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Förord
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vilket lett till förbättring av uppsatsen. Ett speciellt tack riktas till vår handledare Hans 
Lundberg för de idéer och synpunkter han gett oss.

Vi hoppas att denna uppsats är lika intressant för er som läser som det var för oss att skriva 
den.

Luleå, juni 2009

Isak Juntti Anders Ångström



Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka hur reklambyråer styr humankapitalet. Styrning av 
humankapitalet är svårt eftersom ingen kan kontrollera kreativiteten och kunskapen som finns
i de anställdas huvuden. Att styra dessa egenskaper hos personalen är grundläggande krav på 
ledningen i kunskapsintensiva företag och utgör grunden för intervjufrågorna. Genom en 
fallstudie av fyra reklambyråer har vi undersökt hur de styr sitt humankapital. Teori används 
för att visa på vilka eventuella styrmetoder som de använder sig av. Empirisk data tas fram 
genom telefonintervjuer. Efter sammanställningen av intervjuerna har vi jämfört svaren mot 
den teoretiska referensramen. I analysdelen utreds och sammanfattas olikheter, likheter och 
övriga observationer samt hur företagen styr sitt humankapital utifrån informationen i den 
teoretiska referensramen. Resultat av studien visar att de undersökta reklambyråerna har 
inslag av självstyrning och målstyrning inom projekten.



Abstract

The purpose of this bachelor’s thesis was to examine how advertising agencies control human 
capital. The control of human capital is difficult as the control of creativity is next to 
impossible, and because of the knowledge that the employees already possess. To control 
these qualities that the employees have is an underlying requirement of the management in 
knowledge intensive companies. This poses as the base for the questions in the interview 
guides. Through conducting case studies of four advertising agencies, we were able to 
examine how advertising agencies control their human capital. The theories were use in order 
to show with control methods that the different companies use. The interviews were 
conducted via telephone as a qualitative study. After the compilation of the data collected 
during the interviews, comparisons were made between the answers given in the interviews 
and the presented theories. In the data analysis chapter, investigations and summaries were 
made. The findings of this study show that the investigated advertising companies have 
injections of self governance and management by objectives within the projects.
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1. Inledning

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till problemet med att hantera personalens kunskap. 
Utifrån detta följer en problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte. Avsnittet avslutar med 
klargöra fortsatt disposition av uppsatsen.

1.1 Bakgrund

Den gamla industriella tiden karakteriserades av fysiska resurser, fysiska produkter och
relativt kortsiktigt fokus på transaktioner (Roos, Fernström, Pike, 2005, s 7-8). Beståndsdelar 
som byggde upp detta gamla industrisamhälle var mark, naturtillgångar som olja, malm och 
energi. Företagen utvecklades med syfte att dra till sig ekonomiskt kapital, vilket skulle 
förvalta företagets förmögenhetskapital. Historiskt har skillnaden mellan intellektuellt kapital 
och icke-fysiska tillgångar varit vag. Icke-fysiska tillgångar har gått under namnet goodwill, 
dit intellektuellt kapital också har räknats. (Guthrie, Petty, 2000). Utvecklingen av det 
intellektuella kapitalet började under tidigt 1980-tal då överordnade, akademiker och 
konsulter runt om i värden började inse att en firmas icke-fysiska tillgångar, intellektuella 
kapital ofta spelade en stor roll för företagets vinst. (Sullivan, 2000, s 13).

Idag består företag av mer än fysiska tillgångar. I dagens kunskapsbaserade ekonomi har 
information, råd, nyheter och kunskap blivit ekonomins viktigaste drivmedel (Carson,
Ranzijn, Winefield, Marsden, 2004). Roos et al. (2006, s 8) hävdar att företag i dag 
karakteriseras av intellektuella kapitalresurser och erbjuder tjänster i större utsträckning än 
fristående fysiska produkter. Intellektuellt kapital beter sig annorlunda än fysiskt och 
finansiellt kapital och måste styras på ett annorlunda sätt. Det finns en avsaknad av effektiva 
metoder för styrning av intellektuellt kapital. Detta innebär att företag inte kan hantera sina 
finansiella och fysiska resurser med dagens traditionella metoder utan det behövs en strategi 
för att styra och utveckla det intellektuella kapitalet.(ibid).

1.2 Problemdiskussion

Den traditionella redovisningsekonomin anses inte längre uppvisa tillräckligt med information 
om värdet av ett företags kundnätverk, personalens kunskaper och deras intellektuella resurser 
samt deras förmåga att överföra och bevara intellektuellt kapital (Mouritsen, Bukh & Bernard, 
2004). Chen, Cheng & Hwang (2005) menar att ett företags värdeskapande inte endast består 
av företagets produkter, även det intellektuella kapitalet spelar en viktig roll i hur företaget 
lyckas skapa framtida värden hur det utvecklas och överleva på sikt. 

Det finns olika metoder för styrning. Att kunna påvisa vilken metod som används i företag av 
intresse kan visa på brister och möjligheter för bättre styrning. Enligt Ouchi (1980) finns det 
problematik med att få företagsledningen och de anställda att arbeta mot samma mål. Ouchi 
menar att olika situationer kräver olika styrverktyg.

Edvinsson och Malone (1997, s 28) delar in det intellektuella kapitalet i två kategorier, human 
och strukturkapital. Humankapitalet definieras som en kombination av kunskap, skicklighet 
och innovationsförmåga hos företagets anställda. Författarnas definition av det strukturella 
kapitalet är företagets databaser, organisationsstruktur och kundrelationer. Styrning på 
intellektuellt kapital, speciellt humankapitalet, kan argumenteras vara extra viktigt i 
verksamheter som tillhandahåller tjänster och framför allt i företag som i huvudsak handlar 
med kunskap, eftersom denna egenskap finns hos personalen. Strukturkapital kan till skillnad 
från humankapital ägas av företag, vilket betyder att behovet av kontrollen i det senare blir 
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desto viktigare. (ibid). Reklambyråer, konsult- och bemanningsföretag är exempel på 
arbetsgivare som har en större mängd humankapital.

Collision & Parcell (2004, s 18) menar att styrning av humankapitalet är svårt eftersom ingen 
kan kontrollera kunskapen som finns i de anställdas huvuden. Att fånga dessa egenskaper i 
personalgruppen samt utveckla och uppmuntra är underförstådda krav på ledningen i 
kunskapsintensiva företag. 

Sullivan (2000, s 196) hävdar att det finns tre aspekter att ta i beaktande: skapa en 
kreativitetsfrämjande miljö, att fokusera kreativ energi till idéer som ligger inom ramen för 
projektet och att formsätta de bästa idéerna. De anställdas intellektuella kapital är inte den
enda aspekten som har betydelse, stora skillnader i ledarstil påverkar den egentliga 
användningsgraden av humankapitalet (ibid).

Styrning av humankapitalet är problemfyllt i och med att de inneboende egenskaper de 
anställda har, exempelvis ambition, kunskap och intressen i regel inte går att styra. Detta 
skapar frågeställningar om hur det är möjligt att hantera dessa egenskaper som i högsta grad 
är bidragande till företagets värde, men samtidigt är svåra att styra. Ett annat problemområde 
för styrning av humankapital finns i arbetskraftens omgivning. De kan omfatta tekniska, 
beteende och organisationsmässiga barriärer enligt Collision (2004, s 46 ff)

Kaplan & Norton (2004, s 201) lyfter fram problematiken med styrning och utveckling av 
kunskap utan integrerade processer, till exempel personalutbildning och seminarier där 
företagets strategi spelar en roll i hur processerna ska ske.

1.3 Syfte

Denna uppsats syftar till att beskriva det intellektuella kapitalet, mer specifikt problem med 
styrning av humankapitalet.

1.4 Avgränsningar

Vi har avgränsat denna uppsats till att endast undersöka reklambyråer. Vidare avgränsningar 
har gjorts inom intellektuellt kapital där vi fokuserat på humankapital. Den empiriska studien 
har avgränsats till intervjuer med fyra företag. Arbetet har en inriktning mot reklambyråer då 
deras huvudsakliga medel för att skapa en produkt är kunskap.

1.5 Disposition

Genom att använda nedanstående upplägg får uppsatsen en uppbyggnad av teori och 
definitioner som hjälp till att förstå empirin. Därmed följer uppsatsen det klassiska deduktiva 
upplägget:

I problemdiskussionen redogörs för problemområdet som denna uppsats ämnar att undersöka. 
Teorikapitlet presenterar teoretiska referensramar vilka ligger till grund för uppsatsens studier.
Metodkapitlet tydliggör tillvägagångssättet för uppsatsens genomförande. I empirin 
presenteras den information som samlats in vid intervjuer. Informationen utifrån empirin och 
teorin behandlas i analyskapitlet. En avslutande diskussion följs av slutsatser.

Diskussion 
och 
slutsatser

Problemdiskussion Teori Metod Empiri Analys
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2 Teoretisk referensram

I detta avsnitt redogörs för den teoretiska referensramen. Olika metoder för styrning, 
ekonomistyrning, intellektuellt kapital och styrning på humankapital definieras.
Problematiken med att styra humankapitalet avslutar detta kapitel.

2.1 Styrning

Anthony och Govindarajan (2007, s 4-6) definierar styrning som processen där ledare 
influerar andra medlemmar av organisationen till att implementera organisationens valda 
strategier för att nå dess mål. Holmström (1995, s 10ff) definierar styrning som alla de 
åtgärder som utförs för att påverka beteendet i organisationen. Med utgångspunkt i forskaren 
Chandler (1962) utvecklar Holmström definitionen av styrning till den information och 
ordergivning som går i de kommunikationslinjer som bildas av företagsstrukturen. Bruzelius 
och Skärvad (2004, s 384) förklarar innebörden av begreppet styrning som att påverka 
medarbetarnas agerande och beteende. Det är medarbetare som tar beslut, vidtar åtgärder och 
agerar för organisationen. 

Enligt Källström (1990) är styrning, som kan vara av inneboende, informell och formell 
karaktär, att påverka beteende i viss riktning. Formell styrning är på en organisatorisk nivå 
och omfattar ekonomistyrning, organisationsuppbyggnad och kulturen inom företag. 
Informell styrning är de relationer som anställda har i form av umgänge och kunskapsutbyte.

Samuelson och Olve beskriver det formella sättet att styra i tre delar (2008, s 33).

 Strategi – vilken strategi ska företaget ha

 Ettårsstyrning – verksamhetsplanering, budgetering och prognoser

 Operativ styrning – vad ska produceras idag, imorgon, nästa vecka?

Gemensamt för var och en av dessa delar är fyra komponenter. Dessa är fastställande av mål, 
fastställande av handlingsalternativ, uppföljning av utfall och fastställande av avvikelse från 
mål. Sista delen är fastställande av handlingsalternativ vilket syftar till att säkerställa bättre 
måluppfyllelse med hänsyn till utfall. Denna gruppering syftar till att behandla frågor i 
formell styrning med intresse av att belysa hur mål, handlingsalternativ och beslut växer fram 
i företag. Vidare beskriver Samuelson och Olve den mindre formaliserade styrning där
företagen bemannas med rätt individer och med den kompetens som krävs för arbetet. Detta 
innebär att ingjuta en viss kultur hos medarbetarna som ska vägleda handlandet i olika 
situationer. (2008 s 38)

Enligt Holmström (1995, s 10ff) utgör styrning ett sammanfattande begrepp för samordning 
och kontroll. Kontroll är ett sätt för ledningen att få önskvärda arbetsuppgifter utförda. 
Samordning innebär att förse olika individer i en organisation med den information som de 
behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Effekten av styrande kan ses genom att kontrollera resultatet eller påverka handlande på de 
styrda (Brorström, B., Haglund, A., Falkman, P., Malmer, S., 2005). Styrning kan vara mjuk 
eller hård. Spektrumet för styrning faller enligt Samuelson och Olve inom de två 
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extrempunkterna, mål och direktstyrning. De anställda är normalt inte verksamma inom hela 
företaget, vilket gör att de tänker på olika problem och arbetar således på olika sätt. Att styra 
de anställda så att de löser rätt problem med inriktning mot rätt mål är alltså viktigt. 
(Bergstrand, 2003, s 10).

Holmström (1995, s 117) menar att det är viktigt att förstå sambandet mellan struktur samt 
styrning. Han förklarar att beslutsfattande inom företag kan ses som centraliserad eller 
decentraliserad vilket tillhör organisationsstrukturen. Decentraliserat beslutsfattande innebär 
att besluten fattas på en medarbetarnivå inom organisationen och ett centraliserat 
beslutsfattande innebär att besluten tas på en ledningsnivå, vilket i sin tur kan kopplas till en 
mer direkt styrmetod. (ibid). Begreppet styrmetod förklaras enligt Vik (2001, s 139) som en 
kategori vilken beskriver förutsättningarna för de olika styrformerna samverkar samt ger en 
beskrivning av den huvudsakliga relationen mellan individen och organisationen. 

