läser man bara från ett manus, det låter väll jättebra, vill du ha det? Nej, det vill jag inte. 

110 Här pratar vi behov, det som är viktigt för dig. När du till exempel ska köpa en tidning, vad tycker 

111 du det ska finnas i just din tidning? Är det nyheter och sånna här grejer? 

 

Ordvalet ”säljare” är i respondentens utdrag ovan mer bekvämt som stämpel än 

”telefonförsäljare” för respondenten (rad 98-99). Och denne erkänner att identifiera sig som 

säljare till stor del eftersom en majoritet av den vakna tiden spenderas med just att ”sälja” (rad 

94-95). En motsägelse är att den tiden egentligen spenderas med just telefonförsäljning, så 

varför denne skulle definiera sig själv som säljare men inte telefonförsäljare baserat på 

tidsmotivet framgår ej. Å andra sidan framgår det varför respondenten inte vill definiera sig 

som telefonförsäljare. 

Respondenten menar även att inte vilja identifiera sig om telefonförsäljare snarare är ett 

konfliktundvikande beteende än något annat (rad 100-101). Yrkesgrupper har varit offer för 

aggressivt beteende ifrån allmänheten vid tillfällen, att telefonförsäljare skulle upplevas som 

en av dessa grupper har inte vi någon tidigare erfarenhet av. Detta aggressiva beteende kan 

härstamma från telefonförsäljarnas arbetsbeskrivningar, i och med att deras verksamhet 

invaderar den privata sfären. Men då måste vi även spekulera kring och ifrågasätta ifall andra 

yrkesgrupper som invaderar den privata sfären, så som dörrförsäljare och jehovas vittnen, 

utsätts för samma aggressiva bemötande. Den negativa bilden grundar sig i slutkunden, och 

att denne finner det störande med telefonförsäljning (rad 99-100). Vilket borde betyda att 

samma reaktion bör uppkomma så fort slutkunden finner praktiken störande och invaderande. 

Respondenten uttrycker även en egen förutfattad mening kring telefonförsäljning som att läsa 

manus (rad 106-107), och då det egna företaget ”säljer på behov” (rad 110) framställs detta 

som vara någonting helt separat från att bara ”läsa manus”. En uppfattning av att ”sälja på 

behov” är överlägset andra försäljningstekniker framgår, och då inte isolerat till överlägsen 

effektivitet utan även överlägsen på någon moralisk eller etisk nivå. Eftersom detta även 

framställs som det som skiljer Reffekt ifrån andra aktörer så betyder det att företaget, med sin 

praktik, blir överlägsen de andra som bara "läser manus".  

112 Billy: Ee, vad skiljer Reffekt mot, konkurrenterna? 

113 Respondent: Ee, jag skulle tro att för att vara ett företag i våran bransch som vi är, så tror jag att 

114 dom flesta, trivs här väldigt bra, för vi har en genomsnittlig åter igen jämfört med branschen så 

115 stannar folk generellt sett, betydligt längre än på motsvarande företag. Och jag tror det här liksom 

116 att, ska man jobba med telefonförsäljning, då vill man, man mår, så f, fan så mycket bättre om man 

117 vet att, det som jag säljer är ändå någonting som kunden har nytta av och syftet är inte bara att 

118 trycka iväg så mycket ordnar eller vad det nu är som möjligt. […] 

 

Respondenten uttrycker en uppfattning gällande medarbetarnas trivsel på de olika 

konkurrenterna i branschen och påstår att Reffekts personal trivs bättre än personalen hos 

konkurrenterna (rad 114-115). Reffekts personal menar respondenten stannar mycket längre 

just på grund utav att de trivs på företaget (rad 114-115). Respondenten hänvisar detta till att 
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Reffekt (till skillnad från konkurrenterna) säljer sådant som slutkunderna har nytta av, och att 

de inte bara försöker sälja en kvantitet för att sälja. Detta leder även till ett uttryck av att andra 

företag är endast (eller i alla fall mer) intresserade av det egna företaget av att ”bara trycka 

iväg så mycket ordrar som möjligt” (rad 117-118). 

Det är viktigt att poängtera att respondenten uttrycker detta som en åsikt denne besitter med 

positioneringen i och med användningen av orden ”tror jag” (rad 113) och ”jag tror” (rad 

115), och denne försöker inte på något sätt presentera den högre trivseln som mer än en 

personlig uppfattning vad vi kan se. 

Ifall medarbetarna stannar på Reffekt längre än konkurrenterna för att de mår bättre på 

Reffekt, och anledningen till det är att slutkunden får någonting de faktiskt har nytta av, 

betyder detta att konkurrenterna inte säljer någonting som slutkunden har nytta av (rad 116-

118). Detta antagande kan baseras på att Reffekt bara representerar företag eller produkter 

som kunden får en nytta av, men det är inte så vi tolkar det. Vi tolkar det som att återigen det 

"behovsanpassade" sättet att sälja på är det som förespråkas, och att detta skulle vara det som 

säkerhetsställer nyttan i försäljningen. 

6.2.1 Jämförelse av branschdistansering 

Samtliga respondenter uttrycker på något sätt den negativa inställningen som finns kring just 

telefonförsäljning som aktivitet samt telefonförsäljare som yrkesgrupp (rad 6-7, 28-29, 57-58, 

64-66, 69, 81-82, 101-103, 114-115). Det är blandat uttryckt som en inställning som finns i 

samhället (rad 6-7, 28-29, 101-103) samt en inställning de själva har (rad 64-66, 69, 81-82, 

114-115). 

Fokus på vad som gör konkurrenterna ”sämre” än det egna företaget (med speciell syn på 

etik) kretsar kring en av två områden för respondenterna: slutkunden (rad 17-18, 36-37, 102-

103) eller medarbetarna (rad 73-74, 81-82, 114-115). Då den negativa bilden av 

telefonförsäljning presenteras av respondenterna som att kretsar kring företagens uppträdande 

mot slutkund tas Reffekts låga ånger upp för att motivera deras bättre uppträdande (rad 17-18, 

36-37), och att sälja behovsanpassat framträder fortfarande som etiskt överlägset (rad 5-6, 25, 

110, 116-118). Medan då medarbetarna är i fokus tas trivsel upp för att motivera Reffekt som 

att skilja sig ifrån branschen (rad 77-78, 115). Viktigt att poängtera är att de flesta 

respondenterna erkänner självmant att de inte egentligen vet, utan att de har "hört" eller "tror" 

dessa negativa bilder av konkurrenterna. 

Vare sig fokus ligger på slutkunden eller på medarbetarna så är det viktigt för samtliga subjekt 

att den som är i fokus är bekväm med arbetet som utförs på företaget och de som sätts i fokus 

blir väl behandlade. 

Vi anser denne repertoar vara väldigt intressant då vissa respondenter även tar upp ”andra” 

som skadar branschens rykte (förutom att konkurrenter ofta blir underförstått anklagade för 

detta ordagrant på rad 43 och 76), när de själva är medproducenter av en negativ bild av 

företagets bransch bara genom att sprida denna syn och uppfattning. Å andra sidan skulle vi 
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vilja poängtera att ifrån ett företags och konkurrens syfte så borde en negativ bild av 

branschen vara till företagets fördel då respondenterna även gör det tydligt att Reffekt skiljer 

sig ifrån denna negativa bild. Detta både motiverar företagets ”godhet” men även företagets 

syfte och plats i branschen, för utan uppfattningen av oetiska företag skulle det inte finnas ett 

behov av etiska sådana. 

6.3 "Pepp" 
Denna repertoar omfattar allting som har med ”gruppen” att göra, hur de beter sig mot 

varandra och förhåller sig till varandra. Det finns några genomgående termer så som att 

”peppa” sina kollegor, och det är mycket just detta ordbruket som vi först reagerade på, men 

vi håller oss inte endast till detta ordvalet då flera saker framgår som är av intresse. 

1 Filip: Ee, finns det belöningar om, när man är duktig? 

2 Respondent: Ja, det tycker jag. Ee, dels att man uppmärksammar hela tiden, dom som har sålt, 

3 (mm) ehm, det är inget så här att man försöker, trycka ner dom som inte säljer, för det är också 

4 sånna här saker som jag hade hört om den här branschen (mm), att liksom, det är väldigt 

5 resultatinriktat, och (mm), gör man inte som man ska så, får man höra det liksom så (mm). Nej  

6 men det är väldigt mycket, just när vi har uppstarter, det har vi två gånger om dan, (mm) som små 

7 möten med gruppen bara, eem, och då, då går man igenom liksom och säger, ja men, dom här har 

8 sålt, så får man lite cred för det då. Och det är ju väldigt skönt om man har haft en riktigt bra dag, 

9 så man får höra det också. (mm) Och, sen så, hela tiden att man peppar i gruppen också, ehm, gör 

10 man ett sälj eller ett bra samtal så får man höra det. 

