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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Mats Westerberg och våra opponenter för alla råd och tips 
under vägen. Vi vill också tacka de respondenter som ställt upp och gjort denna uppsats 
möjlig.  Dessa är prefekt Clarence Larsson på språk- och litteraturinstitutionen, LTU, och 
personalchefen på företag X samt de respondenter som tagit sig tid att svara på vår enkät. 
Vi säger också tack till Leena Hamberg på språk- och litteraturinstitutionen för all hjälp 
vid insamlandet av enkäter. 
 
 
 
Lisa Andersson   Sandra Norgren 
 
 



 

SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur ledningen och de anställda i två olika 
organisationer som använder relativt hård och relativt mjuk styrning uppfattar styrningen, 
om det finns några skillnader i uppfattningen, hur nöjda de anställda är med styrningen 
samt om deras osäkerhetstolerans har något med nöjdheten att göra. För att undersöka 
detta har vi gjort två små fallstudier i två olika organisationer som fick representera de 
två olika styrningarna. Vi har intervjuat personalchefen i den ena organisationen och den 
ansvarige i den andra organisationen. För att ta reda på de anställdas uppfattningar till vår 
undersökning utformade vi en enkät. 
 
Vi upptäckte att uppfattningen om styrningen kan skilja sig mellan anställda och ledare, i 
detta fall främst i organisationen med den hårdare styrningen. Ledningen beskrev 
styrningen som demokratisk i båda organisationerna. Vi fann att de anställda i 
organisationen med mjuk styrning kände sig nöjdare med styrningen än de anställda i 
organisationen med hård styrning som upplevde styrningen som hierarkisk. Vi tror 
nöjdheten av styrningen kan ha med osäkerhetstoleransen hos de anställda att göra. Enligt 
vår undersökning hade de anställda i båda organisationerna en hög osäkerhetstolerans 
vilket kan vara en förklaring till att de anställda var nöjdare i den mjuka styrningen. Vi 
upptäckte också att det fanns utbrändhetssymtom hos de anställda i båda 
organisationerna. Detta kan te sig naturligt i en organisation där de anställda är inte är 
nöjda med styrningen men verka märkligt i en organisation där de anställda är nöjda med 
styrningen.   



 

ABSTRACT 
 
The purpose of this essay was to find out how the management and the employees in two 
different organizations, which use relatively hard and relatively soft control, understand 
the control, how satisfied the employees are with the control and if their tolerance for 
ambiguity has something to do with the satisfaction. For this purpose, we performed two 
small casestudies in two different organizations that represented the two types of control. 
We did an interview with the personnel director in one of the organizations and the 
department head in the other organization. A questionnaire was used to find out what the 
employees thought of our investigation. 
 
We discovered that how control was understood could differ between management and 
employees, in particular in the organization with the hard control. The management 
described the control as democratic in both of the organizations. We found out that the 
employees in the organization with the soft control felt more satisfied with the control 
than the employees in the organization with the hard control who experienced the control 
as hierarchical. We believe that the satisfaction regarding control can have something to 
do with the employees tolerance for ambiguity. According to our examination, the 
employees in both organizations had a high tolerance for ambiguity which can explainthe 
fact that the satisfaction ragarding control was higher in the organization with soft 
control. We discovered that there were symptoms of burn out in both organizations. This 
might be natural in an organization where the employees are not satisfied with the 
control, but seems strange in an organization where the employees are satisfied with the 
control. 
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 1. INLEDNING 
 

Vi kommer nedan i bakgrunden och i problemdiskussionen att förtydliga våra tankar 
kring detta ämne, för att slutligen mynna ut i ett syfte. 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Sjukskrivningarna i Sverige har under de senaste åren ökat kraftigt. I synnerhet är det de 
så kallade stressrelaterade sjukdomarna som ökar och de mer traditionella 
belastningsskadorna minskar. Ord som utbrändhet, depression och vital utmattning 
förekommer betydligt mer i samband med sjukskrivningar (Anonym, 2000). 
Sjukskrivningar på grund av stress, hög arbetsbelastning och psykisk utmattning står för 
inte mindre än 26% av de totala långvariga sjukskrivningarna. Många förklaringar till 
varför denna andel blivit så stor finns, kostnadsnedskärningar och ökad arbetsbelastning. 
Trycket från samhället att prestera kan också vara en orsak, en karriär är viktig och ju 
fortare man klättrar i karriärsstegen desto bättre (Strannegård, Ernsjöö, 2003.D.N). 
 
I dagsläget har utbrändhet blivit ett väldigt aktuellt ämne som debatteras flitigt. 
Utbrändhet beskrivs ofta i massmedia som ett tillstånd av fysisk eller psykisk utmattning 
av arbete eller förhållanden på arbetsplatsen, kraftlöshet och depressiva symtom är 
typiska inslag (Anonym, 2000). Författarna Schaufeli och Enzmann (1998) framhåller 
dock att utbrändhet ska ses mer som en process än som ett tillstånd. Processen har sin 
grund i långvariga, besvärliga arbetssituationer där individen haft en inledande hög 
motivation. Detta i kombination med upplevda och faktiska begränsade möjligheter i 
individens arbetssituation tros öka risken för att drabbas. För ”utarbetad” personal hjälper 
det ofta med en kortare vila medan utbrända medarbetare ofta behöver en väldigt lång 
återhämtningsperiod (Anonym, 2000). Viktigt att tänka på är dock att vägen till 
utbrändhet är lång. Oftast tar det flera år innan utmattningstillståndet är ett faktum. 
Utbrändhet är den sista fasen i processen som Schaufeli och Enzmann (1998) skriver om. 
Symtom som till slut kan leda dit kan till exempel vara ångest, hjärtklappning, trötthet, 
huvudvärk och muskelvärk. Den senaste tiden har dessa symtom konstaterats i 
verksamheter med dynamisk utveckling som till exempel  IT- och andra konsultföretag 
(Anonym, 2000). 
 
Strannegård och Ernsjöö Rappe (2003) har i sin artikel ”För mycket frihet gör anställda 
sjuka” tagit upp om styrningen i företagen kan ha något med utbrändhetsproblemen att 
göra. 
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1.2 Problemområde 
 
Organisation och ledarskap präglas av ideal, mode och normer, och de senaste åren har 
ett ledarskapsideal som är individfokuserat slagit igenom. Arbeten med omfattande 
ansvar är ofta fria och handlingsutrymme ges, men känslan av att aldrig känna sig färdig, 
att det alltid finns utrymme för förbättringar, att inte få tillräckligt med feedback skapar i 
slutändan utslitna och sjuka människor. Samtidigt kan också diskuteras huruvida den 
motsatta styrningen med för lite frihet kan påverka de anställda. Att arbeta under strikta 
ramar med väldigt små möjligheter till egna initiativ kan även det skapa missnöjda och 
sjuka människor (Strannegård & Ernsjöö 2003 D.N). Styrning är betydande i företag idag 
och förekommer i olika former i olika organisationer. Enligt Govindarajan och Anthony 
(2001) är målöverensstämmelsen i en organisations styrning central vilket innebär att 
organisationens och de anställdas ambitioner och mål ska stämma överens.  
 
1.2.1 Mjuk styrning 
 
De senaste åren har gått från en mer kontrollerad styrning av personalen i organisationer 
till en styrning som baserar sig på individen, det vill säga individen får mer ansvar.  
Strannegård och Ernsjöö säger i en artikel i Dagens Nyheter (2003) att ledarens roll är att 
formulera mål men vägen till målet är upp till individen att utforma. Detta kan tendera att 
bli ett problem om de anställda upplever att de inte får den vägledning de behöver för att 
bidra till detta. Vidare säger Strannegård (2003) i en artikel i Computer Sweden att 
bristen på tydlighet i styrningen kan vara ett stort problem bland svenska företag. Denna 
otydlighet kan vara en källa till stress för våra anställda, istället för frihet upplever man 
oändliga krav som är omöjliga att infria. De kan känna stress och olust i arbetet på grund 
av för lite vägledning och direktiv.  
 
En ansvarsdelegerande ledarstil kan verka bra till en början med mycket frihet och 
självbestämmande men på sikt kan resultatet bli att medarbetarna blir stressade när de 
inser att hela ansvaret ligger på dem. En annan styrningsform som kan definieras som 
mjuk är relationsorienterad styrning. Enligt Bruzelius och Skärvard (1997) vill 
relationsorienterade ledare skapa respekt, värme, vänskap och förtroendefulla relationer. 
Har man en hög relationsorienterad styrning och en låg uppgiftsorienterad styrning så står 
de anställdas behov i första hand och arbetsuppgifterna i andra hand (ibid). Detta får dock 
inte gå till överdrift då det kan hämma den anställdes utveckling på grund av för lite 
motivering kring, och fokusering på arbetsuppgifterna.  
 
 
1.2.2 Hård styrning 
 
En formell eller informell styrning, uppgiftsorienterad eller relationsorienterad styrning 
kan ge olika klara budskap. Uppgiftsorienterad styrning är enligt Bruzelius och Skärvard 
(1997) en styrning med klart beskrivande regler och väldefinierade 
organisationsmodeller. En hård styrning är en strikt styrning där de styrda agerar utifrån 
ledningens direktiv, de anställda är passiva mottagare av informationen från ledningen 
(Anthony & Govindarajan, 2001). Professor Nils-Göran Olve (2003) säger i en artikel i 
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Computer Sweden att folk ute i företag vill har ökad tydlighet. Det har visat sig att det 
oftast är de mest samvetsgranna som drabbas hårdast av stress och utbrändhet, de 
försöker hinna med allt trots att det inte finns tid och resurser.  
 
1.2.3 Upplevelsen av styrningen 
 
Det finns många faktorer till hur anställda upplever styrningen och detta är ofta 
individuellt. Osäkerhetstoleransen hos de anställda i företag har stor inverkan på deras 
uppfattning om styrningen. Personer med låg osäkerhetstolerans trivs generellt bättre med 
en hård styrning medan personer med hög osäkerhetstolerans hellre vill ha en mjuk 
styrning. Med en utnyttjad återkoppling kan förbättringar i beslutsfattande och 
prestationer göras (Luckett & Eggleton, 1991). En väl utnyttjad feedback i organisationer 
kan skapa en större nöjdhet hos de anställda om de är sådana som uppskattar och vill ha 
feedback. Feedback förbättrar inte bara den individuella prestationen hos individer utan 
den sammanlagda verksamheten.  
 
 
1.3 Syfte 
 
Det övergripande syftet är att undersöka uppfattningen om och konsekvenserna av 
styrningen i organisationer som använder relativt hård respektive relativt mjuk styrning. 
Mer specifikt vill vi identifiera och jämföra: 
 

• hur ledningen uppfattar styrningen i de båda situationerna 
• hur de anställda uppfattar styrningen i de båda situationerna  
• om det finns något samband mellan styrningens utformning och dess 

konsekvenser, specifikt nöjdhet och utbrändhetssymtom i de båda 
organisationerna 

• om osäkerhetstoleransen hos individen har något samband med individens nöjdhet 
av styrningen i de båda situationerna 
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2. METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vilken metod vi använt oss av i vår undersökning, 
vilka organisationer vi valt och varför vi valt dem. Vi kommer också att redogöra för hur 
vi samlat in data till vår undersökning och hur vi analyserat den samt redovisa de 
problem vi stött på under arbetets gång. 
 
2.1 Metodansats 
 
För att besvara vårt syfte i denna uppsats har vi valt att använda oss av ett deduktivt 
angreppssätt. Detta i och med att vi baserar vår undersökning utifrån redan befintliga 
teorier gällande vårt ämne. Enligt Maj-Britt Johansson-Lindfors (1993) baseras ett 
deduktivt angreppssätt bland annat på litteraturstudier där kunskapsbildaren bygger upp 
en teori eller modell som ska avbilda verkligheten och/eller beskriva hur den beteelse 
som står i fokus fungerar.  
 
Vi anser att vår undersökning till största delen är kvantitativ med kvalitativa inslag. Den 
är kvantitativ därför att vi använder oss av enkäter som ger svar i siffror. Enligt 
Denscombe (2000) är kvantitativ forskning ofta förknippad med siffror och använder 
siffror som en central analysenhet. De flesta svar vi fått och den största delen av 
undersökningen består av enkäter och därför blir undersökningen kvantitativ. 
Undersökningen är kvalitativ eftersom den riktar sig till ett fåtal respondenter och 
beskriver människors beteende och åsikter i förhållande till styrningen på deras 
arbetsplats (Denscombe 2000). Kvalitativ forskning bygger på att omvandla det som 
observeras, rapporteras eller registreras till skrivna ord inte siffror (Denscombe, 2000). 
Kvalitativ forskning tenderar att ha ett relativt begränsat omfång och involvera relativt få 
människor eller situationer (ibid). Den tenderar också att bygga på detaljerade och 
ingående beskrivningar av händelser eller människor (ibid). De uppgifter som vi söker i 
vår undersökning handlar om mjuka uppgifter såsom de anställdas nöjdhet och 
osäkerhetstolerans och enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är mjuka uppgifter 
ofta kvalitativa. I vår undersökning blir dessa mjuka siffror inte bara kvalitativa utan 
också kvantitativa eftersom vi  använt oss av enkäter till de anställda, de blir kvalitativa i 
och med att vi intervjuat ledarna i organisationerna. 
 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
En fallstudie karaktäriseras av att man studerar få fall ur många aspekter och gör en 
undersökning på djupet (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001). Vid en fallstudie nöjer man 
sig oftast inte som forskare med en enda datainsamlingsmetod utan använder sig ofta av 
flera för att samla information på djupet (Johansson-Lindfors, 1993). I vårt fall har vi 
gjort två små fallstudier av en organisation med mjuk styrning och en organisation med 
hård styrning. Vi tycker att fallstudier passar bra för vår undersökning eftersom vi vill 
undersöka konsekvenserna för individerna i ett fåtal organisationer, närmare bestämt två. 
Även om vår undersökning bara genererar svar från två olika håll anser vi att detta kan ge 
en rättvisande bild eftersom de flesta människor ofta har ett liknande beteende. Även om 
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varje enskilt fall i vissa avseenden är unikt så är det också ett exempel som ingår i en 
bredare kategori (Denscombe 2000).  
 