2.2 Metoder för styrning

Enligt Bergstrand (2003, s 11) har företag vanligtvis styrts utan större tanke på hur styrningen 
i sig är utformad, något som skulle vara speciellt är utmärkande i småföretag. De anställda blir 
tillsagda om vad som ska göras och övervakas så att det blir utfört. Löpande uppgifter delas ut 
med efterföljande kontroll av arbetet, denna styrmetod kallas direktstyrning. Programstyrning 
är en vidareutveckling av direktstyrning. Utvecklingen har skett som en konsekvens av att 
företag eller organisationer har blivit så stora att en mer detaljorienterad direktstyrning inte 
längre är möjlig. (ibid). Målstyrning utvecklades som ett svar på problematiken med att 
snabbt kunna instruera de anställda i större företag. Bergstrand (2003, s 13) förklarar 
begreppet som ett avtal med de anställda om vad som ska göras men ger dem frihet att själva 
bestämma hur de ska utföra arbetet.

Likt Bergstrand redogör Bruzelius och Skärvad för metoder för styrning och samordning, men 
väljer att skilja åt dem på ett annat sätt. Deras förklaring av målstyrning ger den styrde 
arbetaren mål att uppnå men ger i regel inte information om vilka medel som ska användas
eller hur. Handlingsstyrning är den mest direkta styrformen av de alla därför att den ingriper 
direkt i medarbetarnas handlingar. Detta begrepp kan liknas vid Bergstrands förklaring av 
direktstyrning. Självstyrning innebär i sin mest utpräglade form att den som styr och den som 
styrs är densamma, men att en person utanför arbetsgången fastställer målet. (Bruzelius 391 
ff).

Ouchi (1979) nämner beteende-, själv- och målstyrning i sin modell där situationen 
bestämmer metoder för styrning. Ouchi (1979) menar att beteendestyrning kan liknas vid
direktstyrning där individens beteende utgör kärnan i styrningen. Beteendestyrning syftar till 
att påverka beteendet hos individer vilket sedan utmynnar i att ett visst resultat uppnås och är 
likt handlingsstyrning. Enligt Ouchi (1979) passar beteendestyrning på verksamheter där 
kunskapen om teknologin är fullständig och det räcker med att en överordnad övervakar å ena 
sidan beteendet hos anställda och å andra sidan arbetsverktygen som används. Detta 
åstadkoms genom att specificera regler för beteende och för processen. (ibid).

Metoderna rangordnas för bättre förståelse beroende på om de är hårda eller mjuka. Hård 
styrning innebär att beslutsfattare ofta har ett mindre utrymme för eget initiativtagande. Den 
mjuka styrningen kännetecknas av att beslutsfattaren har större handlingsfrihet. En hög nivå 
av handlingsfrihet innebär dock inte en bra nivå av kontroll. Istället för att ha en 
företagskultur som kontrolleras hårt är det mer vanligt med att ge den anställda mer frihet att 
själva styra arbetet de utför. (Pihlgren & Svensson, 1991). 
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Figur 1. Olika former av styrning.
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Samuelsson (2008, s 41) menar att i samband med fastställande av styrmetod kan man skilja 
mellan två grundformer för styrning, styrning genom framförhållning eller styrning i 
efterhand. Styrning genom framförhållning innebär att verksamheten styrs utifrån vad 
företaget känner till om utvecklingen på de marknader där det uppträder. Blicken vänds
framåt och företaget försöker förutse vad som kommer att inträffa. Styrning i efterhand 
innebär att utvecklingen runt företaget på marknader inom teknologin observeras och att 
företaget anpassar sig till detta. (ibid).

2.3 Självstyrning

Holmström (1995, s 118) beskriver styrformen självstyrning som vanlig i företag med ett 
decentraliserat beslutsfattande. Styrformen går ut på att olika enheter genom icke hierarkisk 
kommunikation eller genom ömsesidig anpassning ska komma överens om ett agerande, 
vilket löser gemensamma problem och beroenden. Detta kan ske genom spontan och direkt 
kontakt, men också genom mer formella former såsom projektgrupper, speciella 
sambandsbefattningar och integrationsavdelningar. (ibid).

Enligt Bruzelius (2004, s 395) är självstyrning lämplig när de anställda har kunskap om hur de 
ska uppnå sina mål, de har motivering till att självständigt utföra sina arbetsuppgifter och 
uppdrag. Eftersom den styrda enheten eller medarbetaren ges mål som ska uppnås men inga 
instruktioner om vilka medel som ska användas kan det ses som målstyrning. Skillnaden är att 
för självstyrning finns det någon utanför som fastställer målet. (ibid). Holmströms definition 
av självstyrning är den som kommer att användas i resterade del av arbetet.

2.4 Direktstyrning

Bruzelius och Skärvad (2004, s 390) beskriver direktstyrning där ledaren styr och samordnar 
medarbetarnas arbetsinsatser genom order och instruktioner. Direktstyrning är möjlig när 
ledaren har överblick över situationen och vet vad som ska göras. Direktstyrning är en 
styrform som karakteriseras av formell auktoritet. Ledningen leder och följer upp 
verksamheten och har rätt att vidta åtgärder genom direkta order. Problem som förekommer 
mer frekvent kan styras med hjälp av regler och instruktioner. Detta är ett uttryck för 
standardisering. Direktstyrning är enligt Holmström (1995) mest vanligt i företag med en hög 
grad av centraliserat beslutsfattande. I detta arbete kommer Bruzelius och Skärvads definition 
av direktstyrning användas.
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2.5 Program och projektstyrning

Ett program består av flertalet projekt och aktiviteter, som styrs för att uppnå kontroll och 
strategiska mål som inte kan uppnås var för sig. Program kan ha en livscykel på flera år och 
inom denna tid kommer flera projekt att genomföras. Programstyrning ersätter dock inte 
behovet av projektstyrning, utan ska ses som en metod för att koordinera olika projekt. Ett 
program kan även startas för att förverkliga en strategi som beslutsfattare har definierat, och
möta utomstående krav eller tillgodose ett behov av att samordna redan existerande projekt. 
(OGC, 2007, s 6 ).

Programstyrning är en påbyggnad av direktstyrning och innebär att direktiven från ledningen 
övergår från muntliga till skriftliga. Kontrollen att handlingarna utförs på ett bestämt sätt 
utförs av ledningen med hjälp av av indirekta metoder som exempelvis kvalitetskontroll, 
budgetuppföljning och redovisningsrevision (Bergstrand, 2003, s 12). Programstyrning 
förklaras av Office of Government Commerce (OGC) (2007, s 4) som ett sätt att samordna 
och styra program, med ändamål att säkerställa att önskat resultat uppnås. Program är 
vanligtvis mer komplexa att styra än projekt, eftersom program involverar fler aktörer, berör 
fler intressenter och kräver en längre tid för genomförandet. (ibid). Samuelsson och Olve 
(2008, s 41) anser att programstyrning är en mellanform av mål- och direktstyrning där de 
anställda och ledningen i samråd kommer fram till hur de ska agera i tänkbara framtida 
situationer. 

Projektstyrning har ofta samma tillvägagångssätt som programstyrning. Effektiv 
projektstyrning är oftast en förutsättning för effektiv programstyrning och för lyckade 
program. I projektstyrning är fokus på prestationer, det vill säga de tjänster och produkter som 
projektet ska leverera för att målen ska uppfyllas. I programstyrningen är fokus snarare på 
långsiktiga effekter av strategisk betydelse. Programstyrning kan därför ses som en metod 
med syfte att implementera strategier och förändring i större skala. (ibid). Direktstyrning och 
programstyrning förutsätter att det finns någon annan som vet bäst. I expanderande företag 
blir det allt svårare att vara delaktig i allting. Bergstrand (2003, s 12) menar att det behövs 
ytterligare en styrmetod som tillåter att de anställda jobbar fritt men har entydig inriktning,
vilket benämns som målstyrning.

Projekt

Projekt

Uppdrag

Avslutat 
uppdrag

Projekt

Projektstyrning

Figur 2. Förhållandet mellan 
program och projekt samt 
styrningen av dessa.  Egen 
framtagen modell.

Program

Programstyrning
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2.6 Målstyrning

Holmström (1995, s 118) definierar målstyrning som ett sätt för ledningen att styra och följa 
upp verksamheten genom formella planer. Burzelius och Skärvad (2004, s 391) förklarar att 
vid tillämpning av målstyrning ställs det vissa krav eller mål som arbetaren ska uppnå, men 
tillvägagångssättet får individen själv bestämma. Genom att definiera målen men inte hur de
ska uppnås får de anställda frihet att jobba på bästa sätt. Bruzelius och Skärvad menar vidare 
att målstyrning som styrform i princip är möjlig på alla personalnivåer i ett företag.

Meningen med målstyrning är främst att skapa samordning med utgångspunkt att nå 
gemensamma mål enligt Söderholm (1998, s 13).  Genom att kommunicera, diskutera mål och 
tillvägagångssätt för att nå dessa skapas enhälliga värderingar och synsätt på arbetet, vilket 
underlättar samordningen och ökar motivationen för de arbetande. (Söderholm, 1998, s 14 ff).
Det uppstår då en frågeställning om varför målstyrning skulle vara att föredra framför andra 
styrmetoder. En förklaring kan vara att målstyrning inte bara används med syfte att skapa en 
övergripande samordning utan innebär också en möjlighet att styra medarbetares handlingar 
på detaljnivå. (ibid).

Att styra med mål istället för mot mål är en aspekt som blivit mer vanlig. För kundorienterade 
företag som kräver engagerade anställda vilka själva fattar beslut är detta viktigt eftersom 
målet i sig skapar styrningen, vilket inte är möjligt med andra styrmetoder. Detta är inte helt 
problemfritt. Kraven, på målen är att de är välformulerade så att de kan brytas ner och blir 
användbara för styrning, ökar. (Nilsson, 2003, s 199). Oavsett hur exakt målstyrning tillämpas 
uppstår ett krav på bra kommunikation emellan styrande och styrda eftersom snabba 
korrigeringar i styrmetoden kan vara ett måste. Detta gäller både för målstyrning men även för 
direktstyrning (Holmström, 1995, s 101). I företag är det emellertid ofta frågan om att nå 
ekonomiska mål, vilket gör att man kan specificera den form av målstyrning som är 
ekonomisk styrning Det innebär att ett företag formulerar ekonomiska mål för varje 
självständig enhet. Därefter ges rimligt stor frihet för enheternas överordnade att använda sig 
av olika medel och på så sätt nå dessa mål. (Bergstrand, 2003, s 13). I denna uppsats används 
både Holmströms och Söderholms definition av målstyrning eftersom de var för sig inte
beskriver målstyrning tillräckligt utförligt.

2.7 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning behandlar det ekonomiska perspektivet av styrning. För att få en bättre bild 
av innebörden av begreppet anser vi att flertalet definitioner bör presenteras eftersom ämnet är 
mångfacetterat. Ekonomistyrning finns för att stödja den övriga verksamheten och definieras 
av Källström (1990, s 40) som en medveten styrning av beslutsfattandet och beteendet inom 
organisationen i riktning mot bättre resultat, lönsamhet och ekonomisk ställning.
Nationalencyklopedins (2009) definition för ekonomistyrning lyder ”Finansiell styrning, 
påverkan på en verksamhet i avsikt att nå vissa ekonomiska mål genom t.ex. budgetering och 
långsiktig planering samt uppföljning och utvärdering.” Kullvén (2001, s 8) väljer att beskriva 
begreppet som utvecklingsförloppet för att identifiera, mäta och samla värdefull ekonomisk 
information som ligger till grund för beslutsfattande. 

Termen ekonomistyrning kan ha två olika innebörder. Dels att ekonomin ska styra, det vill 
säga att man styr utifrån ekonomiska mått och krav där enheternas uppgift blir att nå upp till 
de uppställda målen. Dels kan det betyda att enheterna som styrs och som ska nå de uppställda 
målen ska ges möjligheter att styra sin ekonomi. Ekonomistyrning kan då sägas innebära att 
styra med ekonomi och styra ekonomin. (Brorström et al 2005).

Ekonomistyrning är relevant för detta arbete eftersom ett projekt kan styras beroende på hur 
mycket det får kosta. Kunskapsföretagen behöver inte enbart styra på humankapitalet, det kan 
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även använda sig av ekonomistyrning och kostnader för projekt. Källströms definition för 
ekonomistyrning används i detta arbete.

2.8 Ouchi

Ouchi (1980) förklarar att personer i en organisation har delvis skilda mål. Problemet är att få 
arbetsgivare och arbetstagare att arbeta mot samma mål. Enligt Ouchi (1980) finns det tre 
olika sätt att styra verksamhet, dessa är marknads-, byråkratisk- och klanstyrning. Vid 
marknadsstyrning låter man markanden få styra hur man gör i verksamheten, därefter används 
resurserna, för att producera vad som är avsett att produceras. Marknadsstyrning innebär att 
tillit finns för att marknaden skapar rimlig prisbildning. (Ibid). Exempel på marknadsstyrning 
är företag där avdelningarna utvärderas med avseende på det ekonomiska resultatet och 
förmåga att bidra till företags avkastning (Vik, 2001, s 140). I en byråkratisk styrning är 
förtroendet knutet till en ledning som planerar och kontrollerar verksamheten så att de olika 
reglerna följs och att de uppsatta målen nås. Vid byråkratistyrning är inte information lika 
viktigt som vid marknadsstyrning utan det räcker med delar av information. I ett byråkratiskt 
företag finns det regler som gör att man inte är lika beroende av information eftersom reglerna 
styr beteendet i organisationen. (Ouchi, 1980).