11 Filip: I vilken form då, är det bara att någon kommer fram och klappar dig på axeln eller är det.. 

12 Respondent: Ja, bland annat. Det är liksom att man, ropar till varandra eller nått sånt (mm). Så det 

13 är, det är jätte kul (mm). Och då känner man också när det går bra för hela gruppen, när jag har en 

14 trög dag (mm), men det går bra i helhet, då är det riktigt roligt (mm). Så det är kul, och sen så har 

15 vi också små tävlingar och grejer. Ibland. 

 

Respondenten påstår att på Reffekt arbetar man inte med att trycka ned de som inte säljer (rad 

3). Istället arbetar företaget med positiv uppmuntran, både av gruppchefer eller andra som 

håller i dessa ”uppstart” mötena de har två gånger om dagen (rad 6-8) men även ifrån den 

egna gruppen (rad 9-10). En inbyggd motsägelse här är att de som säljer lyfts upp, vilket 

borde ge samma effekt som att trycka ned de som inte säljer. Ifall de ”duktiga” lyfts upp 

framför och av gruppen trycker indirekt detta ned de som är ”sämre”, eftersom de inte lyfts 

upp. Notera även respondentens identiska ordbruk i ”gör man inte som man ska så, får man 

höra det” (rad 5) och ”gör man ett sälj eller ett bra samtal så får man höra det” (rad 9-10) i de 

båda fallen med bestraffning för dålig prestation (som uttrycks som någonting negativt) 

respektive belöning för bra prestation (som uttrycks som någonting positivt). 

Ordvalet av att ”man peppar” sina kollegor i gruppen (rad 9) kommer vi återkomma till, 

termen i sig är inte direkt vad vi skulle kalla ovanlig, men vi finner det inte heller som att ingå 

i vardagen då vuxna människor pratar till varandra. Ord som att ”stötta” varandra eller 

”uppmuntra” varandra hade varit mindre utstickande enligt oss, och mindre intresseväckande 

ifall flera respondenter använde. Vad som ingår i begreppet är inte helt tydligt, "ropar till 

varandra" (rad 12) och eventuellt "klapp på axeln" (medhåll på Filips påstående i rad 11) 

indikerar bara en positiv uppmuntran, och till viss del även en publik sådan (att hela gruppen 

gärna får höra och se det). 
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Att ropa till varandra (rad 12) som uppmuntran för bra samtal indikerar även att de faktiskt 

lyssnar på varandras samtal. Detta i sig självt indikerar en etablerad horisontell övervakning 

på arbetsplatsen. Det presenteras dessutom på ett sådant sätt som att det är självklart att det 

ska vara så, och att det till och med uppskattas av respondenten (rad 13-14). 

Det är även intressant att poängtera att respondenten anser sig själv finna nöje i att det går bra 

för gruppen, även om det inte går så bra för denne personligen (rad 13-14). Detta tolkar vi 

som ett uttryck av engagemang utanför sitt eget intresse, respondenten vill att det ska gå så 

bra som möjligt för gruppen, vilket ger en press att tillföra sin del till gruppmålen för att inte 

svika sina gruppmedlemmar. Peppandet och gruppens framgång sätts väldigt mycket i fokus, 

speciellt då dessa "små tävlingar" får endast en extremt kort nämning i slutet av utdraget (rad 

14-15). Det framställs som att det mer är "en kul grej", och att gruppen och 

gruppmedlemmarna är det som ger den starkare motivationen. 

När vi ställde frågan kring ifall alla skulle trivas på arbetsplatsen gav en respondents svar 

upphov att ställa följande följdfråga: 

16 Billy: Finns, är det nån här nu som du tror inte trivs? 

17 Respondent: Alltså jag har en [hen] i min grupp, (ja) men [hen] är väll lite så här, (2 sek) jag vet 

18 inte, dels har [hen] lite negativ inställning till det, det har ju blivit av att det inte går så bra för 

19 [henum] (mm) och, våran gruppchef har då liksom försökt peppa [henum], ehm, (2 sek) men det 

20 har ändå blivit lite så här att, (2 sek) jag vet inte, kanske att [hen] tror att [gruppchef] inte, tror att 

21 [hen] kommer göra ett bra jobb (mm), jag vet inte riktigt vad det beror på, men, men nånting är 

22 det, som gör att [hen] inte riktigt trivs. Men samtidigt, jag menar [hen] trivs jättebra i gänget och 

23 så, men det är väll kanske just det här att sälj, grejen inte passar [henum] (mm). Men samtidigt 

24 försöker vi hela tiden liksom motivera [henum] och, få [henum] att, att vilja och, så. (mm) Men,  

25 men det är klart, det måste ju liksom finnas, måste känna viljan för det från början. (Filip: visst är 

26 det så) (mm) 

 

Vi valde att censurera detta utdrag ifrån könsbenämningar och använda det mycket 

omdiskuterade ”hen”/”henum” i hopp om att en icke-specifik könsbestämning inte ska avslöja 

vilken arbetsgrupp respondenten tillhör, och därav skydda respondentens anonymitet. 

Återigen används uttrycket ”peppa” (rad 19), fast nu är det en gruppchef som har försökt göra 

detta, men respondenten misstänker att personen ifråga tror att gruppchefen mer eller mindre 

tror att denne inte kommer klara arbetsuppgifterna (rad 20-21). Gruppen hjälper även till med 

att försöka ”motivera” denna människa till att ”vilja” (rad 23-24). Detta är nästan ett direkt 

uttryck för normativ kontroll, eftersom viljan hos en individ är någonting extremt internt, och 

man kan spontant ifrågasätta hur detta ens skulle gå att påverka utifrån. Samtidigt kan man till 

och med utläsa hur detta går till, eftersom dels gruppchefen (rad 19) och gruppen (rad 23-24) 

trycker på, och det är en grupp där en medlem själv uppfattar det som om denna person trivs 

väldigt bra i (rad 22). Det krävs inte stor ansträngning för att förstå hur detta kan vara jobbigt i 

arbetslivet, då alla runt omkring pekar ut en specifik individ för att försöka ”motivera” denna 

till att ”vilja” och ändra sin inställning till arbetet (rad 18). Ifall en grupp som individen gillar 

att umgås med, samt dennes närmsta chef löpande, eller ”hela tiden” (rad 9), ”peppar” en 

anställd som då känner sig utpekad av gruppen kan vi se hur detta påverkar individen starkt. 
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Hur denna "peppning" praktiskt går till från gruppchefen framkommer inte i respondentens 

uttalande, men intressant nog tycks det inte sammanfall med att "motivera" exempelpersonen, 

eftersom det är vad gruppen försöker göra (rad 18). Det kan givetvis vara så att orden 

egentligen är sammanställda i respondentens mening, men det framkommer i alla fall aldrig. 

Respondenten presenterar detta (konstanta) tryck från både gruppchef (rad 19) och gruppen 

(rad 24) som någonting positivt. Den enda som någonstans i detta utdrag är ansvarig för att 

denna individ inte trivs med arbetsuppgifterna är individen själv, eftersom denna har en 

”negativ inställning” (rad 18) och att denne saknar viljan (rad 25). Vi ser användandet av 

”men samtidigt” i rad 23 som en liten hyllning till gruppens beredskap att stötta denna 

omotiverade individ, trots att det verkar vara förgäves. Vi ser motsägelsen i att gruppen 

försöker motivera denna individ till att vilja (rad 24), men samtidigt måste viljan finnas från 

början (rad 25) som lite förvirrande, eftersom att det borde vara att man kan få viljan eller att 

man har viljan. Antingen är vilja samma sak som motivation (som man kan få) eller så är det 

ett karaktärsdrag (som man äger), det bör inte kunna vara båda. Vi tolkar det som att det är två 

olika former av ”viljan”, som om den viljan man måste ha är viljan att vilja, och den viljan 

gruppen försöker skapa är viljan att göra bra ifrån sig. 