 
2.3 Litteratursökning 
 
Vi har sökt information, böcker och artiklar på Luleå Tekniska universitets bibliotek, 
Stadsbiblioteket i Skellefteå och Skeribi. Vi har sökt i Lucia och i databaserna Academic 
search Elite, Econlit och Business Source Elite samt i Affärsdata och Artikelsök. De 
uppslagsord vi använt oss av är feedback, återkoppling, styrning, control, utbrändhet, 
burn out, Stranneård, goal congruence, målöverensstämmelse, tolerance for ambiguity, 
osäkerhetstolerans, personalvård och kontroll. 
 
 
2.4 Vilka organisationer? 
 
De organisationer vi besökt anser vi representera de två olika typerna av styrning som vi 
studerat, ”mjuk” respektive ”hård” styrning. Det företag som representerar den hårda 
styrningen är ett lokalt contact center företag som inte vill att vi namnger dem eller den 
person vi pratat med eftersom respondenten inte vet vad styrelsen anser om saken. Den 
organisation som representerar den mjuka styrningen är Språk- och Litteraturinstitutionen 
på Luleå tekniska universitet. Vi kommer i denna uppsats att kalla contact centret för 
företag X eller contact centret. Vi har valt dessa organisationer för att styrningen i ett 
contact center karaktäriseras av prestationsmätning, regler och kontroll enligt Kågström 
och Rubing i en C-uppsats från 2002. Institutionen för språk- och litteratur har vi valt 
därför att vi vet att lärare arbetar självstyrande. Även om dessa två organisationer inte är 
några extremfall åt de båda hållen så anser vi i alla fall att det behövs olika styrning i de 
båda och att dessa skiljer sig från varandra som varandras motsatser. Man kan tänka sig 
att den ena styrningen inte skulle passa i den ena organisationen och vice versa. 
 
  
2.5 Datainsamlingsmetod 
 
För att få den information vi behövt till empirin för att uppfylla vårt syfte har vi använt 
oss av personliga intervjuer med personalchefen på contact centret och prefekt Clarence 
Larsson på Språk- och Litteraturinstitutionen samt skickat ut enkäter till de anställda i 
organisationerna. Detta för att ta del av både ledningens och de anställdas uppfattningar. 
Vid de personliga intervjuerna har vi använt oss av en bandspelare för att få med all 
viktig information samt undvika eventuella missförstånd. För att få access för såväl 
personliga intervjuer som enkäter tog vi telefonkontakt med respektive chef i 
organisationerna. Vi har utformat enkät- och intervjufrågorna med utgångspunkt från vårt 
syfte. Båda formulären matchade varandra för att ta reda på samma sak. Johansson-
Lindfors (1993) säger att frågor omkring samma tema bör samlas i grupper vilket vi gjort 
i utformandet av både enkät och intervjuguide. 
 
Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer med personer i ledarpositioner för att 
vi anser att det är det bästa sättet att få en bild av hur ledningen ser på styrningen och 
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dess eventuella konsekvenser i företagen samt hur de tror att personalen upplever den. 
Enligt Denscombe (2000) är personliga intervjuer relativt lätta att arrangera och en annan 
fördel är att de uppfattningar och synpunkter som kommer till uttryck under intervjun 
härstammar från en källa, den intervjuade, vilket gör det enkelt för forskaren att 
lokalisera specifika idéer till vissa bestämda människor. En tredje fördel är att personliga 
intervjuer är relativt lätta att kontrollera. Johansson-Lindfors (1993) säger att fördelen 
med intervjuer är att möjligheten till uppföljning av lämnade svar är betydligt större och 
att riskerna för bortfall det vill säga icke-svarande respondenter minimeras. 
Fortsättningsvis säger Denscombe (2000) att intervjuer är särskilt lämpade för att 
producera djupgående och detaljerade data. Ämnen kan utforskas och frågor följas upp. 
 
Vi utformade enkäter för att ta reda på de anställdas uppfattningar och reaktioner 
gällande styrningen. Detta för att vi anser att det är det bästa och enklaste sättet att ”fånga 
upp” en hel grupp. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) ökar enkäter graden av 
enhetlighet i vad som ska besvaras, de ställer större krav på väl utprovade frågor och man 
måste veta vad man ska ha svar på eftersom det inte ges några möjligheter till 
förtydligande när frågorna väl sänts iväg. Vi gick noga igenom enkäterna med vår 
handledare och provade dem på ett antal från undersökningen oberoende respondenter för 
att undvika att frågorna skulle kunna missförstås. För att distribuera våra enkäter till 
contact centret mailade vi över dem till dess personalchef som delade ut dem till ett 
trettiotal av de anställda. På språk- och Litteraturinstitutionen fick vi komma på ett 
personalmöte för att presentera oss och dela ut dem till de anställda. Då alla dock inte var 
närvarande vid mötet lovade Larsson att har skulle dela ut dem till de övriga. Enkäterna 
skulle vi få tillbaka en vecka senare. De totala enkäterna som vi fick tillbaka var tolv till 
antalet (40%) från Institutionen för språk- och litteratur och elva till antalet (36%) från 
contact centret. 
 
 
2.7 Operationalisering 
 
Vår enkät och de intervjufrågor vi ställt har vi utformat så att de ska besvara ungefär 
samma frågor. För att underlätta vid analysen av enkäten har vi slagit ihop en del frågor 
som rör samma ämne. Dessa frågor är 12, 16 och 17 som alla behandlar frågor som rör 
utbrändhetssymtom. Vi har också slagit ihop frågorna 7, 8 och 13 som alla rör ämnet 
osäkerhetstolerans.  Vi har döpt om de nedre frågorna 1-8 till 11-18 för att underlätta vid 
vår analys för att skilja frågorna åt. 
 
Med de tre första frågorna vill vi veta hur styrningen upplevs, hierarkisk eller 
demokratisk, nära eller avlägsen, tydlig eller otydlig. Dessa kopplar vi till en hård 
respektive mjuk styrning. Detta gäller främst hierarkisk och demokratisk styrning. 
Otydlig och nära är till för att få veta samband med nöjdhet och hierarkisk respektive 
demokratisk och för att svara på upplevelsen av styrningen. Fråga fyra säger hur nöjd de 
anställda är med styrningen, fråga fem och sex om styrningen hjälper de anställda att bli 
mer effektiva respektive utvecklas, detta kopplar vi till feedback i teorin. Fråga nio och 
10 behandlar om de anställda är väl medvetna om företagets målsättningar och vad 
ledningen förväntar sig av dem. Detta har att göra med målöverensstämmelsen i ett 



7 

företag och om det skulle vara någon skillnad mellan mjuk och hård styrning. Fråga 11 
tar upp huruvida de anställda kan känna osäkerhet på grund av för lite direktiv vilket 
också har en stor del med hur nöjd man är med styrningen. Fråga 14, 15 och 18 berör 
också nöjdheten liksom feedback som står nära nöjdhet. Beroende på hur mycket 
feedback man får kan man känna sig olika nöjd med styrningen liksom det också går att 
koppla till osäkerhetstoleransen. Vissa människor vill ha feedback och andra inte. Vi har 
motsvarande frågor i vår intervjuguide som vi ställt till cheferna i organisationerna.  
 
 
 2.8 Analysmetod 
 
I vår analys har vi kopplat ihop de teorier vi behandlat med resultaten i vår empiriska 
undersökning som består av resultaten av de intervjuer och enkäter vi utfört. Vi har tittat 
på om våra teorier stämmer eller om empirin ger indicier på att det skulle vara på något 
annat sätt. Vi har använt oss av teori och empiri som består av intervjuresultat och 
enkätresultat bestående av korrelationer och beskrivande statistik. De korrelationer vi 
använt oss av är pearson correlations för att beskriva samband mellan olika aspekter av 
styrningen och de anställdas uppfattningar. När vi analyserat har vi först analyserat 
organisationerna var för sig och sedan jämfört de största skillnaderna mellan dem. 
 
När vi analyserat korrelationstabellerna har vi tittat på signifikansnivån och hur starkt 
sambandet är. Den övre siffran i varje box visar hur starkt ett eventuellt samband är och 
den undre siffran i varje box visar om det överhuvudtaget finns något samband.  Den 
visar hur stor sannolikheten är att sambandet bara är en slump, ju lägre slumpvariabeln är 
desto säkrare är sambandet. I vår undersökning som har relativt få svarande kan man säga 
att sambandet är mer värt om slumpvariabeln är lägre än 0,15. Detta betyder att risken att 
sambandet är en slump är mindre än 15 procent. 
 
 
2.9 Metodproblem 
 
De eventuella problem som kan uppstå vid en personlig intervju kan vara så kallade 
intervjuareffekter som innebär att intervjuaren och intervjuad påverkar varandra 
(Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001). Bandspelaren kan hämma informanten. Intervjun är 
en konstlad situation där människor talar ” för protokollet” vilket kan vara skrämmande 
för vissa människor (Denscombe, 2000). Vi upplevde inga problem med några 
intervjuareffekter utan upplevde att båda våra respondenter talade öppet och ohämmat vid 
intervjutillfället. Däremot uppstod ett problem då Larsson inte ville svara på vår enkät 
utifrån de anställdas situation vid ett senare tillfälle. Han ansåg att det skulle vara svårt 
för honom att svara på dessa frågor utifrån personalens uppfattningar. Vi fick lite tid hos 
företag X men hann precis i tid. Tid är också något som det verkar finnas lite av på 
contact centret då det tog oss två veckor från det att vi ringde upp personalchefen för att 
få access till att ens få en tid för intervju. På Språk- och Litteraturinstitutionen var detta 
inga problem där vi snabbt fick intervjutid. 
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Frågeformuläret får inte vara för långt. Om frågeformuläret är för långt tröttnar 
respondenten och frågorna besvaras utan engagemang och eftertanke (Johansson-
Lindfors, 1993).  
Vårt frågeformulär tror vi var lagom långt med tolv frågor. Vi upplevde inte att någon av 
respondenterna tröttnade på frågorna. 
 
De eventuella problem som kan uppstå vid enkätundersökningar kan vara att forskarna 
inte får någon andra chans att följa upp frågeställningar som de har missat i det 
ursprungliga frågeformuläret (Denscombe, 2000). En stor nackdel med få skalsteg i 
enkäten är att det kan kännas otillfredsställande att svara om man inte tycker att något 
alternativ passar (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001). Ofta är svarsfrekvensen låg vid 
enkäter (ibid). 
 
De problem vi stötte på med enkäten var svårigheten med att samla in dem igen efter att 
vi skickat ut dem. På contact centret kunde de anställda heller inte tillåtas att svara på 
dessa på arbetstid utan fick göra det på någon rast. Vi hade heller inte möjlighet att dela 
ut dem själva varpå personalchefen gjorde det. Detta skulle kunna skada validiteten i vår 
undersökning eftersom personalchefen skulle kunnat dela ut enkäterna till personer som 
han visste skulle svara enligt hans tycke. Detta tror vi dock inte är fallet eftersom 
respondenterna över lag inte delade personalchefens mening. Från contact centret fick vi 
tillbaka elva av trettio enkäter vilket kan tyckas lågt. Personalchefen förklarar detta med 
att företaget själva gör enkätundersökningar bland de anställda och menar att det kan vara 
svårt att motivera de anställda att fylla i enkäter varvid han heller inte ville att vi skulle 
göra ett till försök för att öka svarsfrekvensen. Han tyckte också att en enkät ska locka de 
anställda på något vis. Vi skickade tidigt ut enkäten till personalchefen på företaget. Detta 
eftersom företaget ligger en bit bort och att detta innebar praktiska problem för oss att 
själva dela ut den. Vi blev också lovade att få tillbaka dem tidigare än vad vi fick. 
Enkäterna kom oss till handa via posten.  
 
På språk- och litteraturinstitutionen var svarsfrekvensen väldigt låg till en början varpå vi 
fick göra ett nytt försök. Studierektor Leena Haamberg skickade ut påminnelser via mail 
till de anställda och vi fick gå på ett nytt personalmöte för att försöka få in ytterligare 
svar. Vi delade också ut enkäter till de som hade förlagt dem. Respondenterna skulle 
lägga de ifyllda enkäterna i Leena Haambergs fack dagen därpå. Vi fick då tre enkäter 
till. Den relativt låga svarsfrekvensen kan vara ett problem gällande validiteten i vår 
undersökning. Vi har dock inte kunnat öka på frekvensen trots försök. Utifrån detta får vi 
dra de slutsatser vi kan med en viss osäkerhet. 
 
 
 
 
 
 
 



9 

3. TEORI 
 
I detta kapitel tänker vi redogöra för de teorier vi ämnar ta upp angående ämnet. Vi 
börjar allmänt om styrning för att få en inblick i vad styrning egentligen är, vilket 
innefattar aspekter av målöverensstämmelse, kontroll och feedback.  Vi tar upp de teorier 
som vi ämnar knyta ihop till hård respektive mjuk styrning. Under hård styrning kommer 
kontroll över, formell styrning, uppgiftsorienterad styrning och direktstyrning enligt 
Ouchi. Under mjuk styrning kommer kontroll med, informell styrning, relationsorienterad 
styrning och självstyrning enligt Ouchi. Avslutningsvis kommer vi att resonera kring vad 
osäkerhetstolerans är och vilken betydelse den har samt att titta på symtom som en 
missnöjdhet av styrningen eventuellt kan ge. 
 
3.1 Allmänt om styrning 
  
Enligt Ewing och Samuelsson (1998) handlar styrning om olika medvetna åtgärder som 
avses medverka till måluppfyllelse för verksamheten. 
De definierar styrning enligt följande: Styrning omfattar alla de åtgärder en ledning 
medvetet vidtar i syfte att öka måluppfyllelsen för organisationen. Vidare säger Anthony 
och Govindarayan (2000)  att styrning  helt enkelt är en process där ledaren påverkar 
medlemmarna i organisationen till att nå de uppsatta målen.  
 