Inom byråkratisk styrning använder man sig av en överordnadmakt som genom regler styr 
verksamheten. I klanstyrningen sätter man gemensamt upp normer som alla i organisationen 
bör följa. (Ibid) Den byråkratiska styrningen har två utmärkande egenskaper, de anställda är 
villiga att underordna sig cheferna och deras beslut angående driften av verksamheten, dels 
skapar byråkratin förtroende mellan de anställda. Om denna styrning ska fungera behövs en 
auktoritetshierarki som bygger på sociala överenskommelser (Ouchi 1980).

Klanstyrning innebär att det är normer, kulturella värderingar och förväntningar som primärt 
används för att uppnå gemensamt satta mål. För att klanstyrning ska fungera tillfredställande 
krävs att medlemmarna är samstämda och att de har engagemang för verksamheten. I och med
att individerna sannolikt har liknande utbildning och träning för yrket, har de lagt sig till med 
liknande normer och förväntningar. Vid klanstyrning väljer man ut personer som passar in i 
organisationen, därmed undviks oklarhet i målsättningen individer mellan. (Ouchi 1980).

Marknad och byråkratiskstyrning är av den traditionella typen som återfinns i företag och 
utgår från grader av mätbarhet avseende resultat och beteende. Enligt Ouchi finns samtliga 
styrmetoder representerade i företag men i olika grader. Vilken styrform som är att föredra 
beror på om det går att få bukt med målkonflikterna eller om det går att mäta de individuella 
prestationerna (Ouchi 1980). Utifrån Ouchis diskussion har Aidemark sammanfattat mätning 
av individuella prestationer och mål i modellen nedan:

Ouchi (1979) diskuterar styrning utifrån kunskapen om förädlingsprocessen och förmågan att 
mäta utfall. Modellen visar hur kunskapen om förädlingsprocessen som företagsledningen och 
de anställde har, påverkar vilken typ av styrning som används och behov av styrning. Ouchi 

Arbetsgivare och 
arbetstagare har 
olika mål

Marknad

Byråkrati

Låg 
tydlighet

Måttlig 
tydlighet

Hög    
tydlighet

I hög grad

I måttlig 
grad

I låg grad
Klan

Figur 3. Modell från Aidemark, 1998 s 101. Figur för individuella prestationer och olika mål.

Mätning av individuella prestationer
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redogör för hur olika situationer kräver olika styrverktyg vilket visas i figur 4. Förmågan att 
mäta utfallet är av avgörande betydelse för hur modeller för styrning utformas.

I ruta 1 finns en hög förmåga att mäta utfall samtidigt som kunskapen om förädlingsprocessen 
är hög. För verksamheter som passar in i denna kategori är beteendestyrning och målstyrning 
lämpligt.

I ruta 2 finns en verksamhet såsom exempelvis en klädaffär. I denna typ av verksamhet är det 
lätt att mäta utfall i form av försäljningsvolym, vinstmarginal för varje köpare och 
bruttomarginal. Däremot är det svårt att beskriva hur försäljningsprocessen går till. Det är 
också oklart hur försäljningsprocessen går till och vad som påverkar kunden att köpa ett visst 
plagg. Kunskapen om förädlingsprocessen är med andra ord svår att fastställa och därmed 
dålig.

I ruta 3 återfinns en låg förmåga att mäta utfallet men kunskapen om förädlingsprocessen är 
bra. Det är inte utfallet som mäts utan snarare beteendet. Däremot är det svårt att mäta 
resultatet för enskilda steg i förädlingsprocessen på grund av svårigheter med att värdera 
enskilda bidrag till helheten. Genom att specificera regler för beteende skapas en effektiv 
byråkratisk kontrollmetod.

I ruta 4 beskrivs ett forskningslaboratorium. Där finns ingen möjlighet att lägga upp regler för 
beteende, vilka om de följs, leder till eftertraktade vetenskapliga genombrott. Det går att mäta 
den slutliga framgången men det kan ta många år innan någon framgång uppnås. Därmed går 
det inte att mäta utfallet eller beteendet. Detta betyder att det inte finns någon rationell form 
av kontroll. I denna situation förlitar sig företaget på självstyrning vilket betyder att de styrda 
enheterna får stor handlingsfrihet att under eget ansvar genomföra verksamheten. (ibid).

2.9 Intellektuellt kapital

Framgångsrika företag skapas inte enbart av naturtillgångar, fabriker eller stora bankkonton, 
intellektuellt kapital är minst lika, om inte viktigare enligt Stewart (1997, s 13). Det finns 
flertalet begreppsförklaringar för intellektuellt kapital men för att få en bra förståelse för 
innebörden har vi valt att presentera flertalet definitioner utifrån vad som får sägas tillhöra 
den normativa litteraturen. Stewart förklarar intellektuellt kapital som summan av alla 

Dålig

Kunskap om förädlingsprocessen

Beteendestyrning
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målstyrning
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Målstyrning

(klädaffär)
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Figur 4. Situationer vilket bestämmer typ av styrning. Bearbetning av Ouchi (1979).
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kunskaper som samtliga i ett företag har och ger därför företaget en konkurrensfördel. Roos 
(2006, s 9) definierar begreppet intellektuellt kapital som de resurser vilket helt eller delvis 
kontrolleras av företaget och bidrar till företagets värdeskapande. Edvinsson och Malone 
(1997, s 29) definierar Intellektuellt som skillnaden mellan ett företags bokförda värde och 
marknadsvärde av Edvinsson och Malone (1997, s 29). Sullivan (1998, s 4) menar att 
anledningen till att intellektuellt kapital inte redovisas är för att de flesta företag inte vet hur 
de ska definiera och beskriva begreppet. 

Intellektuellt kapital delas upp i humankapital och strukturkapital, se figur 5. Strukturkapitalet 
är uppdelat på kund och organisationskapital där kundkapitalet representerar den externa 
fokusen av företaget och är värdet av kundrelationer. Organisationskapitalet har en intern 
fokus och består av företagets investeringar i system, verktyg och verksamhetsfilosofi som 
ökar kunskapsflödet såväl i organisationen som i leverantörs- och distributionskanaler. 
Organisationskapitalet är i sin tur uppdelat på innovationskapital och processkapital. 
(Edvinsson, Malone, 1997, s 55-59).

Edvinsson och Malone (1997, s 55ff) delar upp intellektuellt kapital i humankapital och 
strukturkapital, se figur 5. Detta kan betyda att företagets kundrelationer skiljer sig från 
relationerna till personal och strategiska partners. Om det är fallet har kundrelationerna stor 
betydelse för företagets värde och perspektivet breddas till att inkludera en organisations 
värde med dess externa relationer till kunder och affärspartners (Edvinsson, Malone, 1997, s 
55ff). Stewart (1999, s 187) placerar kundkapitalet på samma nivå som human och 
strukturkapitalet som redovisas i figur 6. Stewart anser att kundkapitalet är den tillgång som 
förvaltas sämst, detta grundar han på att attityden till kunderna är ”passar inte galoscherna-så-
får-det-vara”(ibid). Roos et al (2006, s 10ff) är av samma uppfattning som Stewart. Roos et al
placerar relationsresurser (kundkapitalet) på samma nivå som human- (mänskliga resurser) 
och strukturkapital (organisationsresurser).

En allmänt godtagen uppfattning om intellektuellt kapital är att den består av human, struktur 
och kundkapital och att dessa tre ligger på samma nivå, se figur 6. Humankapitalet utgör det 
enda generativa, skapande, kapitalet och därmed det viktigaste av de tre, trots att de ligger på 
samma nivå organisatoriskt. (Johansson, 2004, s 96).

Intellektuellt kapital

Humankapital Strukturkapital Kundkapital

Figur 6. Humankapitalets del i intellektuellt kapital. Stewart (1997, s 113ff)

Intellektuellt kapital

Humankapital Strukturkapital

Kundkapital Organisationskapital
Figur 5. Strukturen för intellektuellt 
kapital. Edvinsson och Malone 
(1997, s 75), modifierad modell.
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Johansson (2004, s 97) menar att intellektuellt kapital är mer än bara summan av 
humankapital, strukturkapital och kundkapitalet. Det intellektuella kapitalet handlar om att 
låta kunskapen inom organisationen arbeta för företaget och låta den skapa värde. Detta kan 
uppnås genom att skapa en balans mellan human-, struktur- och kundresurser 
(relationsresurser). Humankapitalet är dock den kategori som får sägas vara den svåraste att 
styra i och med att kunskapen besitts av arbetaren. I denna uppsats utgör Edvinsson och 
Malones definition den som vi avser att använda oss av.

2.10 Humankapital

Nilsson (2003, s 210) presenterar en allmänt vedertagen definition på humankapital; värdet av 
medarbetarnas samlade kompetens. Edvinsson och Malone (1997, s 55) definierar 
humankapitalet som en kombination av kunskap, skicklighet och innovationsförmåga hos 
företagets anställda. Sullivan (1998, s 22) menar att humankapitalet inkluderar den kollektiva 
erfarenheten, skickligheten och ”know-how” för alla personer inom företaget. Vi kommer 
fortsättningsvis att använda Edvinssons och Malones definition.

Sullivan menar att det är viktigt för kunskapsföretag att skilja mellan humankapital och 
intellektuella tillgångar. Detta på grund av att kunskapsbaserade företag tjänar pengar på att 
förvandla innovationen som produceras av humankapitalet till intellektuella tillgångar, för 
vilka företaget kan hävda äganderätt. Detta exemplifieras i figur 7. De intellektuella 
tillgångarna är kodifierade, immateriella, eller fysiska beskrivningar av specifik kunskap. 
Dessa är utbytbara och kan ägas av aktieägare, humankapitalet kan däremot inte bytas ut och 
inte heller ägas av aktieägare. (ibid).

Johanson (2004) menar att humankapitalet är det enda genererande immateriella kapitalet och 
därmed mest värdeskapande. I ett europeiskt forskningsprojekt kallat Meritum togs mellan 
åren 1998 till 2001 fram riktlinjer för styrning och rapportering av intellektuellt kapital, vilka 
sedan föreslogs till Europeiska kommissionen. När dessa riktlinjer sedan testades visade det 
sig att humankapitalet utgjorde en av två nyckelfaktorer för mätning och rapportering av 
intellektuellt kapital. Roslender, R., och R. Fincham (2003) argumenterar också för att 
humankapitalet är den viktigaste kategorin av intellektuellt kapital eftersom människor förser 
affärer med dess kompetens, levererar kundrelationer och är källan till intellektuella 
rättigheter. Enligt Sullivan (1998, s 22) är humankapitalet en resurs eftersom humankapitalet 
kan generera värde för företaget. Det vore svårt för företag att leverera värde utan själva 
arbetarna. Utifrån dessa argument kan humankapitalet sägas vara det mest centrala av alla. Ett 
problem som uppstår med humankapital är hur kunskapen ska styras hos företagets anställda.

Humankapital

Erfarenhet

Know-how

Skicklighet

Kreativitet

Intellektuell egendom

Patent, Varumärken,

Upphovsrätt

Figur 7. Illustration hur humankapitalet genererar värde. Den visar även på 
humankapitalets roll i intellektuellt kapital (Sullivan, 1998, s 22). 

Intellektuellt tillgångar

  Program, Data, 

  Processer
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Ett problem som existerar i dagens kunskapsintensiva företag är att det sällan går att styra 
humankapitalets resurser, det vill säga den kunskap och kreativitet som arbetaren innehar.
Jackson (2007) har arbetat fram en modell som består av tre delar för att hantera 
humankapitalet, se figur 8. Utbildning, erfarenhet och lärande är indata, jobb, efterfråga och 
expertis är utdata. Mellan dessa sker styrningen. 

Indatan syftar till att identifiera och samla anställda med de kunskaper som krävs för arbetet.
Tidigare erfarenhet och fortlöpande lärande ingår i detta och utbildning är en pågående 
process för att vidareutveckla arbetskraften. Därefter sker styrningen, själva samverkan, av 
resurserna för att nå det uppsatta målet med arbetet. Slutligen används resurserna och bildar 
utdatan. De tre pilarna motsvarar nuvarande jobbets krav, efterfrågan på kunskap för framtida 
jobb och att särskild expertis inom ett visst område kan vara nödvändig. (ibid)

Detta ger en bild av hur humankapitalet används och styrs genom att visa var eventuella 
brister finns och säkerställer att varje del har rätt personal som krävs för att få fram efterfrågat 
resultat. På så sätt skulle rätt kunskap, på rätt ställe och till rätt ändamål vara styrning i sig. 
(ibid).

Anthony och Govindarajan (2001, s 522) för ett argument om att belöningar tillfredsställer 
individens personliga behov, medan det motsatta gäller för bestraffningar. De fortsätter med 
att framhålla att forskning kring olika typer av incitament visar tecken på att individer 
tenderar att motiveras mer av möjligheten att bli belönad än av rädslan att bestraffas. Detta 
skulle kunna indikera att styrmetoder i företag där lönen strikt är baserad på de anställdas 
presterande bör inkludera belöningar. Dessa kan finnas i olika former, Anthony och
Govindarajan (ibid) tar bland annat upp löneökningar, bonus, befordran och ökade 
befogenheter.