27 Filip: Är det stor, hur belönar man en bra prestation, eller dom som, är, vassast för dagen? 

28 Respondent: Från gruppchefernas håll, eller från gruppen? 

29 Filip: Ja, rent, ja, rent gener.., bägge två. 

30 Respondent: Vi har, vi har ju mycket gruppmål, man har ju ett individuellt mål, vad man ska 

31 sälja, per dag (mm), och sen så är det gruppmål och alltid då dan' efter, vid uppstarten som nu i 

32 förmiddags sitter vi och går upp ifall någon som har gjort nått extra bra eller så vidare (mm). Så 

33 det är, (1 sek) dom ser mycket till gruppmålet, så det inte bara är vissa som, an, ja (mm), blir 

34 special anpassade på så sätt. Men, man får väl mycket beröm om man säljer, eller gör nått bra 

35 samtal och sånt där, så alla ger en beröm hela tiden i gruppen man sitter med (mm), och 

36 gruppchefen också. 

37 Filip: Eeh, om man, om man säljer dåligt, vad händer då då? Om man säger, en riktigt dålig vecka. 

38 Respondent: En dålig vecka, då får man väl lite, man får ju ta det ansvaret själv att man går till 

39 gruppchefen, eller någon annan, och frågar om tips och hur ska jag göra, man kan lyssna på ett 

40 samtal (mm), ee, med gruppchefen och, man pratar om, vad man ska förändra eller förbättra, så att 

41 det kan gå bättre (mm). Och, dom har ju förståelse för att man kan ha en dålig vecka, det är mycket 

42 som spelar in, för att det ska gå bra i samtal också (mm). Men, då får man väll en extra coachning 

43 till exempel, man får liksom hjälp, för att det ska kunna gå bättre (mm). 

44 Filip: E, har du känt någon gång att gruppen, just att du berättade förut att, om man var duktig så 

45 får man, ja, gratulationer av gruppen och så där (mm), men om man är dålig, hjälper gruppen till 

46 då, eller kanske är dom lite, lite hårda mot dig? 

47 Respondent: Nej dom hjälper till, absolut. Dom kan, man sitter mellan och lyssnar till exempel, 

48 att man hör någon prata (mm), och som jag upplever det att om man säger nått positivt i samtalet 

49 och det låter bra (mm), då får man ändå positiv (mm) förstärkning då. Att man hör att det där var 

50 riktigt bra, det där sa du bra, och det där vill jag använda mig av och så vidare (mm). Så det är 

51 ingen skillnad ifall någon säljer bra eller dåligt egentligen, utan det, alla hjälper till hela tiden.  

 

Respondenten, precis som en tidigare respondent har gjort, tar upp ”uppstarter” där  ”extra 

bra” prestationer tas upp framför gruppen (rad 31-32). Respondenten förtydligar att ”de” 

(chefer) fokuserar på gruppmålet (rad 33), men samtidigt har de som gjort nått ”extra bra” 

uppmärksammats (rad 32). Det blir lite av en motsägelse eftersom de som har gjort nått ”extra 

bra” blir uppmärksammade, men samtidigt så är ”det inte bara vissa som blir special 

anpassade på så sätt” (rad 33-34, där vi tolkar det som att respondenten menade uppassade 
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snarare än anpassade) och att ”man” får mycket beröm om man säljer (rad 35). Vi tolkar det 

som att gruppmålen är det centrala, då en person har presterat bättre än vanligt blir den 

uppmärksammad av gruppen och gruppchefen, men att det nödvändigtvis inte är samma 

individ som ständigt sätts i fokus. 

Även respondenten pekar ut att gruppmedlemmarna sitter och lyssnar på varandras samtal 

(rad 47) och att man får positiv förstärkning ifall man gör någonting bra (rad 48-49). Ifall det 

inte går så bra för någon under en begränsad tid så får de istället ”en extra coachning”, som 

även det är positiv uppmuntran (rad 42-43). Det är å andra sidan individens eget ansvar att 

söka hjälp av någon (rad 38-39). 

Implikationerna för horisontell övervakning är tydliga, även ifall medarbetarna lyssnar på 

varandra för att få inspiration och ge varandra uppmuntran är det viktiga fortfarande att de 

faktiskt lyssnar på varandra. Då inte bara cheferna har möjlighet att lyssna på samtalen utan 

gruppmedlemmarna även lyssnar på varandra finns det få chanser att utföra sitt arbete utan att 

vara övervakad av någon på företaget, och båda dessa kan förekomma utan den anställde vet 

om när. Medarbetarna har även här en makt över varandra att bedöma vad som är "bra" och 

inte, även om detta överses av gruppchefen är det medarbetarna som i första hand står för 

denna positiva förstärkning (rad 49) i ovanstående utdrag. 

52 Filip: Jag tänkte lite så här, att, vi har hört, ee, ifrån lite olika håll det här mer grupperna, hur 

53 funkar din arbetsgrupp, trivs, känner du att det är en bra blandning med människor och så eller? 

54 Respondent: Ja, det känns riktigt bra, det är, olika människor helt och hållet. (Filip: [ställer sig 

55 upp] Ursäkta jag har, har suttit i rätt många timmar just nu, man blir lite så här) Ja [skratt] (Filip:  

56 Precis) Åh vad jobbigt för er [skratt]. Ja, nej men det fungerar jättebra (mm). Alla anpassar, det 

57 finns dom som är, (1 sek) lite, mognare, det finns dom som är lite barnsligare (mm). Ee, men man 

58 ser att dom flesta mognar väldigt mycket här. Ee, och det fungerar jättebra på alla sätt, sen finns 

59 det ju alltid, liksom, konflikter som kan komma upp (mm), det är ju inga konstigheter men det är 

60 ingen, rutin att det är, konflikter att det inte funkar (mm). Utan, vi håller ihop, vi umgås en del på 

61 fritiden och så där också (mm). Så man får en bra gruppsammanhållning i och med att vi har mål 

62 tillsammans, så, betyder det mycket att vi kan umgås och prata med varandra, och vara ärlig och 

63 öppna med varandra (mm), så det är viktigt. 

64 Filip: När du säger, mogna upp, så att säga, är det att någon kan vara barnslig och sen så blir man 

65 rätt, funkar bra ihop, tillsammans sen efter en tid eller? 

66 Respondent: Dom funkar väl när dom är barnsliga också, det är många som är lite yngre här. 

67 Eller yngre, det är ju min ålder med [skratt] (Filip: Ja men vad är det då.. [skratt]) Ja men, dom 

68 kan komma hit direkt efter skolan (Ja). Ee, går ut gymnasiet och dom kommer hit direkt på  

69 sommaren, ee, och då är dom inte redo riktigt, dom har inte någon arbetserfarenhet (mm), dom vet 

70 inte riktigt hur det är att passa tiderna riktigt, dom vet inte hur det är att ha, mål och krav på sig, för 

71 det är stor skillnad från, gå från skolan (mm) till ett arbete för man har så pass höga krav och 

72 målsättningar. Ee, så det tror jag, det blir en liten kollesion där att dom ska, komma på att det är, 

73 det här är ett arbete, det är inte att, skola, jag kan inte ligga hemma om jag har lite ont i huvudet, 

74 eller nu känner jag inte för att gå, gå och jobba utan då stannar jag hemma, det är inte så det funkar 

75 (mm). Ee, så det är kul att se, när dom, kommer in i insikten att det här är ett arbete, det är det här 

76 jag ska jobba med, en tid framöver, och då är det kul att se, hur dom utvecklas både på, som, i 

77 arbetet och privata planet, det tycker jag är kul att se. 

78 Filip: Hur snabbt brukar de går innan, dom mognar upp, eller faller in i ledet eller vad man ska. 

79 Respondent: Ja, någon månad skulle jag säga, jag har ett, ett exempel i min grupp, det var, [hen] 

80 hade jobbat på [externt bolag] innan [censurerat av anonymitetsskäl] men sen efter två-tre månader 

81 då var det topsäljare, [hen], var verkligen den här som, var väldigt ödmjuk, duktig, hjälper alla, 

82 (1 sek) från att va liksom, [censurerat av anonymitetsskäl] till att verkligen va, topp, toppen i 

83 gruppen, som gör att alla hänger med, och, förbättrar hela gruppen. Sånt är kul att se, och det tar, 
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84 två-tre månader för det är då man har kommit in ordentligt i det, själva jobbet, man vet vad, 

85 målsättningen är, vad man ska göra. 

86 Filip: Var [hen] inne på samtal då eller, hur, va, va, var det cheferna som tog in [henum] eller var 

87 det, grupp, ansvarige som pratade med [hen] eller vad tror du det var, [hen] själv som kom till 

88 insikt? 