Styrningen i en organisation är i princip i två slag. Strategisk och operativ styrning 
(Bruzelius & Skärvard 2000). Den strategiska styrningen gäller organisationens mål och 
långsiktiga inriktning (ibid). Det är viktigt att hitta en bra strategi att styra efter för att 
verksamheten ska kunna nå framgång. Bruzelius och Skärvad (2000) säger vidare att den 
andra infallsvinkeln, operativ styrning gäller organisationens löpande verksamhet inom 
givna mål och given inriktning. Styrningen är kortsiktig och kan bland annat innebära 
direkta beslut i syfte att nå uppställda mål (Ewing & Samuelsson 1998). Enligt Bruzelius 
och Skärvard (2000) handlar styrningen sålunda om att få organisationens olika 
avdelningar och de anställda att på ett målinriktat sätt genomföra sina arbetsuppgifter. 
Det vill säga att få alla i organisationen att dra åt samma håll. 
 
Ewing och Samuelsson (1998) anser att balans är ett nyckelbegrepp för styrningen. Det 
gäller att skapa en balans mellan olika styrmedel så att ledningens ambition att bidra till 
långsiktigt perspektiv beaktas i styrsystemet. För att den långsiktiga måluppfyllelsen ska 
maximeras gäller det att åstadkomma en balans mellan målöverensstämmelse på kort och 
lång sikt (Anthony & Govindarajan 2000). Information inom en organisation är oerhört 
betydande för att åstadkomma balans (ibid). Enligt Anthony och Govindarajan är 
information styrningens kärna och har man inte tillräckligt med information är det svårt 
att utforma styrningen på ett effektivt sätt. 
 
Styrning kan ske på olika sätt, med olika styrformer (Bruzelius & Skärvard 2000). Med 
styrform avses på vilket sätt styrningen sker och vilken handlingsfrihet den som styr har 
(ibid). Anthony och Govindarajan (2000) delar upp styrningen i tre olika styrformer; 
direktstyrning, målstyrning och självstyrning. Viktigt att tänka på är dock att styrning inte 
endast omfattar de utformade styrsystemen. Påverkan som sker via de informella vägarna 
anses större än påverkan från de formella vägarna (Bruzelius & Skärvard 2000). Därför är 
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det en fördel att välja formell styrning så att mål, strategier, och handlingar inom olika 
delar av verksamheten ligger i linje med varandra (Ewing, Samuelsson 1998).  
Sammanfattningsvis krävs urskiljning och eftertanke så att styrsystemen verkligen 
utnyttjas. 
 
 
3.2 Kontroll 
 
Kontroll är ett brett begrepp som definieras olika men handlar i grunden om hur mycket 
inflytande den anställde har över sitt arbete. Vad som räknas som kontroll över arbetet 
kan delas in i tre delar: uppgiftskontroll, deltagande i beslutsfattande och 
färdighetskontroll. Uppgiftskontroll behandlar huruvida mycket handlingsutrymme den 
anställde har över sina arbetsuppgifter och dess planering och utförande. Detta kan 
exempelvis vara hur och vilka arbetsuppgifter man ska utföra, när och i vilken ordning.  
Deltagande i beslutsfattande handlar om huruvida individer har beslutsutrymme att kunna 
påverka organisationen kring sitt arbete eller ej. Exempel kan vara att kunna påverka sina 
arbetstider och kunna ge förslag på förändringar. Deltagande handlar om att vara med i 
det långsiktiga planerandet och utvecklingsarbetet på en arbetsplats (Jeding & Theorell 
1999). 
 
Den tredje typen, färdighetskontroll innebär att kunna ha kontroll över sitt arbete. Det vill 
säga att inte ha ett monotont arbete och lära sig något nytt (ibid). Forskning har visat att 
många människor inte utvecklar sina kunskaper och färdigheter (Karasek & Theorell 
1990). I vissa företag kanske en individ bara har ett arbetsmoment, kan inte påverka hur 
eller när arbetsuppgiften ska utföras, exempelvis vid maskinstyrt arbete kan individen 
inte påverka arbetstider, pauser eller ens toalettbesök (Aronsson 1989). 
 
Om individer står under ständig bevakning har de som regel mindre kontrollutrymme. 
Övervakning kan ske på många sätt, ett exempel är arbetsledare som ständigt bevakar 
sina anställda. Det blir också allt vanligare med elektronisk övervakning. Till exempel 
konsultfirmor registrerar hur länge varje anställd arbetar på ett dokument i olika projekt, 
telefonseviceföretag registrerar längden på samtal och tiden som telefonisterna är 
frånkopplade för till exempel pauser och toalettbesök (Jeding & Theorell 1999). 
 
 
3.3 Målöverensstämmelse 
 
Målöverensstämmelse innebär att organisationens mål, så långt det är möjligt ska 
överensstämma med medlemmarnas mål i en organisation (Anthony & Govindarajan 
2001). Vidare säger de att ledningen i en organisation vill att organisationen ska sträva 
efter organisationens mål, men individerna i organisationen har sina egna personliga mål 
som inte nödvändigtvis stämmer överens med organisationens mål. Det centrala för 
ledningen i ett företag torde då vara att så långt det är möjligt, uppnå en hög grad av 
målöverensstämmelse (ibid).  
 
I en sådan process försöker ledningen skapa en samstämmelse mellan individernas egna 
intressen och organisationens intressen (ibid). Ett något så när fungerande kontrollsystem 
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uppmuntrar i alla fall inte individuella intressen att gå mot organisationen intressen (ibid). 
Mål kan vara en kraftfull motivator för både grupper och individer (O`Leary, Martocchio 
& Frind 1994). I en artikel i Journal of applied psychology säger Kristof-Brown och Kay-
Stevens (2001) att en generell uppfattning hos de anställda om målen framkallar en större 
tillfredsställelse hos individerna. När man ska förklara projektmedlemmars reaktioner och 
beteenden i en grupp bör man ta hänsyn till deras personliga mål. Reaktioner och 
beteenden beror också på typen av mål. Det är viktigt att uppnå individuella uppfattningar 
om mål därför att dessa uppfattningar visade sig vara starkt förbundna med individuella 
prestationer. 
 
 
3.4 Kontroll över och kontroll med 
 
Kontroll över och kontroll med beskriver två motsatta typer av styrning. En som är 
väldigt hierarkisk och en som är mer demokratisk. Ledare och anställda har olika roller 
inom respektive styrning. Självständigheten är väldigt olika liksom informationsflödet i 
organisationer som använder sig av dessa styrningar. Anthony och Govindarajan (2002) 
säger att styrningen i dagens samhälle alltmer går mot en kontroll med. 
 
Kontroll över 
 
Kontroll över är enligt Boland (1979) en hierarkisk strukturerad och byråkratiskt verksam 
process där föreskrifter och regler kommer från organisationens topp. De styrda är 
passiva mottagare av den information som de får och beslut från toppen sker före 
handling (Anthony & Govindarjan, 2002). Den byråkratiska strukturen kännetecknas av 
en hierarki av kontrollnivåer där varje nivå slutar med en auktoritet som kontrollerar. 
Direkta observationer involverar ofta en överman i kontrollerna för att bevaka och 
vägleda handlingarna hos de underordnade (Boland 1979).  
 
Kontroll med 
 
Enligt Anthony och Govindarjan (2002) är kontroll med ett perspektiv av styrning där de 
styrda inte endast får information från ledningen utan själva är aktiva sökare. Kontroll 
med bygger på ömsesidig kausalitet från både ledare och anställda och här är handlingen, 
det vill säga processen, viktigare än beslutet. Boland (1979) anser att de som genomför 
besluten även ska vara med i beslutsfattandet och styrprocessen eftersom de styrda och 
styrande samspelar. Kontroll med är resultatet av en socialt samspelad process där 
värderingar och tilltro är den delade basen för den gemensamma verksamheten. Här finns 
inga strikta regler (ibid).  
 
 
3.5 Relations- och uppgiftsorienterad styrning 
 
Relations- och uppgiftsorienterad styrning är två olika styrningar av olika karaktär.  
En väl fungerande styrning bör vara både relations- och uppgiftsorienterad. Någon av 
dessa är dock ofta övervägande i en styrning. Vi kopplar relationsorienterad styrning till 
mjuk styrning och uppgiftsorienterad styrning till hård styrning. 
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Relationsorienterad styrning 
 
Relationsorienterad styrning bygger på att ledaren värderar samförstånd, tillit, 
kommunikation och respekt för idéer och känslor för andra (Bruzelius & Skärvard 2000). 
De anställdas behov kommer i första hand och arbetsuppgifterna i andra hand (ibid). 
Ledaren jobbar för att skapa en meningsfull struktur i arbetet och ett bra samarbete i 
arbetsgruppen. Efter en studie av Hoopwood (1973) där han jämförde relations- och 
uppgiftsorientering med värderingsmodeller kunde det konstateras att styrningsmodeller 
som är icke finansiella är höga på relationsorientering och låga på uppgiftsorientering. 
Detta på grund av att de inte värderar siffror speciellt högt, utan mera ser till individernas 
behov. Relationsorientering är en mjukare modell av styrning. 
 
Uppgiftsorienterad styrning 
 
Uppgiftsorienterade ledare koncentrerar sig på att klargöra hur arbetsuppgifter ska utföras 
och hur samspelet mellan medarbetare ska vara utformat. Klart beskrivande regler, klara 
kommunikationsmodeller, väldefinierade organisationsmodeller och detaljerade 
jobbinstruktioner är viktiga kännetecken för uppgiftsorientering (Macintosh 1985). Till 
uppgiftsorienterig hör bland annat budgetering som enligt Hoopwoods (1973) studie är 
hög på uppgiftsorientering och låg på relationsorientering.  
 
 
3.6 Formell och informell styrning 
 
Under det senaste decenniet har en förändring från formell till informell styrning alltmer 
tagit fart. Formella styrmedel kan ses som begränsade för självständigheten medan 
informella styrmedel inte gör det (Ewing & Samuelsson 1998).    
 
Formell styrning 
 
De formella styrsystemen kan delas upp i två olika delar. Det är verktygsperspektivet och 
verksamhetsperspektivet (Ewing & Samuelsson 1998). 
 
Verktygsperspektivet 
Verktygsperspektivet är ett av de två sätt man kan titta på formell styrning. Det består av 
strukturer och processer. Detta innebär att styrningen utförs med hjälp av budget, 
internprissättning kalkyler mm. Man använder sig av verktyg och utför mätningar liksom 
utvärderingar med hjälp av de olika verktygen (Ewing & Samuelsson 1998). 
 
Verksamhetsperspektivet 
Det andra sättet som beskriver formell styrning är genom verksamhetsperspektivet. I 
detta perspektiv har man utgångspunkten i vilken verksamhets- och ledningssituation 
man har i företaget. Utifrån det analyserar man vilken styrmetod som kan vara lämpligast 
för verksamheten. Styrsystemen behandlas utifrån de uppgifter de är till för att lösa (ibid).  
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Informell styrning 
 
Med informell styrning menas den styrning som sker genom medvetet skapande och 
vidmakthållande av gemensamma synsätt, värderingar och kulturer som sedan används 
som en ram för chefers beslutsfattande och aktioner. Ofta har den informella styrningen 
anknytning till omedvetet skapade värderingar (Ewing & Samuelsson 1998). 
 
 
3.7 Ouchis modell 
 
Organisationer kan välja mellan tre olika styrningar, direkt-, mål- eller självstyrning, för 
att få ledningen och de anställda att arbeta mot samma mål. Det finns dock en del viktiga 
och praktiska problem att lösa. Frågor som uppstått är bland annat om styrningarna är 
självständiga, är substitut för varandra, eller om de kan användas tillsammans ? och så 
vidare. Ouchi (1976) har i Macintoch (1985) dragit en del slutsatser och förklarar dessa i 
ett analytiskt schema baserat på kunskap om orsak och verkan och resultatets mätbarhet. 
 
 
                                                           kunskap om orsak och verkan 
                  
                                                             klar                              oklar 
 
 
              
                           hög 
      resultatets 
      mätbarhet    
                            
                            
                                låg 
    
                             
 
 
Figur 1  Ouchis modell 
 
 
I Ouchis första ruta är kunskapen om uppgifterna hög och mätbarheten av resultatet 
tillgängligt, både direkt och målstyrning är lämpliga. Organisationer som arbetar med 
dessa kriterier är exempelvis organisationer med löpandeband principer. Resultatet är lätt 
att mäta och man har kunskap om orsak och verkan. En parallell med hård styrning kan 
dras (Macintoch 1985). 
 
Den andra rutan har inte speciellt bra kunskap om orsak och verkan, medan resultatets 
mätbarhet fortfarande är hög. Formella rapporter och information om resultatet är att 
föredra. På exempelvis ett försäkringsbolag är det perfekta sättet att sälja en försäkring på 
okänd, men resultatet man får, det vill säga pengarna man får in när man sålt försäkringen 
går bra att mäta. Målet är känt, men vägen för att komma dit är oklar (ibid). 

1. 
    målstyrning/ 
   direktstyrning
 

2.  
 
    målstyrning 

3. 
 
  direktstyrning

4. 
 
    självstyrning
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Går man vidare till den tredje rutan är kunskapen om orsak och verkan komplett, medan 
resultatets mätbarhet är mindre bra.  Löpandebands principen passar in även här. Ibland 
är dock inte direktstyrningen passande, men i frånvaro av mätbarhet på resultatet, 
nödvändig (ibid).  
 
Den sista rutan är den mest problematiska. Varken resultatets mätbarhet är tillgängligt, 
och inte heller kunskapen om orsak och verkan. Här passar varken direkt- eller 
målstyrning in utan självstyrning blir att föredra. Vid självstyrning måste man helt enkelt 
utan att veta hur, ta sig fram till målet. Självstyrning kan anses vara en mjukare form av 
styrning (ibid). 
 
 
3.8 Utbrändhet 
 
Utbrändhet är ett ord som alltmer börjat användas i vårt samhälle. Det kan tolkas som 
resultatet av en kronisk stress. En individ har under lång tid och med höga krav, antingen 
från sig själv eller andra, jobbat så hårt att han slitit ut sig mentalt och inte orkar arbeta 
längre (Pfifferling 2001). Enligt Maslach (1999) antas en individ som är utbränd vara 
trött, orkeslös, utarbetad, apatisk, deprimerad, och så vidare. Relationerna till alla i 
individens närhet, exempelvis familj och vänner blir betungande för individen. 
 