Ett problemområde för styrning av humankapital finns i arbetskraftens omgivning, i vilken det 
kan finnas tekniska, beteende- och organisationsmässiga barriärer. Dokument kanske inte kan 
delas ut om det elektroniska nätverket inte fungerar eller om olika mjukvaruprogram har 
använts som är inkompatibla. Inom samma företag kan det finnas motvillighet till att dela med 
sig av något som skulle kunna vara användbart för andra eftersom tillvägagångssättet för
skapande är individuellt, vilket är vad som gör de anställda värdefulla. (Collision, 2004, s 

Figur 8. Modell som visar hur 
indata, styrning och utdata 
relaterar till varandra. Jackson 
(2007), modifierad modell.
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46ff). Exempelvis kan en anställd ha en välutvecklad specifik kunskap som han eller hon inte 
är helt villig att dela med sig av till andra för att behålla sitt värde för företaget.

Utsträckningen av dessa problemområden inom särskilt reklambyråer kan enligt vår mening 
diskuteras då arbetsgång, storlek på uppdrag och företag kan ha en påverkande effekt för hur 
dessa problem behandlas.

Reklam kräver en balans mellan skapandekraft och disciplin för att vara framgångsrik.  Att 
uppnå denna balans är dock inte helt lätt. En allt för restriktiv ledning av humankapitalets 
arbete resulterar sällan i material som är bra. Styrning behövs för att eliminera dåliga idéer 
och ta till vara på bra idéer. Om det däremot inte finns tillräckligt med styrning finns det risk 
att bra idéer blir outvecklade. (Stewart et al, 2008).
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3. Metod

Metodkapitlet kommer att redogöra för valet av forskningsstrategi, fallstudieobjekt, val av 
datainsamlingsmetod samt metodproblem.

3.1 Metodsynsätt

Det finns enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 65) tre metodsynsätt. Dessa är aktör, system och 
analytiskt synsätt. Aktörsynsättet antar att verkligheten är byggt på sociala aspekter och 
forskningen riktas till att undersöka samt till att förstå dessa aspekter från aktörernas 
synvinkel.  I systemsynsättet ger helheten förklaring till de enskilda delarna. Vidare menar
Arbnor och Bjerke att det analytiska synsättet antar att verkligheten är objektiv och förklarar 
någonting genom att kartlägga kausalitetssamband (1994, s 72). 

Vi har valt att använda oss av det analytiska synsättet eftersom vi använde oss av befintlig 
teori och information från de fyra reklambyråerna. Därefter analyserades denna information 
för att undersöka hur reklambyråer hanterar styrning av humankapitalet.

3.2 Forskningsstrategi

Det finns fem olika strategier: surveyundersökning, fallstudie, experiment, etnografi, 
aktionsforskning (Denscombe, 2000, s 9). Valet av forskningsstrategi har påverkats av olika 
faktorer såsom tid och information. Med begränsningarna i åtanke valdes experiment, 
aktionsforskning och etnografi bort, därför dessa tre kräver en avsevärt längre tidsram och kan 
leda till höga kostnader. Valet stod mellan survey och fallstudie där valet till slut blev 
fallstudie tack vare att fallstudie presenterar data i form av ord och är mer lämplig för djupare 
studie. Fallstudie lämpar sig enligt Denscombe mer för småskaliga, kvalitativa 
undersökningar. 

Det som kännetecknar fallstudie är att den fokuserar på en enda eller några få 
undersökningsenheter, som undersöks på djupet för att få en mer detaljerad kunskap än vad 
som kan fås vid t.ex. surveyundersökning. Fallstudie fokuserar framför allt på sociala 
förhållanden och processer som pågår inom ramen för de fall som undersöks. Den detaljerade 
kunskapen som fås av fallstudien kan visa på det komplexa sammanhanget mellan dessa. 
Undersökning är av empirisk form, det vill säga ute i verkligheten. (Denscombe, 2000, s 
41ff). Den erbjuder en chans att utreda sociala relationer och processer vilka också utmärker 
vår undersökning. Fallstudien erbjuder oss en möjlighet att förstå sociala relationer inom 
reklambyrån och kanske också komma till insikt om sanningen.

En vanlig uppfattning är att fallstudien producerar mjuk data. Tillvägagångssättet beskylls för 
att inte uppfylla de krav som bör ställas på samhällsforskningen. Fallstudien fokuserar på 
relationer och processer snarare än mätbara resultat och förenklade metoder snarare än 
kvantitativa data i form av survey undersökningar. Det är viktigt att forskaren är uppmärksam 
på detaljer och är strikt i användning av tillvägagångssättet. Det är svårt att definiera fallets 
gränser, vilken data som ska tas med och vilka som ska lämnas utanför. En annan krävande 
del är själva tillträdet till forskningsmiljön d.v.s. fallstudieobjekten. Viljan att svara på frågor 
rörande den ekonomiska styrningen av företaget kan minska beroende på tilliten till forskaren 
och hur viktig informationen om företagets ekonomistyrning är. (Denscombe, 2000, s 53)

3.3 Val av fallstudieobjekt

Denscombe redogör för tre utgångspunkter vid val av fall. Dessa är ändamålsenlighet, 
pragmatisk och inget verkligt val. Valet av fall för den här studien har en pragmatisk 
utgångspunkt d.v.s. att orsaken till valet av fall inte uppfyller de vanligtvis höga krav som 
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ställs på vetenskaplig forskning. Det betyder inte att studien i sig på förhand är underminerad, 
utan att den inte har till syfte att visa på vetenskapliga resultat. Studieobjekt och inriktningen
har valts med utgångspunkt i att det var ett intressant ämnesområde i sig själv.

De fyra företagen som valdes ut för intervjuer var TR Reklambyrå AB, Vinter AB, Fryklunds 
Kommunikation och Adeprimo AB. Fallstudieobjekten är verksamma i Skellefteå, Luleå, 
Härnösand och Östersund respektive. Fallstudieobjekten storlek varierar mellan nio och 
trettiofem anställda.

3.4 Datainsamlingsmetod

Fallstudie som strategi ger olika möjligheter att välja datainsamlingsmetod och några av dem 
är observation, skriftliga källor och intervju (Patel och Davidson, 2003, s 43). Observation av 
undersökningsobjektet är inte möjligt ur ett ekonomiskt- och tidsmässigt perspektiv eftersom 
det tillvägagångssättet kräver mer tid för studier av relationer i företaget. Skriftliga källor har 
använts för att på ett bättre sätt förstå och behandla empirin. Valet av datainsamlingsmetod 
föll på intervjuer eftersom vi sökte mer detaljerade svar från respondenterna. (ibid)

3.4.1 Telefonintervjuer

Denscombe (2000, s 15) förklarar att telefonintervjuer har betraktats som en tvivelaktig 
forskningsmetod eftersom det fanns en känsla av att urvalet blev snedvridet. I dagsläget är 
dock telefonintervjuer vanliga och används ofta av samhällsforskningen. Intervjuer passar bra 
med vårt val av forskningsstrategi eftersom fallstudie syftar till att undersöka enskilda enheter 
genom att samla detaljerad information. Samband i arbetsprocessen eller bakgrunden till 
varför man gör på ett visst sätt kan förklaras på ett bättre sätt om det finns möjlighet till 
följdfrågor och mer utförliga diskussioner. Semistrukturerad intervju ger ytterligare möjlighet 
till att ställa mer djuplodade följdfrågor. Fördelar med telefonintervjuer är att de blir billigare 
och går snabbare att genomföra än intervjuer ansikte mot ansikte. Vidare går det att 
genomföra oavsett hur långt avståndet är till respondenten utan att det personliga inslaget går 
förlorat och ger forskaren en möjlighet att stämma av lämplig tidpunkt för genomförandet av 
intervjun. Ytterligare en fördel med telefonintervjuer är att det inte behövs någon tekniskt 
avancerad utrustning, det räcker med ett anteckningsblock och inspelningsutrustning. En 
nackdel är att telefonintervjuer tar en ansenlig tid av respondenten och därmed kan inkräkta 
på dennes arbetstid. Ytterligare problem med intervjuer är sammanställandet av data samt 
analysen av datan (Denscombe, 2000, s 162).

Vi tog kontakt med de företag som ansågs vara lämpliga för vår studie per telefon för att höra 
med dem om de kunde ställa upp på en intervju. På grund av det geografiska avståndet var 
telefonintervjuer det bästa alternativet. Intervjutillfället blev semistandardiserat där 
respondenten kunde känna sig fri att utveckla sina idéer om denne ville. Semistrukturerade 
intervjuer beskrivs som att svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som 
utvecklar sina synpunkter. (Denscombe, 2000, s 134 ff). En faktor som legat till grund för vår 
datainsamlingsmetod är det faktum att individer med rätt kunskap och erfarenhet kunnat nås 
via dessa intervjuer. Till skillnad från enkätundersökningar kunde vi genom denna metod 
justera och kontrollera dialogens riktning i syfte att uppnå ett väsentligt empiriskt material. 

Innan intervjuerna genomfördes etablerade vi en kontakt med de olika företagens VD:ar för 
att stämma av om det fanns intresse av att svara på våra frågor. Vid varje intervju var båda
författarna närvarande och för att ytterligare säkra validiteten spelades intervjuerna in med 
medgivande från respondenterna. Således har intervjuerna kunnat återges med noggrannhet. 
Intervjuguiden sammanställdes utifrån den teoretiska referensramen samt frågor om den 
övergripande företagsverksamheten.
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3.4.2 Litteraturstudier

Uppsatsarbetet inleddes med en litteratursökning utförd vid Luleå tekniska universitets 
bibliotek. Litteratur söktes genom bibliotekets sökmotor Lucia. Engelska sökord som 
användes för att hitta böcker var: intellectual capital, knowledge management, 
selfgovernance, human capital, structure capital och management by objective. Svenska 
sökord var intellektuellt kapital, humankapital, styrning av humankapital och själv-, direkt-
och målstyrning. Samma engelska sökord som för böcker användes i artikelsökningar via 
bibliotekets artikeldatabaser, Emerlad-insight, affärsdata samt Ebsco.

3.5 Metodproblem

För att öka validiteten har vi läst böcker och artiklar, både på svenska och engelska för att 
skapa oss en bild av problemområdet och kunna göra lämpliga insnävningar. Under arbetets 
gång har vi i stor utsträckning använt oss av sekundärdata, vilket leder till ökat krav på kritik 
av innehållet. Artiklar och böcker har sållats bort i de fall där det var svårt att avgöra deras 
trovärdighet. 

Reliabilitet är ett mått på vilken tillförlitlighet en undersökning har och för att något ska 
räknas som absolut tillförlitligt ska det vid en exakt likadan undersökning ge samma resultat. 
(Denscomb, 2000, s 102 ff). Patel och Davidson (2003, s 103) menar att validitet och 
reliabilitet för kvalitativ forskning ligger så pass nära varandra att validitet är det begrepp som 
används. Följaktligen använder vi oss av begreppet validitet. Patel och Davidson (2003, s 
105) anser att det är viktigt att forskaren gör en noggrann beskrivning av forskningsprocessen 
så att den som tar del av resultatet kan bilda sig en egen uppfattning av fallstudien och vad 
som kan ha påverkat forskarens tolkning av resultatet. Beskrivningen bör innehålla allt från 
forskningsproblemets uppkomst till genomförandet av analysen och redovisningen av 
resultatet. Genom den detaljerade beskrivningen av forskningsprocessen kan validiteten 
stärkas. (ibid).

Den semistrukturerade intervjun skapar vissa problem om en liknande undersökning skulle 
genomföras då det sannolikt inte är möjligt att ställa samma följdfrågor eftersom svaren på 
huvudfrågorna kan variera från de svar vi fick. Empirin kan därmed variera om en liknande 
undersökning skulle genomföras. Däremot skulle teorin se detsamma ut eftersom 
informationen i de använda böckerna och artiklarna inte ändras.

För att övertyga oss om att svaren skulle ha samma utgångspunkt hos respondenterna 
presenterade vi våra definitioner på begreppen muntligt samt redogjorde för vilken avsikt vi 
hade med studien. Detta gjordes för att höja validiteten. Vi har medvetet försökt undvika att 
styra och påverka respondentens svar eftersom det kan leda till en förvrängning av 
verkligheten, men metoden har gett oss möjlighet att fokusera dialogen inom studieområdet 
och på så sätt minimera risken att förlora den röda tråden. Respondenternas svar kan vara 
utsvävande och skapa problem med tolkningen av det som egentligen sägs. För att minska 
risken med detta återgav vi vår uppfattning av svaren vid intervjutillfället. Ingen av 
respondenterna hade problem med inspelningen av intervjun och ingen önskade vara anonym 
vilket ökar möjligheten till att genomföra en liknande intervju.

En av de tilltänkta respondenterna fick förhinder och kunde inte ställa upp på en intervju. Vi 
sökte upp ytterligare en respondent och anser att det inte har påverkat validiteten eftersom vi 
hade krav på att de undersökta företagen hade ett visst antal anställda, vilket detta företag 
uppfyllde. 
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4. Empirin

Detta kapitel ämnar till att sammanföra respondenternas svar och hur de anser att företaget 
arbetar för att styra humankapitalet.