89 Respondent: Jag tror det var [hen] själv som kom, kom till insikt, med det (mm). Absolut, att det, 

90 det blir så när man kommer med fler som har jobbat en längre stund, eller har erfarenhet (mm), då 

91 blir det att man anpassar sig efter dom, det umgänget man har (mm). Så det var nog helt och hållet 

92 [hen] som tog det, den insikten. 

 

Av anonymitetsskäl kände vi oss tvingade att censurera vilka handlingar exempelpersonen i 

utdraget ovan hade utfört, det vi kan säga är att det är sådant beteende som få till ingen 

arbetsplats hade accepterat och att det ofta kan leda till uppsägelse, närmare än så är 

egentligen inte relevant. 

I ett väldigt långt utdrag diskuterar denna respondent dels att det finns dom som är mogna och 

barnsliga (rad 58) men även att individer i gruppen anpassar sig (rad 56, 91) till gruppen. Att 

arbetsgruppen även fungerar som en social grupp framkommer även (rad 60-61). En bra 

gruppsammanhållning hänvisas till gruppmål och att detta hjälper till att leda till ett umgänge 

även utanför arbetsplatsen (rad 61-62). Ifall arbetsgruppen även fyller en social funktion knyts 

medlemmarna till den betydligt mycket mer än ifall det endast hade varit en organisatorisk 

indelning. Att umgås utanför arbetet borde ha den effekt att arbetet blir mer än bara arbete, då 

det är den främst gemensamma nämnaren medarbetarna emellan. Att bli av med arbetet i det 

läget är mer än att bara förlora sin inkomstkälla, det är även att förlora sina vänner. 

Kategoriseringen med barnsliga respektive mogna gruppmedlemmar (rad 57) innefattar dels 

ålder (rad 66) men även arbetslivserfarenhet (rad 69), men det är någonting som utvecklas 

över tid på arbetsplatsen (rad 57-58, 84-85, 92). Respondenten själv tar avstånd ifrån att 

inkludera sig själv som varken ”mogen” eller ”barnslig” eftersom denne använder positionen 

”dom”, och talar om grupperingarna (rad 57). Å andra sidan påstår denne även att ”man ser att 

de flesta mognar” (rad 57-58), vilket borde indikera att denne själv i alla fall är mer mogen än 

de som kommer dit som nya. Att "mogna" är i respondentens uttalande sammanställt med att 

vara "ödmjuk", "duktig" samt att hjälpa andra (rad 81), och det tog två till tre månader för 

exempelpersonen att gå ifrån oacceptabelt beteende till att ha "mognat" (rad 80-81). 

Respondenten hänvisar denna "mognad" till egentligen två källor, den första som personen 

själv som kom till insikten att beteendet inte var acceptabelt (rad 89), och den andra umgänget 

som exempelpersonen fick på arbetsplatsen (rad 91). Vi ser denna anpassning till gruppen 

som ett exempel på normativ kontroll som har lyckats. För att denna person skulle passa in i 

gruppen var den även tvungen att upphöra sitt oacceptabla beteende, och därav som Filip 

säger i utdraget, "falla in i ledet" (rad 78). Precis som vi skrev i introduktionen: "Medlemskap 

i en organisation som styrs med normativ kontroll är inte endast ett utbyte av arbete för 

pengar, det är att acceptera ett utbyte av tankar, känslor och upplevelser".
163
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 Sida 6 i detta arbete 
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93 Filip: Är den, finns det andra former av belöningar än bara pengar, kee? 

94 Respondent: Jaa, jag vet inte, hur man ska titta på det, nu, vi har ju varje månad så får alla 

95 medarbetare nominera dels till månadens säljare (mm), och dels till månadens medarbetare. Och 

96 det är ju också en belöning då. Då så folk nominerar och skickar till HR-avdelningen, HR går 

97 igenom nomineringarna och sen så, blir det en som blir medarbetare, månades medarbetare så blir 

98 det månades säljare. (mm) Då så får man diplom och så en liten slant på lönen då. (Filip: Jaha, 

99 snyggt) Så det är jävligt kul, men då är det ju också medarbetarna som nominerar (mm). 

100 Billy: Är det några kriterier för, alltså, vad är skillnaden mellan månadens säljare och 

101 medarbetare? 

102 Respondent: Medarbetare då kan det till exempel va att det har kommit in många nya i gruppen 

103 (mm), den här personen har tagit liksom, klivit upp liksom. Vanligtvis han har jobbet att sitta i 

104 telefonen bara och kanske hjälpa grannen bredvid, men den kanske har tagit tag i saker och bara, 

105 ja, varit med och hjälpt någon för att någon har mått dåligt eller bla, bla, bla. Då är det mer på 

106 medarbetarnivå, ja men den har tagit köket varje dag på sin rast även fast den inte ska göra det, 

107 eller, får ju om den vill men, det kan vara allt så där till att den har spritt mycket bra energi liksom, 

108 kommit in i någon grupp och bara ah tjena! Bra, ler, sprider mycket bra energi, och sen att folk 

109 har tagit till sig att fan va kul att den här har gjort det här. Och då skriver dom en nominering och 

110 skickar in den. Det är månadens medarbetare. Månades säljare, då är det mer 

111 försäljningssituationer då (mm), man har presterat bra i gruppen och så där. Och det kan också 

112 hänga ihop med här att man har varit med och lyft sin egen grupp alltså, man har gjort bra resultat 

113 själv, men också gett mycket till gruppen dom har gjort att gruppen har nått resultat (mm). Det är, 

114 det är olika från månad till månad (mm). Det är egentligen så man ser, månadens säljare då är det 

115 mer fokus på sälj, medarbetare då är det mer det här liksom, samhörigheten och liksom, alla dom 

116 sakerna (mm). 

 

I en förklaring till vad som skiljer ”månadens medarbetare” och ”månadens säljare” är 

respondenten noga med att peka ut att det är medarbetare som nominerar varandra (rad 94-95, 

99). Det framgår sedan även att trots att månadens säljare spontant ger associationer till endast 

försäljningssiffror och prestationer i själva verksamheten tas även sociala och gruppbaserade 

prestationer upp (rad 112-113). Med andra ord tolkar vi detta som att en person kan få 

månadens säljare trots att den kanske inte nödvändigtvis faktiskt sålde bäst men hade andra 

prestationer som motiverade utnämningen och uppskattningen. Att hjälpa andra och "lyfta" 

gruppen uppmuntras för båda utmärkelserna, och en övergripande fokus på gruppens 

välmående antyds därigenom. När det dessutom är medarbetarna som nominerar varandra blir 

denna samhörighet- och gruppfokus ännu starkare, trots att det slutgiltiga beslutet ligger hos 

HR-avdelningen som det presenteras av respondenten. 

Det är även intressant att poängtera att respondenten lägger in ”hjälpa grannen” som en bit av 

de anställdas arbetsbeskrivning, och inte endast att ”sitta i telefonen” är arbetsbeskrivningen 

(rad 103-104). Vi tolkar detta som att det är så vedertaget att medarbetarna ska ”hjälpa 

varandra” eller ”peppa” att de faktiskt ser det som en del av deras arbete, eller att det är så för 

respondenten i alla fall. Användandet av "kanske" (rad 104) gör det lite osäkrare, men att 

nämna det som en arbetsbeskrivning är tydligt nog för oss att se det som vedertaget på 

arbetsplatsen, om inte annat gör troligen "bra" medarbetare det. 

Trots att det inte framgår i detta utdrag har andra respondenter nämnt att dessa utmärkelser 

(månadens medarbetare och månadens säljare) presenteras för hela Örebro kontoret på 

"månadsmötet", ett möte för hela kontoret som hålls en gång i månaden. De som vinner 

utmärkelserna får gå upp fram och ta emot diplomet. Vilket även betyder att dessa individer 
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som främst har främjat gruppen för att få utmärkelsen presenteras för hela företaget och får 

väldigt publik uppmärksamhet för detta. 