Utbrändhet drabbar till största delen i övrigt psykiskt friska, engagerade människor med 
hög eller normal arbetskapacitet. I stort sett alla yrkesgrupper kan drabbas. Förloppet är 
långdraget och enligt Schaufeli och Enzmann (1998) ska man inte se utbrändhet som ett 
tillstånd, utan som en process. Ingen blir utbränd över en natt. Några olika källor till 
utbrändhet enligt Maslach (1999) är bland annat för stor arbetsbörda, brist på kontroll  
(exempelvis att inte själv få välja arbetsmetod), otillräcklig erkänsla och ersättning, 
avsaknad av rättvisa ( exempelvis att vissa får mindre betalt än andra trots lika 
arbetsuppgifter) och värderingsmotsättningar. Vid tillträdet av ett nytt arbete känner 
individen att den vill åstadkomma någonting bra och har energi och är engagerad i sina 
arbetsuppgifter. När utbrändhetssymtomen börjar visa sig byts de positiva känslorna ut 
mot negativa såsom utmattning och otillräcklighet. Oftast leder detta till att individen kan 
tvingas sjukskriva sig, sluta jobba och eventuellt om det gått riktigt långt, leva resten av 
sitt liv med kroniska sjukdomar såsom till exempel sömnbesvär.  
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

3.9 Feedback 
 
Feedback innebär att överordnad ska ge underordnad återkoppling och utvärdering av 
dennes prestationer i företaget De anställda ska få veta både vad de gör bra och vad de 
kan förbättra (Robbins, 2001). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2  Förhållandet feedback mellan chef och anställd 
 
Vår figur visar hur vi uppfattar feedback. Ledaren ger den anställde en uppgift som vid 
hård styrning delegeras med direktiv om hur uppgiften ska lösas och genomföras. Vid 
mjuk styrning delegeras uppgiften och löses av den anställde efter eget initiativ om hur 
och när. När uppgiften är löst rapporteras detta till ledningen som i sin tur ger den 
anställde återkoppling på hur bra eller dåligt uppgiften är utförd. 
 
Enligt Oatley och Berry (1980) är feedback i en organisation viktigt. Det är avgörande för 
om kontroll ska kunna utföras. Kontroll kan bara utföras om man har kunskap om de 
outputs som finns i ett företag. Om man inte har någon feedback på de prestationer som 
finns i företaget blir kontrollen väldigt chansartad (ibid). Många kontrollsystem i 
organisationer idag är svaga på grund av att ledningen ignorerar viktigheten av att ha ett 
väl fungerande feedbacksystem. Tvärtom gäller att ledare som använder feedback också 
ofta har ett lyckat kontrollsystem (Horngren & Foster 1987). Ett kontrollsystem är 
huvudsakligen en aktivitet som ska fokusera på hur det ska hjälpa individerna i en 
organisation med deras arbetsuppgifter (ibid). Det är ofta viktigt, för att inte säga 
nödvändigt att se förändringar som något positivt (Jackman & Strober 2003). 
 
Genom att använda feedback och den informationen som den ger kan förbättringar av 
beslutsfattande och prestationer göras (ibid). Feedback kan hjälpa till att hitta 
förbättringar till förmån för ledningen och samtidigt också generera information till 
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individerna (de anställda) i organisationer om deras arbetsprestationer (Emmanuel & 
Otley, 1985). De flesta människor behöver feedback för att kunna förbättra sina 
prestationer och karriärer. De människor som tar till sig feedback kan lättare bryta gamla 
invanda mönster (Jackman & Strober 2003). Mycket feedback är bättre än lite, om ingen 
information och återkoppling angående prestationer ges kan motivationen hos de 
andställda försvinna och de känner sig missnöjda (Kenis, 1979).   
 
Ett förväntat resultat av feedback är en förändring av beteenden (Taylor, 1984). Hur 
individer bemöter och tar till sig feedback är individuellt och beror på en rad personliga 
egenskaper. Bland annat har Feather (1968) slagit fast att ”internals” (sådana som tror att 
de effekter som deras prestationer får är ett resultat av dem själva) är mer öppna och vill 
ha mer feedback än ”externals” (sådana som inte ser sig själv som orsak till eventuella 
konsekvenser). En andra egenskap som har betydelse för huruvida individer ser på 
feedback är deras självkänsla. Rädslan för att mötas av negativ feedback kan göra att 
individer har svårt att anpassa sig till nya situationer eller beter sig destruktivt, detta 
påverkar inte bara individen utan hela klimatet i organisationen (Jackman & Strober 
2003). Exempel på sådana beteenden kan vara: förhalning, förnekelse, hotfullhet, 
avundsjuka och självsabotage (ibid). Det är viktigt med jämnt återkommande feedback 
när den väl börjat ges. Individernas prestationer kommer att överensstämma bättre med 
organisationernas mål om man använder sig av feedback (ibid). 
 
 
3.10 Osäkerhetstolerans hos individer 
 
Tolerans för osäkerhet (Tolerance for ambiguity) definieras enligt Dermer (1973) genom 
Westerberg (1998) som: den utsträckning till vilken en individ känner sig hotad av 
osäkerhet eller osäkra situationer och påverkar individers grad av säkerhet vid 
beslutsfattande. Gul (1986) visar genom Westerberg (1998) att personer med hög 
osäkerhetstolerans har större säkerhet i sina beslut än personer med låg 
osäkerhetstolerans. 
 
Enligt Craik (2001) kan osäkerhet vara en positiv drivkraft för människor, till exempel 
studenter och fakultetsmedlemmar. Människor kan drivas av att inte veta de riktiga 
svaren, inte veta hur svaren och lösningarna ska nås och känna sig utmanade av detta. 
Hon säger vidare att målet är att radera osäkerhet men vi måste ändå acceptera att 
osäkerhet finns och inte nonchalera den. Områden som kan förknippas med osäkerhet 
måste definieras och vi måste skaffa oss kunskap om detta. 
 
Många människor vill ha svart på vitt och frustreras av de gråzoner som ofta föreligger. 
Frustration över förändringar, för mycket information och bristen på enkla och tydliga 
svar kan resultera i en attityd som innebär att människor inte bryr sig, känner trötthet eller 
ger upp (Craik 2001). Ewing och Samuelsson (1998) menar att många individer 
motiveras starkt av eget ansvar och möjligheter att påverka den egna utvecklingen. Med 
central styrning hämmas denna kraft. Vissa organisationer är kända för hård 
centralstyrning och drar då till sig sådana medarbetare och vice versa.  
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Gupta och Govindarajan (1984) skriver enligt Westerberg (1998) att en hög 
osäkerhetstolerans är förknippat med bättre prestationer om omgivningen är turbulent 
eftersom de är bättre på att ta fördel av de tillfällen som dyker upp istället för att 
överväldigas av osäkerhet.  
 
 
3.11 Teorimodell 
 
Vi vill nedan redogöra för de antaganden och uppfattningar vi har gällande ämnet i vår 
uppsats, hård och mjuk styrning av personalen. 
 
Enligt Ouchis modell passar olika styrning bättre eller sämre i olika företag beroende på 
vilken verksamhet de utför. Därför kan man inte säga att mjuk eller hård styrning är 
bättre än den andra utan måste anpassas till den specifika organisationen. Däremot passar 
olika styrning olika individer olika bra och den kan också uppfattas olika av såväl ledare 
som anställd och anställda inom samma organisation.  
 
 
Hård styrning 
 
Med hård styrning avser vi en personalstyrning som är kontroll över, uppgiftsorienterad 
och formell. Ofta är denna styrning enligt Ouchi direktstyrande. Den hårda styrningen 
präglas av ledarens auktoritet med många regler och direktiv där man fokuserar på 
uppgiften. De anställda är passiva mottagare av information från ledningen och har ett 
litet inflytande över sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Arbetet är välstrukturerat med 
tydliga och klara regler. Detta är den ytterlighet som förklarar hård styrning och kan 
förekomma mer eller mindre tydligt. I en organisation där det finns en klar kunskap om 
vad som leder till bästa resultat kan det vara bra med en hård styrning. Ledaren har den 
kunskapen och kan gå in och styra mot det han vet leder till önskat resultat och kan klart 
se det. Denna direktstyrning ger personalen mindre frihet att deltaga i beslutsprocessen 
och behöver inte heller det. 
 
 
Mjuk styrning 
 
Med mjuk styrning avser vi en styrning som är kontroll med, relationsorienterad och 
informell. Den mjuka styrningen präglas alltså av att ledningen vill arbeta med de 
anställda. Styrningen är enligt Ouchi självstyrande. Värderingar i företaget och 
relationerna mellan individerna är viktiga. Det är få klara direktiv om hur olika 
arbetsuppgifter ska utföras. De anställda har stort inflytande över sina arbetsuppgifter och 
är aktiva sökare av information. Vid en mjuk styrning får de anställda ta mycket eget 
ansvar för sitt arbete. I en organisation där man däremot inte har någon kunskap eller 
vetskap om hur det bästa resultaten kan nås passar en mjukare styrning bättre. En så 
kallad självstyrning enligt Ouchi. De anställda i dessa organisationer har den bästa 
kunskapen om hur arbetsuppgifterna på bästa sätt ska lösas och gör det därför svårt för 
ledaren att gå in och styra.  
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Figur 3 Styrningens konsekvenser 
  
Styrningen kan orsaka olika uppfattningar och konsekvenser hos de anställda. All 
styrning syftar till att skapa en målöverensstämmelse mellan organisationen och dess 
medlemmar oberoende om styrningen är hård eller mjuk. Generellt sätt är de anställda i 
organisationen mer nöjda med styrningen om de vet organisationens mål och vad som 
förväntas av dem. Vi kan inte se att det skulle vara någon skillnad mellan organisationer 
som idkar hård respektive mjuk styrning vad gäller eftersträvan av målöverensstämmelse.  
Även feedback i organisationer tros spela en viktig roll för de anställdas nöjdhet av 
styrningen. Feedback tros vara en motivationsdrivare för anställda och kan således bidra 
till nöjdhet. De konsekvenser som kan uppstå av en styrning som individer inte är nöjda 
med är att de kan drabbas av stress eller i värsta fall utbrändhet. Stress kan yttra sig i 
många olika former såsom trötthet, irritation eller apati med mera.  
 
Individ A (internal) 
 
Denna person får symbolisera en individ som tycker om utmaningar och förändringar i 
sitt arbete, ta eget ansvar och arbeta självständigt. Personen är stresstålig. I och med detta 
anser vi att denna person har en hög osäkerhetstolerans. Dessa personer tror på sig själva. 
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Individ B (external) 
 
Individ B är en person som vill ha klara direktiv och vägledning i sitt arbete. Personen 
tycker inte om förändringar och att ta eget ansvar. I och med detta anser vi att individ B 
har en låg osäkerhetstolerans. 
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Figur 4 Osäkerhetstoleransens påverkan på individers sätt att uppleva styrningen. 
 
Om individen har en hög osäkerhetstolerans och styrningen är mjuk upplever individen 
ofta att styrningen är bra. Individen trivs med att känna frihet och få ta eget ansvar över 
sin arbetssituation. Dem upplever att arbetet är spännande och utmanande på grund av lite 
regler och direktiv. De kan själva påverka sin situation och upplever att kontrollen över 
deras arbete ökar. 
 
I ett företag som idkar en hård styrning kan personer med låg osäkerhetstolerans tycka att 
styrningen är bra. De känner sig trygga i en styrning där de får alla direktiv de behöver. 
De tycker det är skönt att slippa de ”gråzoner” som kan föreligga vid osäkerhet till 
exempel vad gäller utförande av arbetsuppgifter. 
 
Om individerna (de anställda) i ett företag som använder en mjuk styrning, det vill säga 
mycket eget ansvar, lite direktiv och mycket frihet har en låg osäkerhetstolerans kan detta 
resultera i att individen inte känner sig nöjd med styrningen. Den upplever att direktiven 
är för få och vaga och känner osäkerhet i sitt arbete. Individerna kan bli stressade av att få  
för mycket ansvar och kan känna obehag över sin situation. 
 
Individer som arbetar i ett företag med hård styrning, mycket direktiv, lite eget ansvar 
och frihet för de anställda och har en hög osäkerhetstolerans kan uppleva styrningen 
dålig. De kan känna sig hämmade och understimulerade. De känner att de inte kan 
påverka sitt arbete och har heller inte någon kontroll över det. De kan uppleva att de inte 
får använda sin egen kreativitet och kan då tappa intresset för arbetet.  
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                                                      Bra 

                            Upplevelse 
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4. EMPIRI 
 
I detta avsnitt kommer vi först att redogöra för hur företagens chefer ser på styrningen i 
sin organisation. Därefter kommer vi att redovisa resultatet från enkäterna det vill säga 
de anställdas åsikter och tankar. Vi kommer också att visa de samband som vi funnit i vår 
undersökning.  
 
 
4.1 Contact centret 
 
4.1.1 Intervju med ledning  
 
Vi har intervjuat personalchefen vid företag X. Företaget som är ett contact center-företag 
är beläget i trakten. Ägarna sitter dock i Stockholm men är uppe på företaget med jämna 
mellanrum. Företaget är specialiserat på att hantera kundkontakter åt företag i norden, de 
sköter sina kunders kundservice eller tekniska support. Bland uppdragsgivarna kan 
nämnas hemelektronikföretag och dataföretag. 
 
Personalchefen beskriver styrningen i företaget som väldigt platt. Han framhävdar att 
callcenters befinner sig i en amerikansk bransch där hierarki ofta råder men menar att så 
inte är fallet på företag X. På företaget har man olika team för olika arbetsuppgifter för 
varje enskild kund. I varje team har man en gruppchef och över dem har man en högre 
lokal ledning. De anställda, som personalchefen kallar agenter, ska i första hand vända 
sig till gruppchefen. Varje team består av 15-20 personer. Arbetsuppgifterna bestäms till 
stor del av kunderna. De anställda loggar in sig på datorn och 90 procent av deras 
arbetstid ska de vara inloggade och resterande 10 procent är rast. 
 