Intervju med Mikael Petterson 2009-05-15, TR Reklambyrå.

Mikael Petterson är VD och en av de kundansvariga projektledarna för TR Reklambyrå i 
Skellefteå. Hans arbetsuppgifter omfattar bland annat själva säljprocessen, det vill säga den 
första kontakten och den fortlöpande kontakten med kunderna, framtagande av kundbrief, 
godkännande av budgetar, uppdragsspecifikationer, idéer, tidsplaner, förslag, korrektur och
godkänner fakturor. I vissa fall sitter han även med i idéarbetet och säljprocessen. 

TR Reklambyrå har 20 anställda och under de senaste två åren har de fördubblat sin
arbetsstyrka. Petterson beskriver verksamheten som mediaoberoende, de jobbar med samtliga 
medier till exempel trycksaker, broschyrer och Internetrelaterade uppdrag som omfattar 
sociala aspekter till, exempel facebook och bloggar. 

Mikael jämför företagets konkurrensfördel med ett fotbollslags där varje enskild individ är 
viktig för lagets framgång även de som sitter på avbytarbänken. En svag deltagare kan leda 
till förluster i företaget. Han förklarar att desto fler de blir desto mer viktigt är det att hålla 
ihop de anställda och vikten av rätt kompetens blir avgörande. Rekryteringen blir komplicerad
eftersom det är svårt att utvärdera den kreativa kunskapen människor har på förhand. De 
genomför ständiga analyser av hur laguppställningen ser ut. Vad som saknas och vad som inte 
behövs. Vissa rekryteringar kan vara bra och andra är inte lika lyckade. Vissa anställda har 
inte utvecklas i önskad riktning, de utvecklas inte tillräckligt fortsätter Mikael.

Företaget har en strategi som består av både långsiktiga och kortsiktiga mål. Mikael utvecklar 
detta genom att förklara: vi har något som kallas, vision, mission och mål. Visionen beskriver 
han som medvetet diffus, vilket innebär viljan att skapa en bättre omvärld. Missionen är
konkret, genom starka koncept och tydlig kommunikationer hjälper de kunder att uppnå sina
mål. 

Mikael anser att det viktigaste i den övergripande styrningen att de anställda känner glädje, 
inspiration och givande eftersom arbetet kräver bra relationer mellan de anställda och miljöer 
som inspirerar. Han förklarar att ledningen vill delge den känslan till alla anställda som är en 
av de viktigaste delar i styrningen eftersom de då kommer att genoföra ett bra arbete. 
Resultatet blir att de anställda jobbar bättre, bättre material produceras och de kommer att 
hålla sig inom tidsramarna. Att personalen mår bra är viktigt och en del i hur företag agerar 
fortsätter han. På följdfrågan om hur de ser till att personalen verkligen är nöjda svarar han att 
det är svårt att veta. Mikael förklarar att de förvisso har utvecklingssamtal, men att om det 
hörs mycket skratt då det är fika är det ett gott tecken .

Förmedlingen av information mellan företagsledningen och de anställda sker i stor 
utsträckning genom muntlig kommunikation men det förekommer att mailutskick används för 
att dela ut information till många samtidigt. De har även ett intranät där det läggs ut 
information.

På frågan om TR Reklambyrå har några standardiserade produkter ville Petterson svara nej, 
men kom under intervjuns gång fram till att de har något som skulle kunna klassificeras som 
standardiserade. Företaget har jobbat med en nyhetstjänst där tre olika internetmediapaket 
säljs till ett fast pris, till exempel att uppdatera en webbsida med nyheter, mailutskick eller 
nyhetsbrev till kunder. Det är dock inte något företaget arbetar med i större utsträckning med. 
De får sällan uppdrag där de kan använda sig av en mall eller tidigare material, trots liknande 
redan avslutade uppdrag. Det vore önskvärt, avslutar Petterson.
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Vanligtvis sker det ingen direktstyrning i den mån att Petterson ger order, utan de enda 
direktiven han ger är när det uppstår problem som kräver beslut från VD:n. I övrigt sker den 
enda direktstyrningen han kan härleda till inom själva projekten. I de flesta fall sätts en 
arbetsgrupp ihop bestående av en art director och en copywriter inför varje nytt uppdrag. TR 
Reklambyrå arbetar nästan uteslutande i projekt där gruppen först samlas för en genomgång,
därefter splittras de för att var och en fundera på sitt eget håll. Inom denna grupp sätter de 
anställa själva upp målen och hur de ska uppnås för varje uppdrag.  Det finns ingen övrig 
målstyrning utöver det, utan allt sker inom den gruppen. 

TR Reklambyrå använder sig i stor utsträckning av ekonomiska styrmedel till exempel 
budget, kalkyler och resultatrapporter, men inte som ett sätt att styra verksamheten utan hålla 
projekt inom de begränsningar de sätter utifrån karaktären på uppdraget från kunder. Petterson
utvecklar det som att budget vanligtvis omfattar ett fastpris utifrån ett förslag till en kund och 
kalkyler görs vid beräkning av arbetstimmar som var och en av de anställda lägger ned i ett 
projekt. Därefter jämförs nerlagd tid med den kalkyl och offert som lämnats. Mikael påpekar 
att det kan uppstå externa faktorer såsom politiska debatter, varierande konjunkturlägen och 
oförutsedda händelser i samhället som påverkar både hur deras arbete utformas, men även 
mängden av uppdrag de får.

Mikael säger att de försöker få en inspirerande arbetsplats där anställda ska känna att de
utvecklas. Det är inte endast arbetsledningens uppgift, utan samtliga personer som arbetar i 
företaget. Arbetsledningens uppgift är att inspirera anställa att utvecklas och lära sig mer. 
Petterson är noga med att påpeka vikten av att träna och utmana för att utveckla 
humankapitalet vilket kan vara allt från regelbundna interna kreativa övningar till 
utbildningar.

Mikael ser inga direkta problem med styrning av humankapitalet eftersom kundansvarig 
projektledare vanligtvis är insatt och duktig på att hantera personalen. Utöver det anser 
Mikael att personalen i företagen generellt har en ganska klar bild av vad som passar för ett 
projekt eller uppdrag. Ett återkommande problem är dock att det blir många människor 
inblandade i ett projekt eller uppdrag eftersom vissa uppdrag kräver många personer för 
kreativ input, vilket får till följd att kostnaden för kunden blir hög. 

När en kampanj är genomförd sker det en uppföljning tillsammans med kunden. Syftet med 
en viss typ av reklam kan vara att synas, förändra bilden av en produkt eller ett varumärke.
Det uppstår ett problem i möjligheten att mäta resultatet av reklamen eftersom annonsvaran 
kan ha ett ofördelaktigt pris, som trots reklamen inte leder till särskild ökad försäljning. 
Mikael upplever att kunder inte värderar uppföljning tillräckligt mycket samtidigt som han 
påpekar han förstår att det kostar pengar och tid för kunderna. Det vore önskvärt, avslutar 
Petterson.
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Intervju med Ronny Olovsson den 2009-05-18, Vinter reklambyrå.

Ronny Olovsson är delägare och VD i Vinterreklambyrå. Han jobbar även som copywriter i 
det praktiska arbetet och som pr-strateg. Vinter reklambyrå har 26 stycken anställda och 
erbjuder tjänster av varierande karaktär, från vanliga annonser till att producera radioreklam 
och tv reklam. Vinter bygger också digitala lösningar för webbplatser. Ronny menar att 
humankapitalet utgör den viktigaste konkurrensfaktorn gentemot andra reklambyråer, genom 
att ha de bästa anställda, den bredaste och djupaste kompetensen ska kunderna motiveras till 
att välja dem. 

De standardiserade produkter Vinter erbjuder är i huvudsak digitala lösningar, exempel på det 
är ett system för reklamutskick via mejl. Det mesta av deras arbete anpassas dock efter 
kundens behov. Ronny förklarar att de har många plattformar, text, grafik och tekniska 
lösningar som de sedan bygger på efter kundens önskemål och därmed blir det också ”unika”.

Ronny Olovsson anser att kommunikation och dialog på alla nivåer i företaget t.ex. på möten 
är av stor vikt när det handlar om att leda och styra. Personalen redovisar och diskuterar 
tillsammans arbeten under företagsmöten några gånger per år och där de pekar ut den framtida 
riktningen för verksamheten. Ronny tycker att den viktigaste delen i styrningen är närheten 
till de anställda, att vara nära verksamheten och ha en tydlighet i det vardagliga arbetet. Han 
menar att det är viktigt att försöka vara bland medarbetare och vara delaktig i det som händer 
för att de anställda ska känna sig mer delaktig. Desto mer en person vet, desto lättare blir det 
att ta ansvar och blir en person delaktig tar denne också som regel ansvar för saker och ting, 
fortsätter han. Ronny nämner att i det vardagliga arbetet återkommer vissa saker som 
exempelvis fokus har vart lönsamhet, då kan det röra sig om att få lönsamhet i projekt. 

Ronny menar att det huvudsakliga informationsflödet består av att muntlig kommunikation. 
Ronny säger att i sitt ledarskap försöker han hela tiden jobba med att exponera medarbetare 
för den verklighet som de står inför och vad som ska uträttas och vara tydlig med varför de 
gör sina uppgifter. Han tror att alla vill vara vinnare. 

I affärsstrategin ingår att växa genom att tillföra nya kompetenser och framförallt att utveckla  
sig digitalt. Vinter vill inte vara delaktig i lågkonjunkturen och i november sade de att de 
skulle fullfölja sin egen strategi och affärsplaner. Detta innebar att efter november månad 
anställdes tre personer för att ytterligare bygga upp en allsidig personal.

Ronny menar att en gräns som individen måste rätta sig efter när denne arbetar med ett 
uppdrag, är den ekonomiska gränsen. Finns det ett fastpris måste denne anpassa sig efter det 
annars finns det risk för förlust. Vidare menar han de begränsningar som finns är att de måste 
rätta sig efter kundens behov vilket diskuteras i en kontinuerlig dialog. Kundens önskemål 
utgör på så sätt en annan typ av begränsning. Arbetsgången i företaget bygger på att 
medarbetare är aktiva i sina egna roller och tar initiativ, gör de inte detta är det risk för att 
maskineriet haltar. Ronny förklarar att det inte finns någon direkt form av styrning, om det 
uppstår problem eller att något behöver rättas till tar Ronny det direkt med den enskilde
individen.

Vid arbete med ett uppdrag bildas det i regel arbetsgrupper. Arbetsgruppen rollbesätts 
beroende på uppdraget och vilka saker som ska göras. I regel finns det alltid en projektledare 
som är kundansvarig och en produktionsledare som leder utformningen av reklammaterialet. 
Storleken på arbetsgruppen beror framförallt på i vilket utförande uppgiften är, en art director 
är nästan alltid involverad i projekten säger Ronny. När ett uppdrag kommer in från en kund 
där de ska göra något för ett fast pris, det finns ett visst antal timmar att slutföra uppdraget på. 
Då exponeras hela arbetsgruppen mot att uppdraget måste slutföras på denna tid, och sen 
arbetar de mot detta mål. Detta gäller dock inte i alla fall utan i en del fall jobbet. Ronny säger 
att de sätter upp egna målsättningar tillsammans med kunder. Exempel på detta kan vara att
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de ska skapa en kampanj som drar in ett visst antal nya kunder eller att det ska vara en viss 
frekvens på en kampanjwebb, det vill säga att ett visst antal ska ha varit inne och läst och tagit 
del av informationen.

Ronny säger att humankapitalet utgör en stor del av företagets värde. Han uppskattar att det 
utgör minst 90 % av företagets värde. Utan humankapitalet finns det inget annat, tas det bort 
finns det endast tomma skrivbord, datorer och skrivare, endast verktygen är kvar. Vinter 
stärker sin arbetskraft främst genom utmaningar i arbetsuppgifter där de tvingas att lära sig 
nytt. Vinter utbildar även sin arbetskraft fastän det inte blir i den omfattningen som är 
önskvärd. Mestadels rör det sig om att de anställda stimulerar sig på olika sätt och ta in nya 
utmaningar och hitta nya svar på problem. Ronny förklarar att det är viktigt att förnya sig och 
vara i framkant för annars blir företaget ointressant för kunder.

Ronny förklarar att humankapitalet påverkar företagets resultat på många sätt. Dels genom att 
Vinter har en spännande kompetens som kunderna eftersöker och dels genom att Vinter har 
rätt djup och bredd på kompetensen. Ronny menar att ju mer kompetenta de är inom varje 
område desto mer effektiva blir de i arbetet och kan därigenom bli mer lönsamma i projekten. 
Med bredden menar han att bli en trovärdig leverantör, att de kan allting hela vägen och 
därmed inte behöver anlita någon annan. Djupet menar han är att ha hög kompetens för att 
kunna ta mer betalt men också för att bli effektiva i själva arbetet. Ronny säger att det största 
problemet med humankapitalet är just styrningen. Efterfrågan efter mer utvecklande svar 
fortsatte han med att de bör försöka styra faktorer i omgivningen så att de personer som ska 
vara kreativa kan koncentrera sig på att släppa tanken fri och ha en viss frihet i arbetsgången.