117 Billy: Vad upplever du att företaget har för etiska värderingar? 

118 Respondent: (3 sek) Alltså, jag tycker mycket att det är så här att, vi tillsammans, vi ska hjälpas 

119 åt, det är ytterst sällan man får skäll som rent ensam individ om det går dåligt (mm). Det är liksom, 

120 man tittar alltså, vi tittar på gruppbaserat liksom, och man, man lyfts ofta när man gör någonting 

121 bra, men när man liksom, gör nått sämre, det är inte som om någon bara ja, nu har du faktiskt varit 

122 sämst, utan, man lyfts som grupp hela tiden (mm), så det tycker jag att man jobbar jätte-jätte 

123 mycket med, (mm) här. Och framförallt det här vi-känslan, det är inte så att, eeh, som Micael 

124 Jönsson som är våran, alltså, ägare (Billy: Majs), ja Majs ja. Det är inte så att. Jag känner att jag 

125 kan gå till honom om jag är så här, äh men jag är jätte missnöjd nu faktiskt, det funkar inte det här, 

126 jag behöver ha hjälp, så kan jag alltså, gå till honom lika gärna som min närmsta chef (mm), för 

127 han lyssnar. Det tycker jag att man jobbar väldigt mycket med. 

 

Respondenten upplever arbetsplatsen ha en ”vi-känsla”, och att gruppen snarare bedöms och 

hålls ansvarig, inte individen (rad 118-119). Det finns hur som helst två nivåer av detta, 

eftersom den gruppbaserade bedömningen och ansvaret för resultatet (rad 120-122) medan en 

vi-känsla presenteras för hela företaget och hierarkin (rad 126-127). Den hierarkiska nivån 

spelad här ned, och det framställs som att alla på företaget snarare står på samma sociala nivå. 

Ett personligt förhållningssätt läggs även fram i och med att ”det tycker jag att man jobbar 

jätte-jätte mycket med” (rad 122-123) och ”Jag känner att” (rad 124). Detta tar bort fokus 

ifrån att detta skulle vara riktlinjer, eller ens någon som man faktiskt ”jobbar med”, utan 

placerar istället vikten vid den personliga upplevelsen av dessa fenomen. Troligtvis används 

detta för att övertyga oss som utomstående att det faktiskt är så, och ingenting som 

respondenten ”bara säger” för företagets skull eller att någon har sagt åt denne att göra det. 

128 Billy: Belönas, belönas man för bra jobb, alltså, specifikt för bra jobb, på mer sätt än, än, bara den 

129 här lilla provisions biten då? 

130 Respondent: Ja, det blir ju det, alltså, det blir, när man väl gör ett bra jobb så blir det ofta, nu har 

131 vi, vi har gjort ett ganska bra jobb, vi har jobbat upp oss väldigt mycket på just [respondentens 

132 grupp] vi var så här, vi vill göra någonting ihop. [Resten är censurerat av anonymitetsskäl] 

 

Denna respondent precis som tidigare respondenter visar upp att den arbetsgruppen man 

tillhör även fyller en social funktion, även utanför arbetslivet (rad 131-132). Tyvärr kan vi 

inte visa mer av detta utlägg då respondenten presenterade exakt vad denne och dess grupp 

har gjort för aktiviteter, och det var aktiviteter som hade komprimerat anonymiteten. 

Vi vill däremot klargöra att detta uppmuntrades ifrån ledningsgruppens sida, och det var inte 

helt utanför deras påverkan. Som vi tidigare har nämnt så blir arbetet mer än bara utbyte av 

pengar mot tjänster ifall arbetsgruppen även är den primära sociala gruppen, och då företaget 

uppmuntrar detta borde det få en förstärkt effekt. Vi ser det lite som en förälder som säger åt 

barnen att gå ut och leka efter att de har hjälpt till hemma, banden mellan barnen förstärks 

samtidigt som att hjälpa till i hemmet får en positiv association. 

Det vi kan utläsa av detta korta utdrag är dels användandet av ordet ”vi” genomgående när 

respondenten pratar om sin grupp och det sociala. Detta representerar hela gruppen, och inte 
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bara gruppens faktiska handlingar utan gruppens vilja (rad 132), och respondenten presenterar 

sig här som ett språkrör för hela gruppen och inte endast sin enskilda upplevelse. 

133 Filip: Låt oss säga att någon är dålig, har en dålig försäljnings månad, hackar man lite på den? 

134 (Nej) I fikarummet? 

135 Respondent: Absolut inte. Då peppar man den (mm), du liksom, du kom igen nu! Va, känner du 

136 att du behöver hjälp, med mig, eller nått sånna här grejer liksom (mm). Vad kan vi göra liksom, 

137 och sånna grejer. Så tror jag att det är många som har fokus på sitt eget, hur går det för mig, vad 

138 ska jag göra? 

 

Återigen kommer det udda begreppet ”pepp” upp i tal (rad 135). En uppfattning av att de som 

presterar dåligt ska uppmuntras till att prestera bättre, eller i alla fall till att vilja prestera 

bättre. Respondenten uttrycker även att hjälp ska erbjudas ifall någon har en sämre period (rad 

135-136). Detta har även det tidigare framkommit och är tydligt representerat även i detta 

korta utdrag. Vad att "peppa" någon innebär framgår inte tydligare än "du kom igen nu" (rad 

135), om inte erbjudandet av hjälp även det ingår i att peppa sina kolleger.  

Däremot uttrycks en uppfattning av att många på arbetsplatsen skulle vara fokuserade på sin 

egen prestation (rad 137). Vi tolkar detta som en uppfattning att kanske alla inte ens 

uppmärksammar ifall någon annan har en dålig period prestationsmässigt. Det skulle 

emellertid även kunna tolkas som att alla inte är intresserade av att hjälpa eller "peppa" 

varandra, men då att "peppa" de som presterar dålig sägs ifrån en allmän position ("man" rad 

135) blir det påståendet övergripande, och vi bedömer vår tolkning vara mer trolig än 

alternativet. 

Ifall en upplevelse av att horisontell övervakning var närvarande till en sådan nivå att alla 

givetvis vet hur det går för de andra hade däremot inte respondenten uttryckt att många "har 

fokus på sitt eget" (rad 137). Vi vet givetvis inte till vilken grad det måste gå för att 

gruppkompisar och andra på arbetsplatsen ska märka av en sämre period, det kanske är 

ganska uppenbart för respondenten när det förekommer för en gruppmedlem, eller så kanske 

det måste vara extremt illa innan det märks av, vi vet helt enkelt inte i vilken nivå 

respondenten här syftar till. Det vi kan säga är att respondenten ger uttryck som strider mot en 

genomsyrad och tydlig horisontell övervakning. 

6.3.1 Jämförelse av "pepp" 

Några få av våra respondenter upplever att en horisontell övervakning framkommer, trots att 

detta presenteras som någonting positivt genomgående (rad 12, 47). Men majoriteten tar 

aldrig upp den horisontella övervakningen i den meningen, men å andra sidan innebär att veta 

vem som behöver ”peppas” att de har koll på varandra till en sådan nivå att en horisontell 

övervakning går att motivera och utläsa (rad 23-24, 135), trots att det finns exempel på att det 

inte skulle vara fullt närvarande på arbetsplatsen (rad 137). Genomgående existerar 

föreställningen att de anställda på företaget ”hjälper” eller ”peppar” de som underpresterar 

och att detta är någonting som är givet att det ska förekomma, i alla fall på någon skala (rad 

47, 51, 104-106, 118-119, 135-136). 
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Exakt vad som innefattas av att "peppa" sina kolleger framgår inte i något utdrag, precis som 

"fulsälj" tycks att "peppa" vara en begrepp som individen har ganska mycket frihet över att 

själv läsa in en mer exakt innebörd (rad 11-12, 18, 135). Det är emellertid inte helt omöjligt 

att det finns en bestämd praktisk definition som vi inte fick ta del av under våra intervjuer. Vi 

ser däremot en väldigt användbar funktion av att ha begrepp som framställs som etiskt och 

moraliskt korrekta, men inte fullt ut bestämda. Ifall medarbetarna är övertygade om att 

"peppa" sina kolleger är etiskt korrekt, men har möjligheten att läsa in all möjlig positiv 

uppmuntran i det begreppet leder till att positiv uppmuntran är etiskt korrekt, exakt vilken 

positiv uppmuntran får individen välja utifrån sina egna preferenser. Det leder till att de flesta 

kommer hålla med om godheten i begreppet, till stor del då deras definition av det varierar, 

men upplevelsen av att "peppa" som en bra och etisk sak kommer vara den samma. 

Bedömning av insatser framställs som främst sker på gruppbasis (rad 30-31, 33, 112-114, 

120) där gruppen och dess prestationer är det viktiga och inte nödvändigtvis individen eller 

dennes enskilda prestation. Individen lyfts däremot löpande fram av gruppen i sig men även 

framför gruppen (rad 2, 7, 9-10, 12-13, 32, 34-35, 95-96). Arbetsgruppen framställs även som 

en viktig social grupp för dess medlemmar, och tillhörigheten till denna grupp upphör inte 

utanför arbetsplatsen (rad 60-61, 131-132). 