Belöningssystem finns på X i form av bonussystem. Alla har bonus i hierarkisk ordning, 
chefer, avdelningschefer och agenter. Bonussystemen är olika grundade men som 
exempel nämner personalchefen att ett av teamen får bonus beroende på kundnöjdhet. 
Uppdragsgivaren  ringer upp var sjätte kund som ringt till supporten och därmed kan man 
mäta hur duktig varje agent varit beroende på hur många kunder som är nöjda.  
 
Personalchefen tror inte att personalen anser att styrningen är speciellt hierarkisk. Han 
tror också att personalen anser att styrningen är väldigt nära. Ägarna till företaget sitter i 
Stockholm och den lokala ledningsgruppen består av nio personer som finns på plats i 
företagslokalen. Han tror att personalen upplever styrningen som väldigt lokal. 
Styrningen försöker vara tydlig. Men han tror att vissa individer kan tycka att den är 
otydlig då de till exempel inte alltid vet vem de ska fråga om vad. Han poängterar att 
deras logotype  ska symbolisera flexibilitet, beslut ska tas fort. Hellre ett felaktigt beslut 
än inget beslut alls  
 
Personalchefen tror att personalen är nöjd med styrningen. Contact centret har tydligt 
visat sina anställda att om man vill klättra och göra sig hörd ska man tala för sig och vara 
proaktiv. Säger man ingenting är det heller ingen som lyssnar. 
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Personalchefen tror att de flesta liksom han själv upplever att stämningen bland 
personalen är bra och vill poängtera den låga ljudnivån som råder på arbetsplatsen. Detta 
på grund av inredning och teknik för att dämpa ljud. 
 
Respondenten menar att contact centret gör en hel del för att de anställda ska känna sig 
uppskattade. Exempelvis koras varje månad månadens medarbetare. Detta kan ha olika 
anledningar till varför just någon blir det. Fester och andra personalaktiviteter anordnas. 
Han tror inte att de anställda kan känna eller känner osäkerhet på grund av för lite 
direktiv i sin arbetssituation eftersom gruppen som ska arbeta mot en viss kund oftast får 
en grundutbildning gällande frågor som kan uppkomma. Det har dock förekommit i något 
enstaka fall då kunden inte gett de anställda någon grundutbildning. 
 
Personalchefen anser att den stress som kan förekomma bland agenterna uppstår när de 
har lite samtal. Han tror att personalen triggas när det ringer mycket och säljtävlingar kan 
då förekomma. Han menar att det ansvar de anställda har är det ansvar de vill ha. Om de 
anställda vill få andra eller större uppgifter kan de få det. Vidare säger personalchefen att 
de anställda får ständig feedback. Både positiv och negativ. Gruppcheferna ska rotera på 
golvet ungefär halva tiden av deras tjänst. 
 
Företag X har sjukskriven personal men man vet ej om det beror på arbetsrelaterad stress. 
Personalchefen kan dock tänka sig att det i vissa fall kan göra det, i de fall där personal 
varit sjukskriven har man försökt lösa det genom att personen fått byta arbetsuppgifter 
när de kommit tillbaka. 
 
Han säger att målöverensstämmelse i ett företag är svårt men contact centret försöker 
komma tillrätta med detta genom ett intranät där de anställda får information om alla 
väsentligheter. Detta är dock inget krav att de ska läsa den även om företaget skulle vilja 
det. De har också månadsmöte varje månad där någon av cheferna informerar de 
anställda om månaden som gått. Personalchefen tycker att personalen får den vägledning 
de behöver för att klara sina arbetsuppgifter. Det viktiga för en agent är att känna till 
kundens bakgrundsfunktioner och vad de vill. Det är också viktigt att agenten känner till 
sin roll i företaget. De ska vara mentalt förberedda och känna till kundens målsättning.  
 
 
4.2 Institutionen för språk- och litteratur 
 
4.2.1 Intervju med ledning 
 
Vi har intervjuat Clarence Larsson som är prefekt för språk och litteraturinstitutionen vid 
Luleå Tekniska Universitet. Institutionen har 35 anställda. Man har för närvarande ett 
forskningsämne, engelska, men beräknas komma igång med forskning i svenska hösten 
2003. Institutionen tillhandahåller kurser i svenska, engelska, franska, tyska, spanska, 
ryska och japanska. De har också efter ett regeringsuppdrag kurser i finska, samiska och 
tornedalsfinska inom lärarutbildningen för de som har det som hemspråk. Inom svenskan 
bedrivs förutom språkundervisning även litteraturundervisning. Vad gäller 
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distansutbildning och distanskurser är institutionen tillsammans med lärarutbildningen 
den näst största. 
 
Den övergripande styrningen på institutionen har prefekten och rektor ansvaret över 
medan fakultetsnämnden fungerar som rådgivare. Prefekten har stora möjligheter att styra 
inom de ekonomiska ramar som finns. Institutionen strävar efter ett plus-minus resultat. 
Larssons målsättning är att inte styra personer utan kunna delegera ut uppgifter och 
ansvar till de anställda vilket han upplever positivt. Han vill inte vara en chef som står 
och pekar utan vill uppfattas som en ledare som får de anställda att växa. Han vill styra 
med dem, inte över dem. Detta bland annat genom att låta de anställda styra över sitt eget 
arbete, vilket Larsson är väldigt noga med. Han kräver inte att de anställda ska sitta på sitt 
rum och arbeta om de vill sitta hemma och rätta tentor är det okej. De får råda över sin 
egen tid. Varje måndag har institutioner möten där personalgrupper turas om att ansvara 
för mötet. Institutionen har inga speciella belöningssystem. Larsson nämner individuella 
löner och kompetensutveckling. Om någon av de anställda kommer upp med en bra ide 
eller tanke försöker han hitta pengar för detta. 
 
Larsson tror och hoppas att personalen upplever styrningen demokratisk men vet inte 
säkert. Larsson anser att styrningen är väldigt nära eftersom han, som han själv beskriver 
det, sitter på sitt rum alldeles för mycket. Han tror också att personalen upplever den så. 
Han menar vidare att han försöker vara tydlig men att det är svårt. Det finns alltid vissa 
som anser att man aldrig kan vara tillräckligt tydlig. Larsson tycker själv att han är 
”halvmjuk” i sin styrning och hoppas att personalen också upplever det. Samtidigt vill 
han inte vara för mjuk när han bör vara hård.  
 
Larsson tycker det är svårt att bedöma huruvida personalen är nöjd med styrningen eller 
inte. Det enda han kan gå på är att se hur glada de verkar, samt att dem på 
utvecklingssamtalen som de håller tycker sig kunna utläsa nöjdheten. Det är klart att 
kontroverser förekommit, men i det stora hela tycker Larsson att stämningen på 
arbetsplatsen är bra. För att uppmuntra personalen försöker Larsson prata med personalen 
i mån av tid. Institutionen bjuder regelbundet på frukt i personalrummet, till jul bjuds det 
på julbord och om någon slutar försöker man anordna en fest. Man försöker också 
anordna någon festlighet vid terminsslutet på våren. Larsson medger att det finns vissa 
anställda som inte känner sig tillräckligt uppskattade och att det finns en hel del att 
utveckla på detta område. 
 
Larsson tror att en del av personalen kan känna sig osäkra på grund av för lite direktiv. 
Det kan han mycket väl tänka sig eftersom han själv kan känna sig osäker ibland. Han 
tror att detta beror på att vissa arbetsuppgifter är luddiga och kan upplevas luddiga. Han 
tycker dock att institutionen har tydliga rutiner men att det ibland kan vara svårt att vara 
tillräckligt tydlig. Han poängterar också att olika individer kräver olika direktiv och 
styrning. En del trivs med hårdare styrning medan andra vill ha mjuk styrning. 
 
Larsson tror att de anställda kan känna sig stressade och otillräckliga under kortare 
perioder. Men tycker inte att det är någonting som kännetecknar verksamheten. 
Arbetsbelastningen för den enskilde kan variera och kan stundtals tendera i att individen 
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känner stress. De anställda på institutionen har mycket eget ansvar, det är ingen som 
ifrågasätter deras sätt att arbeta, de får själva bestämma hur de lägger upp sitt arbete. Det 
enda som styr de anställda är utvärderingarna från studenterna. 
 
Larsson säger att man självklart försöker ge de anställda feedback. Detta sker vid 
huvudsakligen två tillfällen. Dels genom utvecklingssamtal som Larsson själv håller med 
sin personal och dels genom kompetensutvecklingssamtal som studierektor håller. Vid 
utvecklingssamtalen diskuterar de anställda och Larsson vilka kurser den anställda 
eventuellt kan tänka sig att arbeta med i fortsättningen samt eventuella problem. Han 
försöker också kommentera tidigare arbetsinsatser. 
 
Institutionen för språk och litteratur har tre sjukskrivna för tillfället men Larsson kan inte 
se något samband med arbetsrelaterad stress. Han hävdar att orsakerna till dessa 
sjukskrivningar är medicinskt betingade. Institutionen har ett verksamhetsuppdrag med 
mål. Larsson anser att de anställda är väl medvetna om det som står i 
verksamhetsuppdraget och att det faktiskt är det som de arbetar efter. Institutionens 
måndagsmöten ligger i linje med verksamhetsuppdraget. Detta är en process som hela 
tiden behöver förbättras. 
 
Larsson tycker att de anställda får den vägledning de behöver för att klara sina 
arbetsuppgifter. Även om det inte är ledningen som ger vägledning är det istället 
kollegorna som hjälper varandra. Det finns dock lärare som är ensamma inom sitt ämne 
och inte kan ta hjälp av någon ämnesgrupp. Larsson menar att dessa är så pass erfarna att 
de klarar av detta själva. Larsson vill gärna se sig själv på samma nivå som de anställda 
men känner att det kan vara problematiskt tack vare att han är den som sätter deras löner 
och går in vid konflikter. Han känner att han måste ha samma relation till alla anställda 
och inte förfördela någon. 
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4.3 Enkäterna 
 
För att visa det utfall som enkäterna gav (se bilaga 2) har vi valt att visa detta med hjälp 
av stapeldiagram, staplarna visar de medeltal av svaren som framkommit på frågorna 
samt det värde som personalchefen i contact centret noterade. 
 
 
Tabell 1 
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4.4 Korrelationsschema för contact center 
 
 

Fråga Hier- 
arkisk 

Nära Tyd-
lig 

Nöjd- 
het 

Eff- 
ektiv 

Ut- 
veck- 
las 

Mål- 
sätt- 
ningar 

För- 
vänt- 
ning 

Lite 
direk- 
tiv 

Upp- 
skatt 
ning 

Feed- 
back 

Väg 
led 
ning 

Sym- 
tom 

Osäk- 
erhets 
tol. 