Ronny anser att det går tydligt att se vem som bidrar med vad i ett projekt. Om någon släpar 
efter syns det tydligt. Han säger vidare att de försöker jobba med att skapa tydliga mätbara 
mål för att kunna visa kundnyttan. Ett exempel på detta är arbetet med Länsförsäkringar. Där 
fick människor som anmälde sig för samtal kring hemförsäkringen en present och då kunde de 
mäta frekvensen i hur många anmälningar som de fick in, vilka de kunde ha ett samtal med 
och slutligen i hur många av dessa som gick till affär. Ronny berättar att vid några tillfällen 
har de gått ut i samhället och gjort undersökningar på plats där de har haft kampanjer för att 
själva försöka utvärdera vad reklamen har gett för utslag.
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Intervju med Nils Nordung 2009-05-20, Fryklunds Kommunikation AB

Nils är byråchef, konsult, projektledare, skribent samt numera även ansvarig för del av 
företaget som sysslar med strategisk utbildning. Företaget består av två delar, en 
reklaminriktad och en organisationsinriktad. Det är nio stycken anställda i företaget och de
erbjuder all typ av reklamarbete. Det omfattar trycksaker, tidningar, utställningsmaterial, och 
något som Nils kallar visuell identitet vilket är den grafiska profileringen där de jobbar med 
de visuella och grafiska uttrycken till företag. De erbjuder även strategisk planering, 
måluppnåelse, utveckling av organisation och individ. Det strategiska som de jobbar med är 
att hjälpa kunder att fokusera på de mål de ska ha. Nils menar att företagets värde uteslutande 
består av det interna värdet av de anställda. Det finns ett visst värde av upparbetade 
kundrelationer om företaget skulle säljas, men de anställa utgör i stort hela företaget. Nils 
anser att det är fullt möjligt att se vad den enskilda individen tillför i uppdrag eller till 
företaget överlag i och med att de har specifika arbetsuppgifter. Företaget utvecklar tre 
tidningar löpande, vilket får räknas till standardiserade produkter. Nils uppskattar att i snitt en 
tredjedel eller fjärdedel av det dagliga arbetet är tillägnat till det. 

Nils beskriver Fryklunds Kommunikations strategi som bestående av två delar. Den första är 
att hjälpa sina kunder att bli bättre med det de gör, den andra delen är inriktad på 
kommunikation, att hjälpa kunderna kommunicera bättre så de når sina mål genom att 
utveckla sin organisation, verksamhet och sitt tänkande.

I företaget behövdes det inte mycket styrning, eftersom en stor del av verksamheten formas av 
medarbetarna. Ledningen har ingen större oro för medarbetarna eftersom alla känner fullt 
ansvar för företaget och bär upp det. Företaget har inte många anställda så det är en bekant 
grupp. Nils säger att under hela företagets livslängd har det hela tiden varit den andan att hit 
går man inte bara för att jobba och sen går hem, alla är delaktiga och skapar motivationen. Det 
sker oftast genom en självkorrigering medarbetarna emellan. Det är inte mycket ledning, utan 
medarbetarna har konversationer med varandra där arbetsgången präglas av frågeställningen 
”får vi betalt för det här”? Uppdragen ligger så nära de enskilda medarbetarna att de motiverar 
sig själva, de äger sina uppdrag. Det behövs ingen målstyrning eller ledning som är till för att 
leda och motivera de anställda berättar Nils. 

Kommunikation mellan ledningen och de anställda sker i stor utsträckningen under det 
löpande arbetet och vid fikapauser, den sker alltså uteslutande löpande. De har få möten och 
lite ledningskanaler. När det gäller ledningen i det här företaget är det möjligt att det 
viktigaste är att skapa och behålla atmosfären för att medarbetarna tar ansvar och bär upp 
företaget. Att hålla ihop det ekonomiska är givetvis viktigt men han upplever att det 
ekonomiska följer tydligt med hur arbetarna tar tidigare nämnda ansvar.

Det ges sällan direkta arbetsordrar från Nils. Ledningen har oftast inga uppgifter om vilka 
projekt som finns, utan det är helt och hållet de anställda som har ansvaret. Företaget jobbar 
nästan uteslutande med projekt i grupper. 

Nils anser att det är svårt att ha en budget i företaget. De har en månadsbudget för att kunna se 
vad omkostnaderna är månadsvis, men det är kort framförhållning i reklambranschen i 
jämförelse med andra branscher eftersom man inte vet om det finns jobb i mer än en månad 
framåt. Företaget jobbar däremot med en faktureringsprognos för varje uppdrag vilket har till 
syfte att visa på hur mycket de får in och om det täcker månadsbudgeten. Detta leder in till 
frågeställningen hur humankapitalet styrs om de anställda får fria tyglar för uppdrag. Nils
svarar att det egentligen inte finns något problem med styrning av humankapitalet. Det beror 
dels på att de är relativt få och dels på att han försökt se till att företagets anställda har den 
teoretiska utbildningen och kunskap.  Detta betyder att han inte behöver styra mer än att 
övervaka att de har rätt beteende. Nils anser att det är i de flesta fall är möjligt att se vem som 
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bidrar med vad i ett avslutat projekt, eftersom de anställda har specifika arbetsuppgifter vilket
går att härleda en viss företeelse. I projekt kan det ju vara lite svårare att särskilja eftersom det 
är en utvecklande process som sker där idéer bygger på varandra och kunskap utbytes 
gränsöverskridande.

När arbetena är avslutade är det inte vanligt att det ställs frågor efter en utvärdering om de
nådde fram, anser Nils. Anledningen till detta förklarar han är att det oftast handlar om att 
kunden inte anser sig ha ekonomin eller tiden. I många fall kan det röra sig om långvariga 
uppdrag så utvärderingen måste göras vid ett mycket senare tillfälle vilket gör att det kan vara 
svårt att utläsa skillnaden på kort tid. Något Nils själv poängterar som intressant är det faktum 
att det inte sker någon organiserad uppföljning på avslutade uppdrag, varken från deras eller
kundens sida. Kunden har efterfrågat en produkt eller tjänst och vid avslutat uppdrag 
faktureras de och därefter visar kunden sällan något vidare intresse eller krav på uppföljning. 
Däremot är det intressant för företaget av att undersöka om effekten blev som de var tänkt
efter slutförda uppdrag, men det finns sällan tid eller intresse från kunden säger han. Detta 
upplever han som ett problem och nämner att det förvisso känns bra att få betalt för avslutat 
uppdrag, men utan uppföljning om vad resultat blev upplever han att det förloras en del i den 
uppfyllelse Fryklunds Kommunikation eftersträvar efter avslutat uppdrag. De vill få företagen 
att tänka; vad ska effekten bli och blev resultatet tillräckligt bra?
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Intervju med Mattias Rosberg den 20 maj 2009, Adeprimo reklambyrå.

Mattias Rosberg är delägare i Adeprimo och ansvarig för den övergripande verksamheten och 
inför styrelsen. Adeprimo hjälper kunder att nå ut mot deras kunder, detta innebär att de 
hjälper till med varumärkesstrategi och kampanjer. Adeprimo har en stor teknisk inriktning,
de arbetar i stor utsträckning med webb och mobilverksamhet. Vad gäller standardiserade 
produkter förklarar Mattias att de inte har haft det tidigare men att det har ett par tekniska 
lösningar som är på väg att bli standardiserade. Dessa tror han kommer att så småningom 
knoppas av till egna bolag. 

Mattias menar att Adeprimo är ett kunskapsföretag där allt bygger på att de anställda har en 
viss särskild kompetens. Det han tror är viktigt är att hålla ihop de olika grupperna med 
specialkompetens och att få projekt med som utmaningar, samt att ha människor som vågar 
skapa nytt och att det tillåts att misslyckas med projekt. 

För att förmedla informationen mellan ledningen och de anställda har de möten för 
ledningsgruppen varannan vecka där protokollen sedan läggs ut på intranätet som i sig är en 
viktig del i informationsflödet. Vidare har de månadsmöten med alla anställda där de går 
igenom vad som händer och vad som är på gång framåt. De har även morgonmöten tio 
minuter varje dag där de går igenom deadlines och nya behov. Till detta har de även 
utvecklingssamtal två gånger varje år med alla anställda.

Adeprimo har en vision att de ska hjälpa de företag som har bestämt sig att flytta ut sin 
affärsprocess på Internet. Om det sedan kallas strategi eller vision eller affärsidé vet Mattias 
inte men de försöker följa denna strategi så långt som möjligt. Adeprimo ska kunna Internet 
så bra som möjligt, i alla dess former för att vara konkurrenskraftig och för att kunna hjälpa 
kunden.I en nyligt genomförd personalundersökning fick ledningen kritik då det framgick att 
några medarbetare inte kände till denna strategi. Den var helt enkelt inte tydlig nog. Inom 
detta område menar Mattias att det finns förbättringspotential. Även om medarbetarna inte vet 
exakt hur strategin lyder, utgör den en stor del av kulturen. De är detta som ledningen jobbar 
med. Det gäller att förstå alla ord, veta vad det betyder och vad det är för någonting också.

I Adeprimo har de anställda har en stor möjlighet att agera fritt inom ramarna för ett visst 
arbete. För den enskilde individen finns det ingen utpräglad styrning. De begränsningar som 
finns är de som sätts ihop tillsammans med kund, exempel är deadlines, när projektet ska vara 
klart och hur mycket tid får det kosta. Mattias försöker jobba med kultur och värderingar. Han 
ställer sig frågorna vad som kännetecknar en person som jobbar på Adeprimo och vad är 
viktigt för dem. Det är helt grundläggande att de har samma syn på vad som är viktigt. 

Mattias förklarar att de anställda arbetar både enskilt och i grupp. Det finns tre olika 
personalansvariga och beroende på vilken yrkeskategori de tillhör också någon som är 
personalansvarig för denne när de jobbar i grupp. I grupperna finns det en person som är 
specialistansvarig för varje område och det finns subgrupper inom varje större grupp. 

Beroende på vilken specialitet personerna i gruppen har utses lämplig specialistansvarig. 
Exempel på specialistkompetens inom design är grafisk design, html och css. Dessa personer 
sätts sedan ihop och bildar grupper. När ett nytt projekt kommer in plockas några grupper ut 
för att skräddarsy projektet. Mattias upplever att de största utmaningarna med arbetsgång i 
projektform är att på förhand uppskatta hur mycket arbetstid det krävs för att utföra uppdraget 
samt att hålla sig inom den angivna tidsramen.

Mattias förklarar att de genomför tre prognoser varje år som de följer upp månadsmässigt och 
ett månadsbokslut varje månad där de går igenom resultaträkningen. De har även koll på
kassaflödet för att se balansmässigt om de har pengar i kassan. 
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Adeprimo har ett antal olika yrkeskategorier där de jobbar inom en gruppering. I varje projekt 
sätter de upp projekt mål vilka är mer kopplade till de resultat som skall uppnås och på vilken
tid samt hur mycket arbete som behövs läggas ner. Mattias förklarar att det finns två sätt att 
jobba med mål. Det ena är mer övergripande, hur de förhåller sig till nya trender och den 
andra kategorin projektmål. Vad gäller mätning och uppföljning av mål menar Mattias att de 
är dåliga på att mäta hur väl målen uppnås. De gör utvärderingar av projekt men rent generellt 
slarvar de med uppföljning.

Ett exempel på hur Adeprimo följer upp mål berättar Mattias är när de hjälper Skistar med hur 
processen för deras bokningsverksamhet fungerar på Internet. De jobbar då med fokusgrupper 
på kundsidan som testkör programvaran. I denna mening följer de upp hur väl de enskilda 
projekten fungerar. De gör även projektavstämningar i efterhand där de tittar på vad som 
fungerade bra, vad de ska ta med sig och om det finns för förbättringspotential. De har rent 
generellt ingen tydlig och bra strategi för uppföljning där de gör på ett visst sätt varje gång, 
vilket han försvarar med att säga varje uppdrag är så pass annorlunda i jämförelse med andra 
vilket skapar problem med ett unifierat sätt att följa upp.

Enligt Mattias utgör humankapitalet i huvudsak hela företagets värde. Förutom 
humankapitalet har de endast lite datorer och hyr lokaler men det finns inget egentligt värde. 
Han uppskattar att värdet av företaget till 90 % består av humankapitalet. Mattias förklarar att 
det finns en direkt koppling mellan företagets ekonomiska resultat och humankapitalet. 
Adeprimo tar betalt för den tid de lägger ned när de gör uppdrag. Sedan beroende på hur högt 
efterfrågat humankapitalet är hos kunder kan de sätta priset.

Styrningen av humankapitalet menar Mattias grundar sig på att de jobbar inom en 
yrkeskategori som lockar till sig människor vilka brinner för denna typ av verksamhet. Han 
förklarar att de inte börjar från noll utan att de anställer människor som tycker att denna typ av 
arbete är det bästa som finns. Arbetet sker mestadels i grupperingar där det ingår projektledare 
som jobbar tillsammans med hur de kan förbättra sig. Vad jobbar de bra med, hur kan de 
förbättra sig och vilka uppgifter kan de jobba vidare med kontinuerligt. Projekten i sig menar 
han utvecklas hela tiden då de ”spänner bågen” lite mer varje gång. Att genomföra lite tuffare 
uppdrag varje gång och på så sätt utvecklas. Adeprimo utökar sin kompetens genom 
utbildningspotter för kunskapsutveckling och genom att köpa en hel del böcker. Mattias 
menar att utbildningar är bra när de ska börja med något som de aldrig har gjort förut men det 
kan vara svårt att snabbt kunna skaffa sig kunskap om ämnet som de tänker arbeta med. I 
sådana fall arbetar de med att hitta nya trender på nätet. Han menar att utbildningarna ligger 
alltför långt efter. 