Då gruppen blir investerad i varje enskild människas prestationer är det väldigt förståeligt att 

en horisontell övervakning sker, eftersom varje individ har någonting att vinna eller förlora på 

de andras prestationer. Att sedan ge uppmärksamhet och bekräftelse till de som presterar bäst 

i gruppen borde ge en viss upplevelse av press till de som presterar mindre bra än dessa, 

eftersom de då ger mindre till gruppmålen än de som uppmärksammas. Lägg ihop detta med 

att arbetsgruppen även fyller en stor social funktion och detta leder till att en stor del av 

bekräftelsen och uppmärksamheten individen upplever i sitt liv baseras på sina 

arbetsprestationer. Ifall individen trivs med och inte vill förlora gruppen, men inte trivs med 

arbetsuppgifterna eller har svårt för att prestera borde detta innebära en enorm press för 

individen, speciellt då gruppen försöker ”peppa” individen ständigt (rad 22-24). 

Att individer i grupperna ”anpassar sig” till gruppen och ”mognar” kan mycket möjligt bero 

till stor del på denna sociala press som kommer ifrån gruppen (rad 56, 57-58, 81, 84-85, 91-

92). Och om ingenting annat så är det ett tydligt exempel på normativ kontroll.  
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7. Resultat 
I denna fallstudie av ett företag som innehar R-licens på kvalificerad nivå har vi kunnat utläsa 

att flera av de teoretiska verktyg för normativ kontroll är aktiva på företaget. Vi vill även 

poängtera att vi har arbetat utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där 

verklighetssynen skapas och sprids via språket, och objektiva förhållningssätt är en 

omöjlighet. Därav bör även vår analys och dessa slutsatser ses som vår uppfattning av 

verkligheten, vi menar inte denna vara "sann" på någon universell nivå. Vi har utifrån våra 

förkunskaper och vald teori tolkat företagets anställda och deras uttryckta 

verklighetsuppfattningar som framkom under våra intervjuer. Med vår data i rå form kan 

mycket väl en annan individ finna helt andra diskurser och repertoarer, möjligen även 

diskurser som kan vara av intresse för normativ kontroll mot ett mer etiskt företagande, men 

detta är det vi fann vara intressant för detta arbete med det syftet vi hade. 

Externa fiender 

Vi kan utläsa ifrån den data vi har samla in och de analyser vi har genomfört av denna är att 

våra intervjusubjekt till någon nivå talar om och uppmärksammar vertikal övervakning, även 

då vi inte frågar om den (rad 79, 83, 99, 101, 125-126 under rubrik 6.1). Den vertikala 

övervakningen, de gånger som den tilltalas direkt, presenteras som någonting nödvändigt (rad 

104-106, 135, 144-146 under rubrik 6.1) och ofta tillsammans med en personlig inställning till 

detta att vara positiv (rad 104-105, 143 under rubrik 6.1) av våra respondenter. Det vi kunde 

utläsa av detta är en konstruerad uppfattning av någon form av ”extern fiende” som i detta 

fallet är förekomsten av ”fulsälj”. Då företaget måste skydda sig emot förekomsten av fulsälj 

blir den vertikala övervakningen berättigad enligt medarbetarna. Vad som är skyldigt till och 

skapar ”fulsäljet” finns det delade uppfattningar om, men alla våra respondenter är överrens 

om att det är externt ifrån företaget (rad 23-24, 53-55, 105-106, 144-145, 153-154 under 

rubrik 6.1) 

En klar negativ syn på branschen och konkurrenter förekom även på företaget (rad 6-7, 28-29, 

57-58, 64-66, 69, 81-82, 101-103, 114-115 under rubrik 6.2). Denna negativa syn kretsar 

kring en bristande etik hos konkurrenter (rad 17-18, 36-37, 73-74, 81-82, 102-103, 114-115 

under rubrik 6.2) där respondenterna använder specifika mått för att distansera sig själva och 

det egna företaget ifrån denna negativitet kring branschen (rad 17-18, 36-37, 77-78, 115 under 

rubrik 6.2). Trots då respondenterna erkänner sig ha ingen till bristande information och 

kunskap om andra aktörer konstruerar de en negativ bild av andra företag. Konkurrenter 

anklagas även för att skapa den negativa bild och inställning som finns till branschen i 

samhället (rad 43, 76 under rubrik 6.2). 

Grupptillhörighet 

Den horisontella övervakningen framkommer även den, både i mer direkt form (rad 12, 47 

under rubrik 6.3) men även mer indirekt (rad 23-24, 136 under rubrik 6.3). Mycket av den 

horisontella övervakningen tycks ske genom upplevelsen att de anställda ska hjälpa och 

”peppa” varandra (rad 23-24, 47, 51, 104-106, 118-119, 135-136 under rubrik 6.3), troligen 

konstrueras denna uppfattning till stor del eftersom bedömning och värdering från företaget 



ÖREBRO UNIVERSITET  Filip Klarsten 830919 
Självständigt arbete  Billy Skogh 890111 
Företagsekonomi 
Höstterminen 2012 
 

63 
 

upplevs till största del ske på gruppbasis (rad 30-31, 33, 112-114, 120 under rubrik 6.3) 

medan individens prestationer främst lyfts upp i och framför gruppen (rad 2, 7, 9-10, 12-13, 

32, 34-35, 95-96 under rubrik 6.3). Förutom att fungera som en arbetsindelning upplevs även 

arbetsgruppen fylla en social funktion (rad 60-61, 131-132 under rubrik 6.3).  

Den normativa kontrollen som framkommer av en så pass stark grupptillhörighet fick vi 

exempel på, hur individer har ”mognat upp” eller ”anpassat sig” till gruppen (rad 56, 57-58, 

81, 84-85, 91-92 under rubrik 6.3). Då gruppen ständigt försöker ”peppa” sina medlemmar till 

att prestera bättre, även ifall de misstänker motstånd till just detta (rad 22-24 under rubrik 

6.3), ger ett konstant grupptryck till att följa gruppens regler och leva upp till förväntningar. 

Flexibla begrepp 

Begreppen ”fulsälj” och "pepp" saknar klara och enhetliga förklaringar av vad de innefattar 

rent praktiskt ("fulsälj" rad 20-21, 71-72, 117-118 under rubrik 6.1 och "pepp" rad 11-12, 18, 

135 under rubrik 6.3).  

Företagets förespråkade säljteknik med att sälja ”på behov” konstrueras som enskilt etisk och 

moraliskt överlägsen "fulsälj" (rad 17-18, 30, 121-122 under rubrik 6.1) och förekomsten av 

”fulsälj” tas det hårt på (rad 32-34. 46-47, 60-61, 73, 119 under rubrik 6.1). När begreppet 

saknar en exakt definition får varje individ möjligheten och friheten i att själv läsa in en 

betydelse i begreppet, och all säljteknik utanför att sälja "på behov" kan ses som etiskt 

felaktigt, men upplevelsen av att "fulsälj" är oetiskt är ändå den samma för alla medarbetare. 

Precis som med fulsälj framkommer ingen enhetlig definition av vad som innefattas av "pepp" 

fram (rad 11-12, 18, 135 under rubrik 6.3), och vår tolkning av begreppet blir därför ungefär 

det samma. Det används för att centrera samtliga medarbetares upplevelse av positiv 

uppmuntran som etiskt korrekt och ett vänligt beteende mot sina kolleger, men individen får 

själv avgöra mer exakt vad som innefattas av begreppet. 