Hierarkisk 
 

1,000 -,309 
 ,355 

-,494 
 ,122 

-,574 
 ,065 

-,432 
 ,185 

-,709 
 ,015 

-,273 
 ,417 

-,355 
 ,284 

 ,569 
 ,068 

-,739 
 ,009 

-,684 
 ,020 

-,559 
 ,074 

 ,458 
 ,157 

-,261 
 ,439 

Nära 
 

-,309 
 ,355 

1,000  ,667 
 ,025 

 ,425 
 ,192 

 ,637 
 ,035 

 ,581 
 ,061 

 ,805 
 ,003 

 ,593 
 ,055 

-,152 
 ,656 

 ,526 
 ,096 

 ,103 
 ,764 

 ,138 
 ,685 

-,137 
 ,687 

-,303 
 ,365 

Tydlig 
 

-,494 
 ,122 

 ,667 
 ,025 

1,000  ,336 
 ,313 

 ,338 
 ,238 

 ,483 
 ,133 

 ,490 
 ,126 

 ,500 
 ,117 

-,588 
 ,057 

 ,738 
 ,010 

 ,342 
 ,304 

 ,442 
 ,173 

-,447 
 ,168 

-,336 
 ,312 

Nöjdhet -,574 
 ,065 

 ,425 
 ,192 

 ,336 
 ,313 

1,000  ,819 
 ,002 

 ,889 
 ,000 

 ,199 
 ,557 

 ,709 
 ,015 

-,495 
 ,122 

 ,646 
 ,032 

 ,619 
 ,042 

 ,154 
 ,106 

-,572 
 ,066 

 ,151 
 ,657 

Effektiv 
 

-,432 
 ,185 

 ,637 
 ,035 

 ,388 
 ,238 

 ,819 
 ,002 

1,000  ,732 
 ,010 

 ,321 
 ,336 

 ,660 
 ,027 

-,201 
 ,554 

 ,554 
 ,077 

 ,257 
 ,446 

 ,097 
 ,778 

-,405 
 ,217 

-,014 
 ,968 

Utvecklas 
 

-,709 
 ,015 

 ,581 
 ,061 

 ,483 
 ,133 

 ,889 
 ,000 

 ,732 
 ,010 

1,000  ,372 
 ,261 

 ,646 
 ,032 

-,555 
 ,076 

 ,792 
 ,004 

 ,767 
 ,006 

 ,544 
 ,084 

-,598 
 ,052 

-,006 
 ,985 

Målsättningar 
 

-,273 
 ,417 

 ,805 
 ,003 

 ,490 
 ,126 

 ,199 
 ,557 

 ,321 
 ,336 

 ,372 
 ,261 

1,000  ,317 
 ,342 

-,099 
 ,773 

 ,163 
 ,633 

-,008 
 ,982 

 ,244 
 ,470 

 ,154 
 ,651 

-,112 
 ,743 

Förväntningar 
 

-,355 
 ,284 

 ,593 
 ,055 

 ,500 
 ,117 

 ,709 
 ,015 

 ,660 
 ,027 

 ,646 
 ,032 

 ,317 
 ,342 

1,000 -,576 
 ,64 

 ,672 
 ,024 

 ,419 
 ,200 

 ,318 
 ,341 

-,368 
 ,265 

-,277 
 ,410 

Lite direktiv  ,569 
 ,068 

-,152 
 ,656 

-,588 
 ,057 

-,495 
 ,122 

-,201 
 ,554 

-,555 
 ,076 

-,099 
 ,773 

-,576 
 ,064 

1,000 -,662 
 ,026 

-,825 
 ,002 

-,509 
 ,110 

 ,758 
 ,007 

 ,189 
 ,578 

Uppskattning -,739 
 ,009 

 ,526 
 ,096 

 ,738 
 ,010 

 ,646 
 ,032 

  ,554 
 ,077 

 ,792 
 ,004 

 ,163 
 ,633 

 ,672 
 ,024 

-,662 
 ,026 

1,000  ,713 
 ,014 

 ,514 
 ,106 

-,640 
 ,034 

-,140 
 ,681 

Feedback -,684 
 ,020 

 ,103 
 ,764 

 ,342 
 ,304 

 ,619 
 ,042 

 ,257 
 ,446 

 ,767 
 ,006 

-,008 
 ,982 

 ,419 
 ,200 

-,825 
 ,002 

 ,713 
 ,014 

1,000  ,544 
 ,084 

-,788 
 ,004 

 ,014 
 ,966 

Vägledning -,559 
 ,074 

 ,138 
 ,685 

 ,442 
 ,173 

 ,514 
 ,106 

 ,097 
 ,778 

 ,544 
 ,470 

 ,244 
 ,470 

 ,318 
 ,341 

-,509 
 ,110 

 ,514 
 ,106 

 ,544 
 ,084 

1,000 -,191 
 ,574 

 ,311 
 ,352 

Symtom 
 

 ,458 
 ,157 

-,137 
 ,687 

-,447 
 ,168 

-,572 
 ,066 

-,405 
 ,217 

-,598 
 ,052 

 ,154 
 ,651 

-,368 
 ,265 

 ,758 
 ,007 

-,640 
 ,034 

-,788 
 ,004 

-,191 
 ,574 

1,000  ,129 
 ,705 

Osäkerhets- 
tolerans 

-,261 
 ,439 

-,303 
 ,365 

-,336 
 ,312 

 ,151 
 ,657 

-,014 
 ,968 

-,006 
 ,985 

-,112 
 ,743 

-,277 
 ,410 

 ,189 
 ,578 

-,140 
 ,681 

 ,014 
 ,966 

 ,311 
 ,352 

 ,129 
 ,705 

1,000 

 
De övre talet i varje cell i korrelationsschemat visar hur starkt sambandet mellan 
koordinaterna är, och det undre talet om det överhuvudtaget finns något samband eller 
om det bara är en slump (signifikansnivån).  
 
Ett exempel vi vill visa på är den gråa rutan i korrelationsschemat som visar sambandet 
mellan nära styrning i företaget och dess målsättningar. I contact centret visar siffran 
0,805 på att sambandet mellan nära styrning och företagets målsättningar är starkt. Vidare 
så är det en väldigt liten risk, 0,3%, att det är en slump att det har ett samband. Om det 
finns en minussiffra framför det övre talet finns ett negativt samband. 
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4.5 Korrelationsschema för Institutionen för språk- och litteratur 
 
 

Fråga 
 

Hier- 
arkisk 

Nära Tyd- 
lig 

Nöjd 
het 

Eff- 
ektiv 

Ut- 
veck-
las 

Mål- 
sätt- 
ningar 

För- 
vänt- 
ningar 

Lite 
direk- 
tiv 

Upp- 
skatt- 
ning 

Feed- 
back 

Väg- 
led- 
ning 

Sym
tom 

Osäker
hets- 
tol. 

Hierarkisk 1,000 -,039 
 ,904 

 ,247 
 ,440 

 ,198 
 ,536 

 ,129 
 ,688 

-,021 
,948 

 ,138 
 ,669 

-,112 
 ,728 

 ,215 
 ,503 

 ,206 
 ,521 

-,095 
 ,769 

 ,259 
 ,416 

-009 
 ,978

-,033 
 ,191 

Nära 
 

-,039 
 ,904 

1,000  ,403 
 ,194 

 ,816 
 ,001 

 ,754 
 ,005 

,665 
,018 

 ,378 
 ,226 

 ,636 
 ,026 

-,353 
 ,260 

 ,671 
 ,017 

 ,663 
 ,019 

 ,151 
 ,640 

 ,475
 ,119

-,297 
 ,349 

Tydlig 
 

 ,247 
 ,440 

 ,403 
 ,194 

1,000  ,778 
 ,003 

 ,669 
 ,017 

 ,516 
 ,086 

 ,806 
 ,002 

 ,558 
 ,059 

-,439 
 ,153 

 ,348 
 ,268  

 ,339 
 ,281 

 ,365 
 ,244 

 ,451
 ,141

-,137 
 ,670 

Nöjdhet  ,198 
 ,536 

 ,816 
 ,001 

 ,778 
 ,003 

1,00
0 

 ,812 
 ,001 

 ,751 
 ,005 

 ,665 
 ,018 

 ,637 
 ,026 

-,343 
 ,275 

 ,602 
 ,038 

 ,516 
 ,086 

 ,135 
 ,675 

 ,720
 ,008

-,365 
 ,244 

Effektiv  ,129 
 ,688 

 ,754 
 ,005 

 ,669 
 ,017 

 ,812 
 ,001 

1,000  ,857 
 ,000 

 ,696 
 ,012 

 ,682 
 ,015 

-,439 
 ,153 

 ,795 
 ,002 

 ,825 
 ,001 

 ,375 
 ,230 

 ,473
 ,121

-,437 
 ,155 

Utvecklas -,021 
 ,948 

 ,665 
 ,018 

 ,516 
 ,086 

 ,751 
 ,005 

 ,857 
 ,000 

1,000  ,727 
 ,007 

 ,790 
 ,002 

-,263 
 ,409 

 ,831 
 ,001 

 ,772 
 ,003 

 ,306 
 ,333 

 ,686
 ,014

-,607 
 ,036 

Målsättningar  ,138 
 ,669 

 ,378 
 ,226 

 ,806 
 ,002 

 ,665 
 ,018 

 ,696 
 ,012 

 ,727 
 ,007 

1,000  ,707 
 ,010 

-,502 
 ,096 

 ,575 
 ,505 

 ,571 
 ,052 

 ,487 
 ,108 

 ,487
 ,018

-,461 
 ,131 

Förväntningar -,112 
 ,728  

 ,636 
 ,026 

 ,558 
 ,059 

 ,637 
 ,026 

 ,682 
 ,015 

 ,790 
 ,002 

 ,707 
 ,010 

1,000 -,254 
 ,425 

 ,671 
 ,017 

 ,600 
 ,039 

 ,496 
 ,101 

 ,599
 ,039

-,176 
 ,584 

Lite  
direktiv 

 ,215 
 ,503 

-,353 
 ,260 

-,439 
 ,153 

-343 
 ,275 

-,439 
 ,153 

-,263 
 ,409 

-,502 
 ,096 

-,254 
 ,425 

1,000 -,155 
 ,630 

-,343 
 ,274 

 ,073 
 ,821 

-020 
 ,950

 ,245 
 ,442 

Uppskattad  ,206 
 ,521 

 ,671 
 ,017 

 ,348 
 ,268 

 ,602 
 ,38 

 ,795 
 ,002 

 ,831 
 ,001 

 ,575 
 ,050 

 ,671 
 ,017 

-,155 
 ,630 

1,000  ,886 
 ,000 

 ,530 
 ,076 

 ,312
 ,324

-,591 
 ,043 

Feedback -,095 
 ,769 

 ,663 
 ,019 

 ,339 
 ,281 

 ,516 
 ,086 

 ,825 
 ,001 

 ,772 
 ,003 

 ,571 
 ,052 

 ,600 
 ,039 

-,343 
 ,274 

 ,886 
 ,000 

1,000  ,550 
 ,064 

 ,146
 ,650

-,609 
 ,035 

Vägledning  ,259 
 ,416 

 ,151 
 ,640 

 ,365 
 ,244 

 ,135 
 ,675  

 ,375 
 ,230 

 ,306 
 ,333 

 ,487 
 ,108 

 ,496 
 ,101 

 ,073 
 ,821 

 ,530 
 ,076 

 ,550 
 ,064 

1,000 -184 
 ,567

-,109 
 ,735 

Symtom 
 

-,009 
 ,978 

 ,475 
 ,119 
 

 ,451 
 ,141 

 ,720 
,008 

 ,473 
 ,121 

 ,686 
 ,014 

 ,487 
 ,108 

 ,599 
 ,039 

-,020 
 ,950 

 ,312 
 ,324 

 ,146 
 ,650 

-,184 
 ,567 

1,00
0 

-,237 
 ,458 

Osäkerhets- 
tolerans 

-,033 
 ,919 

-,297 
 ,349 

-,137 
 ,670 

-365 
 ,244 

-,437 
 ,155 

-,607 
 ,036 

-,461 
 ,131 

-,176 
 ,584 

 ,245 
 ,442  

-,591 
 ,043 

-,609 
 ,035 
  

-,109 
 ,735 

-237 
 ,458

1,000 
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5. ANALYS 
 
I detta avsnitt kommer vi att sätta vår empiriska undersökning i samband med våra 
teorier. Vi tar upp den hårda styrningen först som representeras av contact centret och 
därefter den mjuka styrningen som representeras av Institutionen för språk- och 
litteratur. 
 
5.1 Contact centret 
 
5.1.1 Styrningen 
 
När vi började vårt arbete och utförde vår empiriska del var tanken att contact centret 
skulle symbolisera ett företag med hård styrning. Detta tycker vi stämde en hel del efter 
att ha gjort vår empiriska studie av företaget. Enligt vår teori kap 3.11 är hård styrning en 
styrning som är kontroll över, uppgiftsorienterad, direktstyrd och formell.  Som vi ser det 
utgörs styrningen i företaget av klara regler för hur arbetsuppgifterna ska skötas. De 
anställda får utbildning i kundhantering och telefonhantering. De får också en utbildning 
av respektive uppdragsgivare som varje anställd indirekt arbetar för. Detta medför att de 
anställda till en väldigt liten del har kontroll och inflytande över sina arbetsuppgifter. I 
och med detta kan man anse att styrningen är kontroll över vilket stämmer bra överens 
med hur Anthony och Govindarajan (2002) beskriver kontroll över. Den är också till en 
viss del uppgiftsorienterad i och med att uppgifterna är väldigt fastslagna, de anställda 
ska fokusera på uppgiften som Macintoch (1985) beskriver det med klargörande regler 
för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Detta utesluter dock inte att styrningen är 
relationsorienterad till en viss del med tanke på att företaget verkar måna om sina 
anställda, genom till exempel en bra arbetsmiljö, personalevenemang och korandet av 
månadens anställd varje månad (baseras inte på arbetsprestation).  De anställda är passiva 
mottagare av informationen som de till största delen får av kunden som de representerar. 
Styrningen och arbetssättet är relativt formellt med tanke på att det finns klara regler och 
moment om huruvida arbetsuppgifterna ska behandlas. Detta motsvarar vår syn i teorin 
angående hård styrning. 
 
Med tanke på att företaget är ett contact center är möjligheterna att mäta resultatet enkelt, 
alla samtal registreras exempelvis. Det är också väldigt enkelt att veta hur 
arbetsuppgifterna ska behandlas för att generera bästa resultat. I och med detta anser vi 
att en direktstyrning (en hård styrning), enligt Ouchis modell kan passa detta företag. 
Detta stärker också vårt antagande att det är en hård styrning i contact centret. Om de 
anställda själva skulle förfoga över sina arbetsuppgifter skulle följderna kunna bli väldigt 
kostsamma. Med detta menar vi att det är svårt att avgöra om hård eller mjuk styrning är 
bättre eller sämre utan är helt beroende av företagets karaktär. 
 
Ledningen i contact centret ser dock inte styrningen som speciellt hård utan vill istället se 
att organisationen är väldigt platt och att styrningen därmed är ohierarkisk. 
Personalchefen anger att ledningen tror och hoppas att också de anställda upplever 
styrningen på detta sätt. Han tror också att personalen upplever styrningen väldigt nära 
tack vare att de sitter i samma lokal som de anställda och han kan inte se några hinder för 
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att de anställda ska kunna ta kontakt med ledningen. Han säger också att styrningen 
försöker vara tydlig för de anställda. 
 
De anställdas åsikter angående styrningen i företaget skiljer sig en hel del från 
personalchefens åsikter. I vår undersökning framkom att de upplever den betydligt mer 
hierarkisk än vad ledningen trodde. Vilket också antyder att styrningen är hård. I tabellen 
i empirin tabell 1 kan man se skillnaden. Vad detta kan bero på kan vi bara spekulera om 
men möjligtvis kan det vara så att ett företag som idkar hård styrning inte riktigt vill 
erkänna det. Det kanske kan låta fult i vissa öron att ha en hierarkisk styrning. Vi kan 
också se ett samband mellan att om man upplever styrningen som hierarkisk kan man 
också uppleva den negativ på en hel del andra sätt, till exempel att man tycker att den är 
otydlig, att styrningen inte hjälper en att utvecklas, att man inte känner sig uppskattad av 
ledningen för det man gör och att man inte tycker att man får den vägledning man 
behöver i sitt arbete. 
 
Att uppleva styrningen hierarkisk men samtidigt otydlig som vår undersökning indikerar 
kan verka konstigt. Även om det i detta företag inte visar sig vara så att de anställda 
tycker att styrningen är speciellt otydlig så kan det ändå finnas ett samband. Vad detta 
beror på ger denna undersökning ej några svar på men vi kan tänka oss att det kan ha att 
göra med att de anställda upplever hierarki som en rangordning på arbetsplatsen och att 
det därmed inte behöver betyda att arbetsbeskrivningarna är välformulerade och tydliga 
så att de inte går att missförstå. De anställda upplever att styrningen är otydligare än vad  
ledningen tror. 
 
Närheten av styrningen upplevs relativt lika av såväl anställda som ledning. Vi kan se ett 
starkt samband mellan att upplevelsen av väldig nära styrning också bidrar till att de 
anställda är väl medvetna om företagets målsättningar. Detta samband kan kanske 
förklaras med hjälp av just närhet vilket vi skulle kunna tänka oss är väldigt positivt för 
många människor och att de därmed blir mer intresserade av företagets mål. 
 