Mattias menar att det finns alltid en konflikt mellan att utveckla sig själv och att jobba med 
kund. Det bästa resultatet uppnås när de lyckas utvecklas i kundprojekt. Ett annat problem är 
att hitta små sätt i alla kundprojekt som ger utmaningar och på något sätt utmana sig själv. Det 
handlar om en ekonomisk diskussion på kort och lång sikt. Ska de sätta av tid för att jobba 
upp kompetens och förlora pengar på kort sikt men tjäna mer på lång sikt.

Det är fullt möjligt att se vem som har gjort vad i ett projekt eftersom alla har en viss plats och 
ska arbeta med en viss sak. Han kan enkelt följa upp vad denne har gjort. Uppdraget levereras 
som en helhet, det är inget som kunden ser och tänker på. Han menar att ytterst är det 
marknaden och kunden som avgör om de utfört ett bra jobb eller inte. De frågar alltid sin egen 
kund när det gäller uppföljning av jobb. Mattias menar att det är i princip omöjligt att mäta 
kreativitet med traditionella metoder. Kvalitativt går det däremot att mäta i form av upplevd 
kreativ förmåga.
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5. Analys

Detta kapitel presenterar en analys av möjliga styrformer samt beskriver hur styrformerna 
bidrar till styrningen. Avslutningsvis dras slutsatser utifrån presenterat analysmaterial.

5.1 Styrning

Bruzelius och Skärvad (2004, s 384) skriver att styrning är ett sätt att påverka de anställdas 
agerande och beteende. Det är medarbetare som tar beslut, vidtar åtgärder och agerar för 
organisationen. Att styra dem så att de enskilt och tillsammans gör det som är bäst för 
organisationen och dess måluppfyllelse är av stor betydelse. I detta sammanhang är det 
intressant att analysera de metoder för styrning som reklambyråer använder sig av. Med 
utgångspunkt i Bergstrands teori (2003, s 13) finns det till synes flertalet gångbara metoder 
för de undersökta reklambyråarna. Däremot är det svårt att särskilja exakt i vilken 
utsträckning dessa metoder används då de i många fall kan vara gränsöverskridande eller 
bestå av en kombination av flertalet metoder. I kommande stycken kommer vi att försöka 
analyser hur dessa metoder används inom företaget samt hur de påverkar styrningen av 
humankapitalet. 

Samtliga reklambyråers VD:ar väljer att beskriva företagsexpansion i form av 
fleranställningar som en del av sina strategier. Respondenterna för TR Reklambyrå och 
Fryklund Kommunikation utvecklade sina svar till att de även utvecklar sin kommunikation 
för att på ett bättre sätt nå sina kunders mål. Adeprimo och Vinter reklambyrå en uttalad 
strategi att expandera den digitala delen av företaget.

5.2 Metoder för styrning

Utifrån svaren av respondenterna har de undersökta företagen har ingen uttalad 
styrningsmetod, de väljer att förklara att arbetsmiljön och de anställdas välmående är viktig 
för att de ska arbeta effektivt och kunna vara kreativa. Samtliga intervjuobjekt tycker att det 
viktigaste i styrningen är att vara delaktig och ha en närhet till de anställda samt att vara tydlig 
i kommunikationen. De menar att ta del i det som händer är viktigt eftersom medarbetarna då 
också känner sig delaktiga vilket leder till att de anställda i regel tar ansvar för sitt arbete. 

Alla reklambyråer framhäver betydelsen av rätt kompetens. Eftersom att de rekryterar 
spetskompetens bör de anställda ha den kunskap som krävs samt även ha en bra uppfattning 
om vad som är lämpligt för uppdraget. I och med kompetensen kan de anställda styra sig 
själva utan uttalade direktiv från ledningen. Med utgångspunkt från Bruzelius (2004, s 395) 
förklaring av självstyrning går det utröna att den mest utpräglade formen av denna metod sker
i Fryklunds Kommunikation AB. I denna reklambyrå äger de anställda sina uppdrag och är 
fullt ansvariga, de anställda har kunskap om hur de ska uppnå sina mål och motiverar sig 
själva till att utföra sina arbetsuppgifter. Detta leder till att det inte behövs någon specifik 
styrning från ledningen. Däremot ställs mål upp, men inga instruktioner ges om vilka medel 
som ska användas. Detta skulle kunna visa på målstyrning med utgångspunkt i den teori
Bruzelius (ibid) presenterar, men genom de svar vi fick av respondenterna kan det utläsas att 
det finns något utanför som bestämmer målet vilket gör att styrformen kan härledas till 
självstyrning. I och med den icke hierarkiska kommunikation i de undersökta reklambyråerna 
där informationsutbyte i stor utsträckning sker muntligt stämmer det överens med 
Holmströms (1995, s 118) beskrivning av självstyrning.

Det finns inget tecken på en övergripande direktstyrning som skulle vara överrensstämmande 
med teorin i referensramen. Detta avser såväl företagsledning som projektledning. VD:n har 
en formell auktoritet genom den hierarkiska nivån och kan ge direkta anvisningar om arbetet. 
Detta är dock inte en övergripande styrform eftersom den endast används i vissa situationer 
till exempelvis vid uppkomsten av problem i arbetsprojekten. Då ingriper VD:n eller 



26

projektledaren och ger direktiv till anställda. Direktstyrning kan i det här sammanhanget ses 
som ett verktyg för att lösa problem, men används inte i den utsträckningen att det skulle 
kunna antas vara en utpräglad styrmetod. Problem som är återkommande är ofta av varierande
slag och kan således inte styras med hjälp av regler och instruktioner. 

I samtliga reklambyråer finns projektgrupper. Däremot sker det inte någon regelrätt styrning
av projekten i sig. Den huvudsakliga styrningen sker snarare inom projektet där de enskilda 
individerna kan ha ett specifikt mål i form av tid eller budget. Tillvägagångssättet inför nya 
uppdrag är lika för samtliga reklambyråer, en arbetsgrupp sätts ihop bestående av en art 
director, copywriter och en projektledare. Därefter skiljer det sig mellan varje reklambyrå hur 
de jobbar inom projekten, det kan till exempel vara ett samlat grupparbete eller ett mer enskilt 
arbete efter en initial uppdragsgenomgång. Detta skulle då främja skillnader i kreativitet trots 
uppdragens likartade utformningar. Utifrån den teori presenterad av OGC (2007, s 6) går det 
att se att det inte förekommer någon programstyrning eftersom den styrmetoden ses som ett 
sätt att implementera strategier och förändring snarare än att nå uppsatta mål. 

Det ska poängteras att inom samtliga reklambyråer finns visserligen möjlighet för de anställda 
att ha en frihet inom projektgruppen, men den är avgränsad till specifikt den gruppen. Det är 
endast Vinter och Adeprimo som har en övergripande styrning för projektet i sig. Det kan 
diskuteras om detta beror på att de har flest antal anställda vilket skulle kunna ställa krav på 
en utomstående ledning av projekten. 

Holmström (1995, s 118) menar att målstyrning är ett sätt för ledningen att styra och följa upp 
verksamheten genom formella planer. Vid tillämpningen av målstyrning ställs det upp mål 
som arbetaren ska uppnå men individen ges själv utrymme att bestämma tillvägagångssättet. 
Arbetsmålen definieras för de anställda men vägen till målet får den anställde själv finna. På 
detta sätt får individen frihet i arbetet och utrymme lämnas för individuella mål. I svaren från 
respondenten för Adeprimo framgår att de använder sig utav två typer av målsättningar. En är 
övergripande och en är specifik för de olika projektgrupperna. Det övergripande målet innebär 
bevakning av nya trender medan det specifika innebär mål i form av arbetstid och resultat. 
Det framgår inte ur intervjun att de använder sig av formella planer, utan uppföljningen och 
ledningen sker snarare spontant och varierar beroende på uppdrag. I Vinter och i TR 
Reklambyrå kan det urskiljas att projektmål utgör den främsta formen av mål men det framgår 
också att de använder sig av övergripande mål för verksamheten. Ur empirin går det att utröna
både Vinter och Adeprimo använder sig av mer formella planer för uppställning av mål men 
ingen av dem har en tydlig och bra strategi för uppföljning. 

Nils Nordung i Fryklunds Kommunikation förklarar att uppdragen ligger så pass nära de 
enskilda arbetarna att de motiverar sig själva. Där behövs ingen styrning eller ledning för att 
motivera de anställda, förklarar VD:n. Inom Fryklunds använder de sig inte av mål 
formulering vare sig övergripande eller mer specifikt vilket innebär att de inte använder sig 
utav målstyrning enligt Holmström (1995, s 118).

Nilsson (2003, s 199) beskriver att målet i sig skapar styrningen men att det krävs 
välformulerade mål vilka sedan kan brytas ned och bli användbara för styrningen. I alla fyra 
företagen är det endast ett fåtal som har välformulerade och konkreta mål vilka skulle kunna 
brytas ned och användas för styrning. 

I teorin redogör Söderholm (1998, s 13) för syftet med målstyrning. Han beskriver det som ett 
sätt att skapa samordning och som ett sätt att nå gemensamma mål. Genom att kommunicera, 
diskutera mål och tillvägagångssätt för att nå dessa skapas enhetliga värderingar och ett 
gemensamt synsätt på arbetet, vilket underlättar samordningen och ökar motivationen för de 
anställda. Sullivan (2000, s 196) hävdar att det finns tre aspekter att ta i beaktande: skapa en 
kreativitetsfrämjande miljö, att fokusera kreativ energi till idéer som ligger inom ramen för 
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projektet och att formsätta de bästa idéerna. Gemensamt för respondenterna är att de alla 
försöker främja arbetarnas skaparförmåga genom styrning på faktorer i miljön. Samtliga 
förordar en närvaro och kontinuerlig diskussion med de anställda som det viktigaste i 
styrningen. Samtliga tydliggör samordning och motivation som en viktig beståndsdel i det 
dagliga arbetet. Det går då att dra paralleller till den teori Sullivan (2000, s 196) beskriver om 
omgivningsmässiga faktorer som styrning.

Källström (1990, s 40) menar att ekonomistyrning finns för att stödja den övriga 
verksamheten och redogör för begreppet ekonomistyrning som en medveten styrning av 
beslutsfattandet och beteendet inom organisationen i riktning mot bättre resultat, lönsamhet 
och ekonomisk ställning. I de två större företagen Vinter och Adeprimo använder de sig av 
ekonomisk styrning. Emellan dessa två skiljer sig svaren en del. Adeprimo har tre prognoser 
vilka de följer upp varje månad. Ett månadsbokslut upprättas varje månad där 
resultaträkningen och kassaflödet presenteras och analyseras. Vinter använder sig utav 
ekonomiska uppgifter när de genomför olika projekt, exempel på detta är budgetar vilka de 
följer upp och mäter. Både Adeprimo och Vinter reklambyrå använder sig av 
ekonomistyrning för att uppnå ekonomiska mål och med syfte att uppnå bättre resultat och 
högre lönsamhet. TR Reklambyrå menar att de näst intill uteslutande använder sig av 
ekonomiska styrmedel som exempelvis budgetar, kalkyler och resultatrapporter men inte som 
ett sätt att styra verksamheten på. Dessa är tänkta för att hålla projekten inom de faställda 
ramarna som sätts utifrån karaktären på uppdragen från kunder. Denna användning av 
ekonomiska styrmedel för att uppnå ekonomiska mål är riktad mot att uppnå bättre resultat 
och lönsamhet. Utifrån teorin går denna typ av ekonomisk styrning att härleda till Brorströms 
et al (2005) redogörelse för ekonomistyrning som har två olika innebörder.  Dels att ekonomin 
ska styra, det vill säga att man styr utifrån ekonomiska mått och krav där enheternas uppgift 
blir att nå upp till de uppställda målen. Dels kan det betyda att enheterna som styrs och som 
ska nå de uppställda målen ska ges möjligheter att ha sin egen ekonomi. Det kan då sägas att 
ekonomistyrningen i dessa reklambyråer innebär både att styra ekonomin och styra med 
ekonomin vilket skulle kunna liknas vid Brorströms et als (2005) teori.

Fryklunds Kommunikation däremot förklarar att det är svårt att ha en budget i företaget 
eftersom framförhållningen är kort. De använder sig av en månadsbudget för att kunna se 
omkostnader månadsvis samt av en faktureringsprognos vilken ska visa på hur mycket de får 
in och om de klarar täcka månadsbudgeten. Alla fyra VD:ar säger att det finns en direkt 
koppling mellan företags ekonomiska resultat och humankapitalet. Detta manifesteras som de 
intäkter de får efter avslutat uppdrag. 