7.1 Sammanfattning av resultat 

Genom övervakning motiverad med upplevda externa fiender (både i ”fulsälj” och i bransch 

och konkurrenter) och hårt hållna grupper med gemensamma mål uppnår företaget en stark 

normativ kontroll och styrning. Etik tycks motivera många av dessa ståndpunkter, men vad 

detta är för etik är ändå för oss som undersökare oklart. Att ”sälja på behov” konstrueras som 

den etiska motsvarigheten till ”fulsälj”, precis som att gruppsammanhållningen och 

”peppandet” konstrueras som etiskt korrekt handlande av våra respondenter. Både "fulsälj" 

och "peppa" saknar däremot en klart och övergripande definition vilket tillåter flexibilitet i 

begreppet. Varje individ får möjlighet att lägga i vad de själva upplever vara primärt oetiskt 

eller etiskt handlande, men konstruktionen av "fulsälj" som oetiskt (och till viss del farligt) 

samt "peppande" som etiskt kvarstår och är det samma för samtliga medarbetare, vad dessa 

begrepp betyder är inte lika relevant. 
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8. Slutsats 
Den normativa kontrollen och styrningen på Reffekt konstruerar en rättfärdighet för vertikal 

samt horisontell övervakning för att skapa ett skydd från upplevda externa fiender och 

oönskat beteende. Detta sker genom att upplevelser centreras kring användandet av flexibla 

begrepp, till viss del fria för tolkning, för vad som är etiskt eller oetiskt beteende. En 

uppmuntrad social dimension till arbetsgruppen tillåter företaget att styra och knyta sina 

medarbetare hårt till sig.   
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9. Avslutande diskussion 
Hur vida Reffekt kan ses som en familjekultur eller en vänskapskultur står vi delade inför. Å 

ena sidan förespråkar de vänskap mellan samtliga medlemmar av organisationen, umgås 

utanför arbetet, de låter de som inte passar in lämna företaget och spelar ned hierarkiska 

skillnader, allt detta pekar mot en vänskapskultur. Å andra sidan förlitar sig medarbetare på de 

högre uppsatta i hierarkin stå för det etiska och moraliska omdömet, tar stolthet i att 

medarbetare stannar kvar längre än genomsnittet, uppvisar en idé om externa fiender som 

företaget skyddar dem ifrån samt berättigar den övervakning som sker, allt detta pekar istället 

mot en familjekultur. Det kan vara så att då vi inte observerade de anställda och hur de 

umgicks med varandra över hierarkiska gränser som Costas gjorde så missade vi mycket av 

det som hade kunnat vara avgörande för att bedöma ifall detta är en vänskaps- eller 

familjekultur. 

Costas skriver att element av både vänskaps- och familjekulturer kan vara representerade i en 

given organisation, men väljer ändå att behandla dem som åtskilda fenomen och efterfrågar 

forskning på just vänskapskulturer och dessas normativa kontroll. Vi förhåller oss kritiska till 

denna polarisering av begreppen, eftersom att vi anser det snarare vara en inställnings- och 

gradskillnad än en "antingen eller" situation. Reffekt, om någonting, anser vi bör ses som ett 

exempel på en organisation som ligger mellan båda dessa poler. Det kan även vara ett fall av 

att forskaren (exempelvis Costas) väljer att framhäva och se det denne vill se, eftersom vi i 

skrivandes stund känner att vi hade kunnat argumenterat för Reffekt som antingen en 

familjekultur eller som en vänskapskultur, ifall vi så hade önskat. Vi valde att inte 

argumentera för någon av dessa kategorier och lämnar det upp till läsaren ifall denne vill 

positionera företaget i ett sådant fack. 

Övervakningen är tydlig på Reffekt, både via teknologiska medel så som inspelningen av 

telefonsamtal (vertikal övervakning) och via att kolleger lyssnar på varandra (horisontell 

övervakning). Delvis var detta någonting som kommenterades på ifrån våra respondenter, 

men aldrig på ett negativt sätt. Vid läsning av teorin kring kontroll och styrning gick 

tankeställningarna direkt till filmer och böcker som "V för Vandetta", "Equilibrium" och 

George Orwells "1984" som bygger på Big Brother konceptet, hur storebror övervakar, 

begränsar och trycker ner den lilla människan. Detta var inte fallet på Reffekt, åtminstone inte 

så som respondenterna återgav det, utan de ansåg övervakningen fungerade som en trygghet 

och stöd för dem i deras arbete. 

Det förhållningssätt som Reffekt har och strävar efter tycker vi önskvärt. Vidare så uppfyller 

företaget de kriterierna som Jones et al definierat för att få kalla sig etiska. Reffekt bidrar med 

något som saknas i branschen, de erbjuder kunderna något de annars har svårt att få tillgång 

till och de har valt att uppfylla detta. Exempelvis deras säljteknik är enligt vår uppfattning 

ganska unik, åtminstone på en lokal nivå. Företaget är aktivt inom en bransch som uppfattas 

ohederlig och det finns många resultatinriktade telemarketingföretag som struntar hur kunden 

behandlas och utnyttjas (om vi förlitar oss på medias tolkning av försäljningsmetoden och 

dess utformning). Dock, så är de anställda på Reffekt försäljare som aktivt jagar kunder på ett 
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systematiskt sätt och önskar skapa en betydelse av deras produkter för kunden. Eftersom en 

stor del av deras försäljning är abstrakta produkter (el, logistik, finansiella tjänster) kan man 

ställa sig lite ambivalent till just denna "betydelse", man kan inte se, höra eller känna 

skillnaden på dessa produkter, och är då betydelsen verkligen uppnåbar, betydande och 

påtaglig, eftersom man som kund inte kan jämföra de olika alternativen som erbjuds. 

Vad gäller etik ifrån både Reffekt och R-företagens sida har vi redan argumenterat för att 

användandet av denna term är felaktig enligt filosofisk termologi. Att sälja behovsanpassat 

med högre grad av öppenhet än konkurrenter är ett moraliskt ställningstagande, inte ett etiskt. 

Etiken som gäller alla företag är att gå med vinst och växa, erbjuda flera arbeten och betala in 

sin skatt så att samhället får ta del av värdeökningen både genom företagsskatten och 

inkomstskatten ifrån de anställda. Reffekt uppfyller detta, därav är de egentligen ett etiskt 

företag bara på de grunderna. Säljtekniken samt att de anställda trivs och mår bra är enligt oss 

inte etik, och R-företagens användning av termen är inte korrekt i vår mening. Det är å andra 

sidan ett moraliskt ställningstagande, och Reffekt lever i vår mening upp till denna moral 

väldigt väl. 

Vi som undersökare gick in i intervjuerna med en förväntning på att de anställda besatt 

kunskap om R-licensen, någonting som väldigt få faktiskt gjorde i en större utsträckning. 

Dock hade detta etiska förhållningssätt på ett kraftfullt sätt genomsyrat hela företaget och det 

vi förutsåg som en dualistisk växelverkan mellan R-licensen och företaget var i själva fallet 

inte det, utan etiken hade blivit en kraftfull normativ kontroll av hur de anställda förväntades 

tänka och bete sig. Detta ledde till att företaget i sig hamnade mer i fokus än vi från början 

tänkte oss, eftersom vi förutsåg att R-licensens etiska förhållningssätt skulle vara det primära 

för den normativa kontrollen med etiska riktlinjer och incitamentsystem. I efterhand 

ifrågasätter vi detta antagande och ser snarare att det är Reffekt själva som är den primära 

aktören i detta arbete. Då R-licensen var det som vi fann mest intressant med detta fallet, som 

en reaktion på det samhällsfenomen vi har observerat, påverkar detta kanske inte arbetet i sig, 

och resultatet står sig likaså. Det som påverkas av denna nya inställning är snarare att frågan 

hur mycket R-licensen faktiskt kan påverka ett företag att börja arbeta med normativ kontroll 

med hjälp av etik blir mer intressant, en fråga som vi är oförmögna till att undersöka då det 

skulle kräva ett företag som precis har blivit tilldelade R-licens, någonting som vi inte har haft 

tillgång till och en tidsrymd som inte fanns. 

En aspekt som överraskat oss är hur effektiv den normativa kontrollen är, även om den ligger 

som grund i att förhindra oetiskt beteende. Vi vill poängtera, att även om vi personligen 

tycker att deras sätt att sälja är betydligt bättre än vad många andra aktörer inom 

telemarketing använder sig av, upplevs den normativa kontrollen som ett mycket effektivt 

redskap att påverka sina medarbetare och anställda.  