 
5.1.2 Nöjdheten 
 
De anställda är mer missnöjda med styrningen än vad ledningen tror. Personalchefen tror 
att de anställda är nöjda med styrningen och sätter en fyra i sin enkät medan snittet bland 
de anställda ligger på 2,8. Något som tydligt visar sig ha ett samband i vår undersökning 
är att anställda är mer nöjda med styrningen om den inte är hierarkisk. Kanske är det så i 
detta fall att de anställda inte är så nöjda just beroende på att de uppfattar styrningen 
hierarkisk. Vi kan också se att om styrningen hjälper en att bli mer effektiv upplevs den 
bättre, kanske kan en för hård styrning hämma denna effektivitet. Teorin säger enligt 
Kristof-Brown och Kay-Stevens (2001) att generellt är anställda mer nöjda med 
styrningen om de har samma mål som organisationen i övrigt och enligt Jackman och 
Strober (2003) om de vet vad som förväntas av dem. I detta fall har det visat sig att 
nöjdheten har ett starkt samband med att man vet vad som förväntas av individen. 
Däremot finner vi inga samband som säger att målen och nöjdheten har med varandra att 
göra.  Vi tycker att om individen vet vad som förväntas av den borde den också vara mer 
harmoniserad med målen. Anthony och Govindarajan (2001) talar för att en viktig del i 
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ett företag är att de anställda ska ha samma målsättning som organisationen i övrigt. 
Detta borde då gå hand i hand med att de anställda ska veta vad som förväntas av dem, 
men vi har dock inte funnit några samband för detta i vår undersökning.    
 
Detta att en anställd vet vad som förväntas av han/hon kan lätt kopplas till feedback. 
Enligt teorin kap 3.8 kan vissa personer uppleva feedback skrämmande medan andra 
upplever det som något positivt för att kunna förändras. Om ingen feedback ges kan vissa 
individer hämmas och känna sig missnöjda. Vi har i vår undersökning hittat ett starkt 
samband mellan nöjdhet av styrning och feedback. Denna hypotes om feedback kontra 
nöjdhet torde då stämma. Ett starkt samband pekar också på att de anställda kan känna 
utbrändhetssymtom om de inte får någon feedback, detta kan bero på att personerna 
känner sig stressade på grund av för lite direktiv och inte veta vad de ska göra. Enligt 
Pfifferling (2001) är utbrändhet ett  resultat av kronisk stress vilket kan bli fallet om 
tillräcklig feedback inte ges. 
 
Om de anställda inte är nöjda med styrningen visar detta samband med 
utbrändhetssymtom. I detta företag finns personer som har varit eller är sjukskrivna på 
grund av arbetsrelaterad stress och kanske kan det ha ett samband med att de inte är nöjda 
över styrningen och sin arbetssituation. En negativ stress kan uppkomma hos de individer 
som inte upplever styrningen bra.  Enligt Christina Maslach (1999) är utbrändhet en 
process som kan komma efter en lång tid av missnöje och stress, det kommer inte över en 
natt. Om en person inte känner sig nöjd med sin styrning under en längre period kan 
utbrändheten vara ett faktum.  
 
I teorin utgår vi från att vissa personer skulle passa olika bra i olika styrningar beroende 
på deras osäkerhetstolerans. Enligt Gul (1986) har personer med högre osäkerhetstolerans 
större säkerhet i sina beslut och tvärtom. Detta borde då innebära att personer med en låg 
osäkerhetstolerans borde trivas bättre i en hård styrning och personer med en hög 
osäkerhetstolerans borde trivas bättre i en mjuk styrning. I denna styrning skulle då 
personer med låg osäkerhetstolerans passa bättre. Vi har dock inte funnit några samband 
mellan osäkerhetstoleransen hos individer och nöjdheten. Däremot har vi i vår 
undersökning sett tendenser till att personerna i denna undersökning i detta företag har en 
hög osäkerhetstolerans. Det var väldigt liten spridning på svaren vilket inte ger några 
korrelationer. Detta kan vara en anledning till varför de anställda inte heller trivs med 
styrningen, de passar inte in i styrningen vilket då stämmer väl överens med vår teori att 
människor med hög osäkerhetstolerans inte trivs med hård styrning. 
 
 
5.2 Institutionen för språk och litteratur 
 
5.2.1 Styrningen 
 
Eftersom contact centret var den organisation som skulle symbolisera den hårda 
styrningen valde vi institutionen för språk och litteratur på Luleå Tekniska universitet för 
att symbolisera den mjuka styrningen En mjuk styrning är enligt teorin kap 3.11 en 
styrning som är kontroll med, relationsorienterad, informell och självstyrande. Efter att ha 
utfört vår empiriska studie tyckte vi även i detta fall att undersökningen visade på att 
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institutionen styrs på det sätt som vi funderat kring, det vill säga på ett mjukt sätt.  Detta 
grundar vi bland annat på att de anställda på institutionen själva får styra över sitt arbete 
och vara aktiva sökare av information (Boland 1979).  Relationerna mellan de anställda 
är viktiga och Larsson jobbar för att skapa en bra struktur i arbetet och ett bra samarbete i 
arbetsgruppen. Han vill styra genom att ha kontroll med istället för kontroll över. Vidare 
så är det relativt vanligt att den informella styrningen får betydelse i en mjuk styrning då 
omedvetet skapade värderingar ofta kommer fram (Ewing och Samuelsson 1998).  
 
På grund av att institutionen arbetar på ett väldigt fritt och självständigt sätt där 
exempelvis lärarna lägger upp lektionerna som dem vill, så är det svårt att mäta av 
resultatet. Utvärdering av kurser görs naturligtvis, men oftast lämnar bara en bråkdel av 
eleverna in en sådan vilket gör att resultatet inte blir fullständigt. Larsson kan inte säga 
exakt hur de ska göra för att uppnå institutionens målsättningar. I och med detta anser vi 
att självstyrning, en mjukare styrning, enligt Ouchis modell är passande för institutionen 
(teori kap. 3 stycke fyra). Att Larsson skulle gå in och försöka styra alla lärare att arbeta 
efter det sätt som han tycker är det bästa anser vi vara en omöjlighet. Delvis för att tiden 
inte skulle räcka till, men även för att det inte finns något sätt som är det ultimata för att 
lära ut. Alla är vi olika och lär oss saker på olika sätt vilket gör att inget utlärningssätt kan 
bevisas vara bättre än ett annat.  
 
Larsson hoppas och tror att de anställda upplever att styrningen är demokratisk. Det är i 
alla fall vad han anser att den är. Han vill inte stå och ge order utan hellre försöka hjälpa 
de anställda att utvecklas. Han anser också att han är väldigt nära i sin styrning eftersom 
han ofta är på sitt rum och på så sätt är anträffbar. Vidare så försöker han vara så tydlig 
som det går, men är medveten om att man aldrig kan vara tydlig nog för en del anställda. 
I vår undersökning ser man även att de flesta anställda tycker att styrningen är 
demokratisk, vilket tyder på att styrningen är mjuk. Detta tolkar vi till att Larsson relativt 
bra lyckats förmedla till de anställda att han inte vill styra dem på ett hierarkiskt sätt, utan 
vill att de ska använda sin egen kreativitet och arbeta självständigt. Enligt Bruzelius och 
Skärvard (2000) kan delegering av arbetsuppgifter, uppmuntran och tillit göra att de 
anställda känner att de har något att säga till om och på så sätt upplever att de blir 
uppskattade och betydelsefulla.  
 
Angående upplevelsen av nära styrning visar medeltalet 3,5 att de anställda tycker den är 
ganska bra. Orsaken till det skulle kunna vara det som Larsson sa att han ofta finns 
anträffbar på sitt rum, och att man därför enkelt kan gå in och prata med honom om man 
undrar över något. Upplever man styrningen som nära så kan vi också se ett samband 
som visar att man tycker sig veta bättre vad ledningen förväntar sig av en. Den blir även 
mer effektiv och man känner sig mer uppskattad av ledningen. Även i denna 
undersökning (som i contact centrets) ser vi att närheten i institutionen och målsättningen 
har ett starkt samband. Detta gör att vi också tolkar den på samma sätt. Det vill säga att 
närheten upplevs positiv för många människor och att de därför blir mer intresserade av 
institutionens målsättningar.  
 
Tydligheten i institutionen upplevs ligga omkring medel av de anställda. Den är varken 
bra eller dålig. Enligt undersökningen finns det starka samband mellan tydligheten och 
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institutionens målsättningar. Vi anser att det helt enkelt kan bero på att om man är väl 
medveten om målsättningarna, bryr sig mer om dem. En del organisationer poängterar 
dem inte speciellt hårt och då är sannolikheten att man inte tänker på dem betydligt 
större. Vidare så finns det också ett samband mellan tydlighet och effektivitet, vilket vi 
anser är ganska naturligt. Styrningen bör bli mer effektiv om den är tydlig eftersom det 
blir mindre frågetecken att reda ut, vilket gör att man vinner tid. Frågan om styrningen i 
institutionen hjälper den anställde att bli mer effektiv ligger dock även den kring medel.  
 
5.2.2 Nöjdheten 
 
Beträffande nöjdheten på institutionen så tror Larsson att den är ganska bra. Det lät som 
att han var relativt nöjd och tyckte sig inte ha hört några större klagomål på de 
utvecklingssamtal som han håller regelbundet med sin personal. De anställda i sin tur har 
ett snitt på tre av fem på hur nöjda de är med styrningen. Det är inte dåligt, men vi 
upplever att resultatet är sämre än Larsson trodde att det skulle vara. De anställda 
upplever styrningen demokratisk och detta kan vara en av orsakerna till att de anställda är 
nöjda med styrningen, vi har dock inte funnit något sådant samband. 
 
Vidare kan vi i undersökningen se ett starkt samband i att ju närmare styrningen upplevs, 
desto mer nöjd är man med den. Att sambandet är sådant tror vi beror på att närheten gör 
att man känner sig tryggare med sitt arbete. I detta fall kanske Larssons närvaro på sitt 
rum och vetskapen att man kan rådfråga vid problem eller funderingar gör att de anställda 
är så pass nöjda som de är. Andra samband som finns i undersökningen är att de anställda 
är mer nöjda med styrningen om de känner sig uppskattade av ledningen och är väl 
medvetna om företagets målsättning. Kanske kan en dålig koll på målsättningen göra att 
den anställde inte jobbar mot samma mål som resten av institutionen.  
 
Beträffande feedback på de anställdas prestationer så tycker Larsson att han försöker ge 
det, bland annat på de regelbundna utvecklingssamtalen. Personalen tycker dessvärre att 
den är dålig och ger den ett snitt på cirka 2,5. Helt tydligt räcker inte Larssons 
utvecklingssamtal. Enligt Oatley och Berry (1980), är feedback väldigt viktig för att de 
anställda ska kunna förbättra sina prestationer och känna motivation för sitt arbete. I vår 
undersökning har vi sett att detta stämmer. Där visas att bra feedback gör att individen 
blir effektivare och utvecklas mer. Undersökningen visar också en tendens till att en nära 
styrning och feedback har ett samband. Vi tror det kan bero på att närheten till ledningen 
gör att man har möjlighet att få spontan feedback. Har man sin chef i exempelvis en 
annan stad, kan man naturligtvis inte stöta på honom i korridoren i samma utsträckning 
som om han vore i samma stad.   
 
För att de anställda ska vara nöjda med styrningen ska osäkerhetstoleransen hos 
individerna i institutionen  vara hög enligt vår teori. De ska tycka om att arbeta 
självständigt och ta mycket eget ansvar. Vi kan i undersökningen se att 
osäkerhetstoleransen hos individerna i institutionen är väldigt hög. Detta tyder vi som att 
vår teori stämmer. Vidare så kan vi se ett samband att om individen har en hög 
osäkerhetstolerans så hjälper styrningen inte individen att bli mer effektiv. Inte heller 
hjälper styrningen individen att utvecklas. Detta tror vi beror på att en individ med hög 
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osäkerhetsbalans helt enkelt inte tycker att de behöver styras för att bli mer effektiva och 
utvecklas. De tycker att de klarar sig bra själva utan vägledning. Det finns också ett 
negativt samband mellan hög osäkerhetstolerans och målsättningar och hög 
osäkerhetstolerans och feedback. Våra funderingar kring detta är att individer med hög 
osäkerhetstolerans inte anser sig vilja jobba efter några målsättningar utan hellre 
bestämmer själv vad som ska göras, de vill ha en mjukare styrning. Angående feedbacken 
känner många att de inte behöver någon utan känner att de är tillräckligt starka i sig själva 
för att göra sitt jobb och tror att de kan göra det bra utan feedback vilket vår 
undersökning tyder på. Detta resultat tycker vi verkar stämma bra överens med Ewing 
och Samuelssons (1998) teori att många individer motiveras starkt av eget ansvar och 
möjligheterna att påverka den egna utvecklingen.  
 
Enligt Schaufeli och Enzmann (1998) ska man se utbrändhet som en långvarig process 
och inte som ett tillstånd. Symtom är bland annat trötthet och känslan av otillräcklighet. 
Enligt Larsson är det ingen på institutionen som är sjukskriven på grund av 
utbrändhetssymtom. En nöjd styrning borde inte heller logiskt visa något samband med 
dessa symtom. Vår undersökning gör dock det. Vi har funderat en hel del kring detta och 
kommit fram till att det skulle kunna bero på den så kallade positiva stressen som finns 
ute i arbetslivet (Maslach 1999). Den kan uppkomma hos individer som tycker att 
styrningen är bra. Det vill säga att även om man är nöjd med styrningen så kan man 
känna dessa utbrändhetssymtom på grund av att man kanske ”brinner” för mycket för 
jobbet och inte känner när det blir för mycket arbete. Individen tycker att det är roligt att 
arbeta och trivs på arbetsplatsen men ställer för höga krav på sig själv. Individen kan 
känna att den vill prestera bra för att visa för sig själv och/eller för ledningen att den 
uppskattar sitt arbete. En annan orsak skulle kunna vara att individen tycker att arbetet är 
så intressant och inspirerande att det är svårt att släppa det ur tankarna fastän arbetsdagen 
är slut, vilket gör att jobbet tas med hem.   
 