Den största tillgången enligt våra intervjuobjekt är humankapitalet. De anställda utgör enligt 
respondenterna näst intill allt av företagets värde. Att ha rätt kompetens antingen genom 
anställningar eller antingen genom kunskapsutveckling är något som samtliga företag 
förordade. Samtliga intervjuade reklambyråer använder sig av en styrning som grundar på den 
tillit som de har för de anställda samt en skapande entusiasm och kunskap. Detta resulterar i 
att det blir än mer viktigt att ha rätt anställda. Att låta de anställda själva få sätta upp mål och 
därefter arbeta fritt är återkommande genom de flesta intervjuer. Jacksons modell (2007) som 
behandlar hur humankapitalet kan styras genom att säkerställa att varje enhet i företaget har 
rätt personal skulle då vara applicerbar. Rätt kunskap, på rätt ställe till rätt ändamål skulle 
vara styrning i sig, enligt Jackson (ibid).

Collision (2004, s 46 ff) nämner att tekniska, beteende och organisationsmässiga problem kan 
uppstå i denna omgivning. Dokument kanske inte kan delas ut om det elektroniska nätverket 
inte fungerar eller olika mjukvaruprogram har använts som är inkompatibla. Respondenterna 
använder i stor utsträckning muntlig kommunikation. Teknologi i form av 
kommunikationsmedel upplevs inte som ett problem tack vare välutbildad personal med 
kunskap om tekniken de nyttjar.
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Respondenterna i TR Reklambyrå och Fryklund upplever inte något större problem med 
styrning av humankapitalet. Det går dock inte att avfärda att viss problematik kan finnas. 
Dessa reklambyråer använder sig av en metod liknande beteendemässig styrning såsom 
Collision (2004, s 46 ff) nämner, vilket gör att miljön de anställda arbetar i blir mer viktig att 
underhålla. Denna teori går att koppla till Ronny Olovsson svar som svarar att det största 
problemet med humankapitalet är själva styrningen där faktorer i miljön utgör den 
huvudsakliga fokusen för styrning. Han ger dock inga klara svar på hur de praktiskt ser till att 
ha rätt miljö. 

5.3 Ouchi

Ouchi (1980) anser att en organisation ska skapa gemensamma mål inom verksamheten för att 
på så sätt minska målkonflikterna. Våra respondenter anser att de mål som ställs upp i stor 
utsträckning sker av de anställda själva, vilket gör att de känner ett större egenansvar.  I och 
med att det förekommer sådan styrning känner de anställda mer ansvar och därmed minskar 
konflikterna. Detta styrks av den förklaring som respondenterna ger för vad de upplever är 
viktigaste i styrningen, att skapa en miljö som främjar kreativitet. Från den minsta 
reklambyrån, Fryklunds Kommunikation, till den största, Adeprimo skiljer det sig en hel del 
vad gäller ledningen och de anställdas mål. I Fryklunds Kommunikation är målen mer 
individuella eftersom varje anställd äger sitt uppdrag och själv sätter sina mål. För de 
anställda i Adeprimo är målen uppställda inom projektgrupper, vilket betyder att arbetsgivare 
och arbetstagare kan ha olika mål.

Ouchi (1980) menar att mätning av individuella prestationer ställs mot arbetsgivare och 
arbetstagares olika mål. I reklambyråer går det att utläsa de individuella prestationerna enligt 
respondenterna. Det skulle kunna diskuteras att det i kreativt arbete är svårt att peka på vem 
som bidragit med vad, men i och med att alla har en egen plats och arbetar med en egen 
uppgift, är det möjligt att urskilja vem som arbetat med uppgiften och vad hon eller han har 
bidragit med till arbetet enligt respondenterna. Utifrån de svar vi fått i intervjuerna är det 
möjligt att i hög grad mäta de individuella prestationerna i reklambyråer trots att arbete i 
projekt kan leda till överlappande kreativt tänkande. Överlag sker det inte någon organiserad 
uppföljning i reklambyråer. Det betyder däremot inte att det är omöjligt att mäta utfallet på 
avslutade uppdrag. Detta skulle betyda att reklambyråerna placerar sig inom cirkeln i figur 9.

Dålig

Beteendestyrning
och/eller mål -
styrning

1

Kunskap om förädlingsprocessen

Målstyrning

(klädaffär)

                         
2

Beteendestyrning

(Plåtburksfabrik)

3

Självstyrning

(Forskningslab)

4

Möjlighet att 
mäta utfall

Hög

Låg

God

Figur 9. Punkten illustrerar var de studerade reklambyråer placerar utifrån Ouchis teori.
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Samuelsson (2008, s 41) menar att styrning genom framförhållning innebär att verksamheten 
styrs enligt den kunskap som finns om utvecklingen på de marknader där företaget uppträder. 
Blicken vänds framåt och försök görs för att förutse vad som kommer att inträffa. Detta styrks 
i intervjuerna med respondenterna för Fryklunds Kommunikation och TR Reklambyrå som 
hävdar att reklambranschen har kort framförhållning och följer marknadens efterfrågan, mer
än i företag som producerar traditionella konsumentprodukter.

Enligt detta skulle de undersökta reklambyråerna placera sig inom ”Marknad” i den 
markerade ellipsen i figur 10. Storleken på ellipsen visar på möjlig placering. Om mer precis 
empirisk information tas fram skulle den kunna vara mindre till storleken. 

Marknad

Byråkrati

Arbetsgivare och 
arbetstagare har 
olika mål

Mätning av individuella prestationer
Låg 
tydlighet

Måttlig 
tydlighet

Hög    
tydlighet

I hög grad

I måttlig 
grad

I låg grad
Klan

Figur 10. Modell från Aidemark, 1998 s 101. Ellipsen visar på tänkbar placering av de undersökta 
reklambyråerna.
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6. Diskussioner och slutsatser

I de företag som deltog i vår studie fanns reklambyråer med anställda som hade mellan nio 
och trettiofem anställda.  Samtliga reklambyråer framhäver kompetensen som betydande för 
företagens fortsatta framgång. De menar att den spetskompetens de anställa har leder till att de 
kan styra sig själva utan direktiv från ledningen. Fryklund Kommunikation är den av alla 
reklambyråer som inte använder sig av någon uttalad styrning från ledningen i stället har de 
anställda kunskap om hur de ska uppnå sina mål och motiverar sig själva till att utföra 
arbetsuppgifterna. Detta menar vi är självstyrning eftersom det finns en person utanför 
projektgruppen som bestämmer målen. Det finns inga tecken på direktstyrning i företagen 
annat än i de fall det krävs beslut från ledningen. Vi anser att detta är väldigt positivt, 
eftersom direktstyrning skulle kunna hämma den kreativa utvecklingen. 

Avsaknaden av programstyrning kan möjligtvis härledas till att antalet projekt är få. Vi anser 
att detta kan bero på att den organisatoriska inriktningen programstyrning har, är mer 
anpassad för större typer av företag med en mer uttalad arbetshierarki. Däremot finns 
projektstyrning, men inte en konkret sådan. Det argumentet baserar vi på att de visserligen
arbetar i något som kan liknas vid projektgrupper, men att styrningen varierar kraftigt mellan 
olika uppdrag beroende på hur sammansättningen av projektgrupperna ser ut. Ett uppdrag kan
bestå av projekt men arbetsgången i projektgruppen tyder mer på en självstyrning inom 
gruppen.

Vi uppfattar det som att den målstyrning som finns inte sker på en organisatorisk nivå men är 
rätt uttalad inom de undersökta reklambyråerna. Målstyrning sker inom projekt, där det även 
kan finnas ekonomiska-, personliga- och kundmål. Det finns även mer övergripande mål som 
innefattar allt från omvärldsbevakning till organisatoriska mål men dessa används inte för att 
styra efter. 

Av empirin framgår det att möjligheten att mäta resultatet är hög eftersom de anställda har 
specifika arbetsuppgifter vilka går att härleda till en viss företeelse. Respondenterna anger att 
både företagsledningen och de anställda har god kunskap om förädlingsprocessen eftersom de 
har den kunskap som krävs och eftersom de är delaktig i arbetsuppgifterna från början till 
slutet. Utifrån Ouchi’s teori anser vi att de undersökta reklambyråerna placera sig inom ruta 1, 
figur 9 eftersom de har bra kunskap om förädlingsprocessen samtidigt som möjligheten att 
mäta utfall är god. 

Respondenternas svar stämmer dock inte överens med Ouchis teori. Det finns tydliga inslag 
av självstyrning utifrån övrig presenterad teori och empiri. Eftersom variablerna ’möjlighet att 
mäta utfall’ och ’kunskap om förädlingsprocessen’ varierar från minsta till största företag 
försvåras möjligheten att dra en generell slutsats om användning av styrmetod inom 
reklambyråerna. Detta förstorar cirkelns storlek i figur 9. Att det inte finns intresse att göra 
uppföljning på avslutade uppdrag, vilket de flesta respondenterna upplever svårt, tyder enligt 
oss på dåligt engagemang både från uppdragsgivare och från uppdragstagare. Vi anser, att 
trots avsaknad av intresse från kundens sida bör det finnas konkreta tillvägagångssätt för 
reklambyråerna att göra korrekta uppföljningar då detta skulle kunna styrka att deras arbete 
har lett till efterfrågat resultat och dessutom motivera uppdragskostnaderna för kunderna. Vi 
skulle vilja föreslå att uppföljning är en del av budgeten för projekt, eftersom det säkerligen 
finns ett uttalat intresse från både uppdragsgivare och uppdragstagare för kostnads- och 
uppdragsuppföljning.

Vår uppfattning är att problematiken med styrning av humankapitalet inte är vidare utbredd i 
de undersökta reklambyråerna. Det kan bero på att företagen är relativt små där alla känner 
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alla. De anställda skapar ett eget ansvar för arbetsuppgiftens genomförande. Detta i samband 
med den professionalism som vi uppfattar finns inom yrket, bidrar till att de problem 
ledningen traditionellt kan ha med styrning av humankapitalet, inte är vanligt förekommande. 
En del av reklambyråerna hade dock en uttalad strategi om att göra nyanställningar, vilket 
skapar intressanta frågeställningar kring eventuella framtida problem avseende styrning av 
humankapitalet då företagen växer och blir större. Det är vår åsikt att det i så fall skulle uppstå 
högre krav på bra koordination i projekten.

Vår studie visar på att det är självstyrning och målstyrning som används i stor utsträckning.
Det skulle kunna diskuteras, om förhållningssättet till styrning av humankapitalet, som till 
synes råder i de undersökta reklambyråerna är själv-, projekt-, eller målstyrning. Dessa 
styrtyper är dock inte absoluta, det finns enligt oss en möjlighet att de kan samexistera men 
samtidigt ser vi svårigheter i styrning av reklambyråer om styrmetoderna inte samverkar.

6.1 Förslag på fortsatt forskning
Humankapitalet är en viktig tillgång för reklambyråer. Denna tillgång är dock svår att styra 
på, eftersom det sällan fullt ut går att kontrollera den mänskliga faktorn. Kreativitet, vilket är 
bland den viktigaste egenskapen i reklambyråer, leder till en ytterligare nivå av problem om 
hur styrning bör ske. Vårt förslag är en vidare studie av hur kreativitet styrs inom skapande 
och kunskapsintensivt drivna företag. En undersökning hur ledningen beter sig för att påverka 
de anställds kreativitet vore enligt oss intressant för dem som undersöker, men troligtvis även 
för den undersökte.
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8. Bilagor

8.1 Intervjuguide

Organisation

Vilken befattning och vilka arbetsuppgifter har Du i företaget?

Kan du beskriva er verksamhet kortfattat:

-Antal anställda

-Vilka produkter och tjänster som erbjuds

Har Ni några standardiserade produkter?  I så fall, hur förhåller företaget sig mellan unika och 
standardiserade uppdrag?

Strategi och mål

Har företaget en strategi och vad är denna i så fall? Om så, är alla medarbetare insatta med 
företagets strategi?  I så fall, hur får ni medarbetarna att jobba i enlighet med strategin? 

Sätter Ni upp mål för de anställda vid nya uppdrag och hur får de i så fall arbeta för att uppnå 
dessa mål? 

Hur förmedlas information mellan företagsledningen och de anställda inom företaget?

Ser Ni medarbetarnas kompetens som en konkurrensfördel gentemot liknande verksamheter?

Styrning 

Vilken del av styrningen tycker Ni är viktigast? Varför?

Ger Ni arbetsdirektiv direkt till de anställda? Om så, hur gör Ni för att kontrollera efterfrågat 
resultat uppnås?

Arbetar de anställda enskilt eller i grupp, om så fall i hur många och stora grupper?

Använder Ni några ekonomiska styrmedel som exempelvis budget, kalkyler, resultatrapporter 
eller liknande?

Hur stor möjlighet har de anställda att agera fritt inom givna ramar för ett arbete? 

Finns det några begränsningar för individen som utför ett arbete till en kund Om så, hur 
definieras dessa gränser?

Humankapital

Hur stor del av företagets värde uppskattar Ni består av humankapital?

Tror Ni att humankapitalet påverkar företagets resultat?

Hur styr företaget dess humankapital och hur utökas det? 

Vad ser Ni för problem med styrning av humankapitalet? Hur gör ni för att motverka 
eventuella problem?

Gör ni någon uppföljning (på egen hand eller med kund) hur verksam reklamen var? 

Är det möjligt att se vem som bidragit med vad i ett uppdrag?