Man kan ställa sig frågande till effektiviteten och varför den normativa kontrollen fungerat på 

Reffekt. En faktor som ger goda förutsättningar för dess förankring är att alla förutom en av 

respondenterna började arbeta där direkt efter gymnasiet. Det är inte orealistiskt att anta att 



ÖREBRO UNIVERSITET  Filip Klarsten 830919 
Självständigt arbete  Billy Skogh 890111 
Företagsekonomi 
Höstterminen 2012 
 

67 
 

dessa individer (och flera av dem erkände detta själva) inte haft något tidigare anställning 

innan de började på Reffekt och saknade mer ingående erfarenheter från andra företag och 

organisationskulturer. De kan därför inte relatera till någon annan arbetsplats och vad som är 

"normalt" i arbetslivet. Den normativa kontrollen och styrningen av korrekt beteende och 

skapandet av den sociala identitet får då fantastiska förutsättningar att forma individen till det 

önskade förhållningssätten och sin omgivningen. Vidare så används en form av 

skrämselteknik i och med uppmålandet av externa fiender för att rättfärdiga hårt hållna 

"etiska" riktlinjer. Företaget målar upp sig själva som överlägset etiska och "goda" genom 

retorik (så som "fulsälj", "sälja på behov" och att "peppa" varandra) för att särskilja sig ifrån 

och vara annorlunda ifrån konkurrenter. Samtidigt uppmuntras anställda på företaget att 

umgås utanför arbetet och bedömning sker gruppvis, vilket förstärker grupptillhörigheten och 

beroendet av företaget. Även om vi i så stor utsträckning som möjligt har försökt återskapa 

och ge läsaren insikt i hur stark den normativa kontrollen var, så har vi inte lyckats fullt ut. 

Detta är naturligt då vi omöjligt kan återge de tonlägen och den passionen subjekten 

uppvisade och kroppshållning de bar för att övertyga oss om hur fantastiskt de upplevde att 

företaget var. 

Vi ämnar även att poängtera att det är sannolikt att företagets ledning och anställda inte 

känner till begreppet normativ kontroll och därför inte ser det ut samma perspektiv som vi 

gör. Dock upplever vi att det verkar som att de har kunskaper och kännedom om just hur 

denna kontroll uppnås, men att begreppet "normativ kontroll" kan vara okänt, men eftersom 

de arbetar efter URSA som i stor utsträckning fungerar som en beskrivning av önskat 

beteende och att företaget statuerat exempel genom sanktioner vid avvikande beteende. Som 

vi tidigare har argumenterat för är vi däremot övertygade om att R-företagen har en 

uppfattning om normativ kontroll, även om de kanske inte har kunskap om det specifika 

begreppet. 

Detta leder oss som skribenter till detta arbete att poängtera hur givande det är att använda sig 

av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ur visst perspektiv kan man se Reffekt som 

ondskans företag med sina "puppet-masters" som drar i sina trådar och empirin stödjer detta. 

Således med en annan teoretisk bakgrund, kan slutsatserna stödja att Reffekt är ett underbart 

och kärleksamt företag som arbetar att nå "godhet" och strävar efter att städa upp en bransch. 

Det är inte orealistiskt att läsare av dessa kommentarer då ställer sig frågande om "vad som är 

rätt?", eller till och med "vem har då rätt?". Enligt socialkonstruktionismen så finns det inget 

rätt, dock kan man påstå att makten att skapa "verkligheten", som Sjöstrand poängterade, 

ligger hos den som kan definiera och övertyga sin omgivning att dennes tolkning är den rätta. 

9.1 Bidrag 
Det bidrag som vår fallstudie ger är primärt att ge en inblick till hur det samhällsfenomen med 

ökad efterfrågan på "etik" i företagsverksamhet etablerar sig på en given arbetsplats. Då vi ser 

normativ kontroll som det enda praktiska svaret på denna efterfrågan är det just detta som blir 

intressant att undersöka hur det konstrueras i praktiken. Vidare så anser vi normativ kontroll 

vara principiellt omöjligt att undersöka utan kontexten (företaget), vilket då leder till att 
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fallstudier är det sättet som lämpar sig bäst för att undersöka detta. Utöver denna inblick ger 

vår studie ett bidrag i den normativa kontrollen i sig själv. Flera studier har genomförts där 

normativ kontroll ses och framställs som någonting negativt, där medarbetare mår psykiskt 

och ibland även fysiskt dåligt som ett resultat av detta (vi tänker här i första hand på Kunda, 

men även Alvesson som vi båda har refererat till i detta arbete), medan medarbetarna hos 

Reffekt inte vad vi kunde se gör det. Det är enligt oss möjligt att ha en "god" normativ 

kontroll, någonting som sällan framträder i publicerad forskning. Vår data och analys av den 

normativa kontrollen, samt vår diskussion kring familje- och vänskapskulturer hoppas vi även 

tillför till den diskussion som inom vetenskapen pågår kring dessa begrepp. Vidare bidrar vi 

med den data vi har, och framtida forskning skulle dels kunna använda vår analys för att 

jämföra annan eller egen analys med, och sättet vi har valt att presentera vår data på ger även 

möjligheten att använda vår råa data i andra studier med egna tolkningar. 

9.2 Vidare forskning 
Angående vidare forskning vill vi först och främst föreslå det vi egentligen tänkte och 

försökte genomföra innan vi landade i det som sedan blev detta arbete. Vår första idé (som vi 

kom fram till efter förslag ifrån företaget som vi faktiskt undersökte) var att undersöka hur 

mycket synen på "etik" skiljer sig mellan företag som alla innehar samma nivå av R-licens. 

Då R-företagens etikpolicy är väldigt övergripande, samt att branscherna för olika företag som 

innehar R-licens skiljer sig till stor del anser vi att detta skulle vara intressant att se, eftersom 

det ändå medför implikationer kring hur tillförlitlig R-licensen egentligen är på att "etiska 

affärer" och "etisk organisationskultur" dominerar de som kan visa upp en R-licens för 

möjliga kunder och intressenter. Vi kunde inte genomföra denna undersökning då de andra 

företagen som hade R-licens på kvalificerad (andra) nivån inte gav oss access. Vår studie och 

vår data bör kunna ligga i alla fall delvis till grund för en sådan komparativ undersökning. 

Dessutom skulle det kunna vara intressant att undersöka ifall alla R-licensierade företag 

arbetar med normativ kontroll, eller ifall det endast var vår tolkning och vi råkade finna 

tillräckligt med belägg för det på just vårt företag för att kunna motivera det. Som vi har 

nämnt tidigare ser inte vi något annat resonabelt alternativ för att kunna leva upp till R-

företagens riktlinjer vad gäller etikarbete och "etisk organisationskultur", men det betyder inte 

nödvändigtvis att det inte finns andra alternativ, metoder och möjligheter. 

En fråga som vi även snabbt nämnde i vår avslutande diskussion bör även det vara ett väldigt 

intressant arbete, nämligen att undersöka hur mycket R-licensen påverkar ett företag och dess 

medarbetare när de går ifrån att inte ha arbetat med etik tidigare till att få R-företagens hjälp 

med att implementera detta arbete. Detta bör däremot vara ganska utmanande, då vi anser att 

det skulle kräva flera undersökningstillfällen över en ganska lång tidsperiod. Ifall det skulle 

gå att komma runt de hindrena skulle det nog producera en intressant undersökning. 

Angående familje- och vänskapskulturer instämmer vi med Costas och efterfrågar mer 

forskning på vänskapskulturer. Framförallt skulle vi finna det intressant att se komparativa 
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studier av tydliga exempel (familjekulturer respektive vänskapskulturer) för att se vad för 

konsekvenser och effekter dessa olika former av normativ kontroll medför.  
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11. Bilagor 

11.1 Frågeställning 
Vad heter du? 

Vad gör du på företaget och vad är din roll? 

Hur länge har du jobbat här? 

Trivs du? 

Normativ kontroll 

Om man kommer ny hit, hur introduceras man? 

Hur tränar företagt upp folk för sina roller? 

Hur specifika upplever du instruktionerna är? 

Finns det (och i så fall vad för) belöning för bra prestation? 

Blir man bestraffad om man gör fel? 

Hur ser du på att företaget spelar in alla samtal? (tillkom vid intervjutillfället) 

Etik 

Vad är etik för dig? 

Vad upplever du att företaget har för etiska värderingar? (Och hur förmedlas dessa?) 

Vad känner du att det är för skillnad mellan dina och företagets etiska värderingar? 

Vad skiljer företaget mot konkurrenter? 

Erbjuder företaget någonting som konkurrenterna inte kan erbjuda? 

Efterlevs detta alltid? 

Vad innebär det att vara ett R-företag? 

Hur mycket påverkas du i din yrkesroll av R-licensen? 

Individen 

Är du stolt över att arbeta på Reffekt? (tillkom vid intervjutillfället) 

Är du stolt över att arbeta med telefonförsäljning? 

Upplever du att du kan identifiera dig med detta? 
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I vilken utsträckning kan man gå utanför detta för att få affären? 

Vad händer med den anställda om man tummar på riktlinjer? 

Tror du alla trivs här? 