 
5.3 En sammanfattande jämförelse 
 
I vår empiriska undersökning har vi kommit fram till att våra två undersökningsobjekt var 
två organisationer med två olika styrsätt. Det ena var relativt hårt styrt och det andra 
relativt mjukt styrt. Att olika styrning kan uppfattas olika kan nog verka självklart. Vi 
fann i vår undersökning att så också var fallet. I contact centret upplevde de anställda 
styrningen som hierarkisk, vilket vi översätter med hård styrning. På institutionen 
däremot tyckte de anställda att styrningen var demokratisk, vilket vi översätter med mjuk 
styrning. Detta tyder på att det är så. Vi kan i contact centret se att arbetsrutinerna är 
klara, de anställda har litet inflytande över sitt arbete. På institutionen är det tvärtom. De 
anställda styr över sitt eget arbete och disponerar över sin egen tid på det sätt de anser 
bäst. Vi ser en stark koppling till direktstyrning och självstyrning i likhet med Ouchis 
modell. Enligt Ouchis teori krävs olika styrning i olika organisationer beroende på 
verksamhet. Då en organisation och dess ledning inte vet vad som krävs för att på bästa 
sätt nå målen, och heller inte har kunskapen om vägen, måste en självstyrning vara att 
föredra. På institutionen är fallet sådant. Larsson vet ej hur varje lärare bör arbeta med sin 
undervisning för att nå bästa resultat. På contact centret har man en klarare kunskap om 
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orsak och verkan och vet hur arbetsuppgifterna bör utföras på bästa sätt. Detta på grund 
av den verksamhet de bedriver. Den är lätt att mäta av. 
 
Några av de intressantaste iakttagelser vi gjort i vår undersökning är bland annat att båda 
ledningarna i organisationerna ser styrningen som demokratisk och tror att de anställda 
också gör det. I vår undersökning visade det sig att uppfattningen om styrningen stämde 
bättre överens med ledningens syn i organisationen med den mjuka styrningen där även 
de anställda i hög grad uppfattade styrningen som demokratisk medan de anställda i 
contact centret upplevde den mer hierarkisk än demokratisk. Vad detta kan bero på kan 
ha en mängd olika förklaringar men en skulle kunna vara att som vi tidigare nämnt vill 
ledningen i organisationer gärna se styrningen som demokratisk och inte verka 
bestämmande. Att de anställda upplever styrningen i contact centret som hierarkisk borde 
kunna förklaras av att styrningen är hård. På institutionen är styrningen annorlunda och 
de anställda har en större frihet att själva ansvara för sitt arbete, de anställda i sådana 
organisationer borde då känna att styrningen är mer demokratisk. Vi tror att de anställda i 
organisationer upplever styrningen som den är med tanke på att det faktiskt är de som 
styrs.  
 
Vad gäller nöjdheten av styrningen i organisationerna tror ledningen att de anställda är 
nöjda med styrningen. Vi tolkar resultaten i vår undersökning som att de anställda inte är 
fullt så nöjda med styrningen som ledarna vill tro. Differensen är dock betydligt högre i 
organisationen med den hårda styrningen. Ett klart samband har visat sig i contact centret 
mellan nöjdhet och hierarkisk styrning. Om styrningen inte är hierarkisk är de anställda 
nöjdare. Vi har inte funnit några sådana samband på institutionen men vi kan tolka det 
som att de anställda under en mjuk styrning  borde vara nöjdare och kanske kan det vara 
på det sättet, att de anställda vid institutionen är nöjdare för att de upplever styrningen 
mer demokratisk än de anställda vid contact centret. I vår undersökning utgick vi ifrån att 
olika individer är olika nöjda med hård respektive mjuk styrning beroende på vilken 
osäkerhetstolerans de har. En individ med hög osäkerhetstolerans borde vara nöjdare med 
en mjuk styrning och en individ med låg osäkerhetstolerans borde vara nöjdare med hård 
styrning. Vi har inte hittat några samband mellan osäkerhetstolerans och nöjdhet i vår 
undersökning, men vi fann att de respondenter som svarat på vår enkät hade hög 
osäkerhetstolerans i båda organisationerna. Detta tyder på att vår teori stämmer, de 
anställda var mer nöjda med styrningen i organisationen med mjuk styrning. Eftersom de 
respondenter som svarat på vår undersökning hade hög osäkerhetstolerans innebär det 
enligt teorin att de inte är rädda för att ta beslut och inte känner osäkerhet som är 
skrämmande för dem. Enligt Kraik (2001) kan människor drivas av att inte veta de riktiga 
svaren och känna sig utmanade av detta. Vi tolkar detta som att individerna i den hårda 
styrningen arbetar på fel plats eftersom de till en väldigt liten del får utmana sig själva 
och att detta har en bidragande orsak till att de inte är nöjda med styrningen. 
 
I vår undersökning finns samband till utbrändhetssymtom i båda organisationerna. Detta 
innebär att det finns utbrändhetssymtom både om de anställda är nöjda med styrningen 
och om de inte är det. Enligt Schaufeli och Enzmann drabbar utbrändhet till största delen 
engagerade människor med hög eller normal arbetsbelastning. Detta kan vara en 
förklaring till varför det finns symtom på utbrändhet i organisationen med mjuk styrning 
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där de anställda är nöjda med styrningen. En slags positiv stress skapas där de anställda 
vill prestera och motsvara de förväntningar de känner att andra och de själva har på sig. 
Då denna stress blir för stor och de inte kan leva upp till förväntningarna kan följden bli 
att de får symtom på utbrändhet och i värsta fall blir utbrända. Detta kan också vara en 
förklaring till varför de anställda i en styrning de inte är nöjda med upplever symtom på 
utbrändhet, en slags negativ stress utvecklas. De kanske inte känner att de utvecklas och 
att deras kreativitet hämmas i deras arbete. 
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6. SLUTSATSER 
  
Vi har klart och tydligt sett att olika styrning förekommer som är olika hård eller mjuk. 
Detta beror mycket på typ av organisation och deras uppgifter och förmågan att mäta dess 
resultat och handlingarnas konsekvenser och effekter. 
 
Våra slutsatser av denna undersökning är först och främst att det visat sig att en styrning 
kan uppfattas olika av anställda och den som styr, ledningen. I vårt arbete gäller detta 
främst vid hård styrning. Ledaren säger att styrningen inte på något sätt är hierarkisk och 
de anställda visar sig tycka att den till en hög grad är hierarkisk. Detta kan givetvis ha att 
göra med att alla människor uppfattar saker olika till en viss grad. Ibland till en högre 
grad och ibland till en lägre grad. I organisationen med den mjuka styrningen är 
uppfattningen av styrningen mer lika mellan anställda och ledning. Båda parter anser att 
styrningen är väldigt demokratisk. 
 
Vi tror att skillnaderna av uppfattningen i styrningen kan bero på att ledningen försöker 
försköna styrningen och inte vill se sig själva som någon som styr utan mer någon som är 
en del av ett arbetslag. Det kan också vara så att de anställda är mer negativa vid en 
styrning som är mer kontrollerad och att de då också gärna deltar i undersökningar för att 
uttrycka detta. De anställda tenderar att vara nöjdare med en mjuk styrning än en hård 
styrning. 
 
Intressant är att se att det finns ett klart samband mellan en upplevelse av hård styrning 
och en upplevelse av otydlighet i styrningen. Man kan tyckas att en hård styrning borde 
vara tydlig. Detta är givetvis väldigt individuellt mellan olika organisationer men kan 
bero på att de anställda inte har någon egen handlingsfrihet men ändå inte erhåller de 
direktiv de behöver för att veta vad de ska göra och hur i sitt arbete. Något mer som 
framkom var att en nära styrning ofta genererar en högre målöverensstämmelse vilket kan 
vara naturligt. Ett närmare samarbete torde resultera i en mera samstämmigt organisation. 
 
Det skiljer sig också mellan hur nöjda de anställda är med styrningen och hur nöjda 
ledningen tror att de är. Ledningen tror att de anställda är nöjdare än vad de är med en 
hård styrning. Vid en mjuk styrning tror ledningen att de anställda är relativt nöjda vilket 
de också var, dock inte lika nöjda som prefekten trodde. Vårt resultat i vår undersökning 
tyder på att anställda som arbetar i en organisation med hård styrning är mer missnöjda 
med styrningen än anställda som arbetar i en organisation med mjuk styrning. Vad detta 
kan bero på torde vara väldigt individuellt men kan ha ett samband med 
osäkerhetstoleransen. Det visade sig i vår undersökning att de personer som deltagit hade 
en hög osäkerhetstolerans. Detta tyder då på att personer med högre osäkerhetstolerans 
trivs bättre med en mjuk styrning än en hård. 
 
Vi har i vår undersökning upptäckt att utbrändhetssymtom förekommer vid båda typerna 
av styrning. Vilket kan verka konstigt trots att de anställda är nöjda med styrningen i den 
mjuka styrningen. Mer naturligt faller det sig när de anställda inte är nöjda med 
styrningen.  Detta kan bero på olika slags stress som individen upplever på sin 
arbetsplats. 
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6.1 Replik till Strannegård 
 
I bakgrunden och problemdiskussionen till detta arbete diskuterar vi två artiklar som Lars 
Strannegård skrivit där han debatterar att en slapp ledarstil gör människor sjuka, att för 
lite direktiv och styrning orsakar utbrändhet hos anställda. Han menar att dagens 
ledarskapsideal präglas av att ledare ska delegera och de anställda ska ta eget ansvar och 
sköta sina arbetsuppgifter efter egen förmåga. Strannegård menar att detta gör att 
människor utsätts för en stress över deras förmåga medan ledarens position blir alltmer i 
bakgrunden. Om vi tolkar Strannegård rätt borde individer i en organisation med hård 
styrning inte drabbas av utbrändhet.  Vår undersökning tyder på att detta är sant samtidigt 
som det inte är sant. Vi har hittat utbrändhetssymtom i en organisation med en mjuk 
styrning och i en organisation med hård styrning. I organisationen med den mjuka 
styrningen tror vi att utbrändheten kan ha att göra med det som Strannegård förespråkar, 
stress och liten vetskap om det rätta sättet att hantera sina uppgifter. Däremot tror vi mer 
att det beror på vilken typ av människa man är och hur man klarar av att hantera olika 
situationer, vilken osäkerhetstolerans man har. Detta stöds av att vi hittade 
utbrändhetssymtom i organisationen med hård styrning. Vissa människor passar helt 
enkelt olika bra i olika situationer. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide: 
 
Vad har ni för styrning? 
 
Vilka styrkor och svagheter har den? 
 
Har ni några belöningssystem, ackord, prestationslön? 
 
1. Hur tror ni att personalen upplever styrningen? 

 
Hierarkisk Demokratisk 
 
Nära   Avlägsen 
 
Tydlig   Otydlig 
 

2. Tror ni att personalen är nöjd med styrningen? 
  
3. Hur upplever ni stämningen bland personalen? 
 
4. Gör ni något för att personalen ska känna sig uppskattade? 
 
5. Tror ni att personalen kan känna osäkerhet på grund av för lite direktiv? 
 
6. Tror ni att personalen kan känna sig stressade och otillräckliga? 
 
7. Får er personal mycket eget ansvar? I så fall, hur tror ni att de upplever det? 
 
8. Ger ni de anställda feedback på deras arbete? 
 
9. Har ni personal som är sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress? 
 
10. Vad tror ni att detta beror på? 
 
11. Hur ser ni till att personalen arbetar mot era mål?  
 
12. Tycker ni att ni ger er personal den vägledning de behöver för att klara sina 
arbetsuppgifter? 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2



 

Bilaga 3 Frekvenstabeller 
 
 
 

Contact 
center       

 

             X 1 2 3 4 5       M              S 
        
Hierarkisk 0 1 1 6 3  44/11=4        0,9  
Nära 2 2 2 3 2  34/11=3.1     1,4 
Tydlig 0 3 2 6 0  36/11=3.3     0,9 
Nöjdhet 1 4 3 2 1  31/11=2.8     1,2 
Effektiv 2 4 3 2 0  27/11=2.5     1,0 
Utvecklas 1 4 4 1 1  30/11=2.7     1,1 
Mål 0 0 2 2 7  49/11=4,5     0,8 
Förväntn. 0 1 2 5 3  43/11=3,9     0,9 
Lite direk. 0 5 4 2 0  30/11=2,7     0,8 
Uppskatt. 3 2 3 2 1  29/11=2,6     1,4 
Feedback 3 1 4 1 2  31/11=2.8     1,5 
Vägledn. 0 4 4 2 1  33/11=3        1,0 
Symtom 4 4 5 14 6  113/33=3,4   1,3 
Osäkerh. 1 4 3 6 19  137/33=4,2   1,2 

     
Institutionen för språk- och 
litteratur     

 

             X          1            2              3             4            5   
        
Hierarkisk          5            3            2            2            0  25/12=2,1     1,2 
Nära          0            2            4              4            2  42/12=3,5     1,0 
Tydlig          2            1            4            4            1  37/12=3,1     1,2 
Nöjd          1            2            4            4            1  38/12=3,2     1,1 
Effektiv          2            1            5            3            1  36/12=3        1,2 
Utvecklas          1            2            3            4            2  40/12=3,3     1,2 
Mål          0            2            0            5            5  49/12=4,1     1,1 
Förväntn.          1            1            1            6            3  45/12=3,8     1,2 
Lite direk.          2              8            1            0            1  26/12=2,2     1,0 
Uppskatt.          2            2            1            5            2  39712=3,3    1,4 
Feedback          2            2            6            0            2  33/12=2,7     1,3 
Vägledn.          2            1              5             3            1  36/12=3        1,2 
Symtom          4          13            7          11            1  100/36=2,8   1,1 
Osäkerh.          4            3            4            5          20  142/36=4      1,4 

 
 
 
 
 
 
 
 




