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I 

 

Sammanfattning 

Överallt i samhället finns det funktioner som verkar för att styra individer i olika riktningar 

och mycket av det vi gör under en vanlig dag kan följas upp och kontrolleras. I denna studie 

kartläggs likheter och skillnader i individers uppfattning om kontroll inom respektive utanför 

arbetslivet i syfte att bidra till teorier om kontroll. En studie har genomförts inom en 

organisation där individer intervjuats om hur de uppfattar kontroll på sin arbetsplats och om 

hur de uppfattar kontroll utanför arbetslivet. Det finns forskare som menar att medverkan, 

kommunikation, berättigande samt gynnsamhet är faktorer som påverkar hur individer 

uppfattar kontroll inom arbetslivet. Forskare som istället fokuserat på kontrollfunktioner 

utanför arbetslivet menar att det som påverkar hur individer uppfattar dem är medverkan, 

berättigande och gynnsamhet. Utifrån teorierna har intervjuer genomförts, resonemangen i 

intervjuerna har tolkats och leder fram till följande slutsatser; medverkan påverkar hur 

individer uppfattar kontroll både inom och utanför arbetslivet; om kontrollen anses berättigad 

eller ej enbart påverkar hur individer uppfattar kontroll utanför arbetslivet; huruvida individer 

anser att de gynnas påverkar på olika sätt hur de uppfattar kontroll inom arbetslivet respektive 

utanför arbetslivet. Studien bidrar till förståelsen om att kontroll inom arbetslivet kan 

uppfattas mindre negativt om den är mer indirekt. 

 

Nyckelord: kontroll inom arbetslivet, kontroll utanför arbetslivet, Foucault, Lyon, Hjort och 

Wallqvist, medverkan, kommunikation, berättigande, gynnsamhet, uppfattning. 
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1 Inledning och problemformulering 

I detta kapitel presenteras en inledande problemformulering och diskussion för att presentera 

ämnet och syftet med studien, därefter följer studiens avgränsningar. 

Överallt i samhället finns det funktioner som verkar för att styra individer i olika riktningar 

(Staples, 2000). Övervakningskameror på gator och torg eller i kollektivtrafiken är några av 

de mekanismer som främst förknippas med kontroll. Kontrollernas syften är att skydda 

medborgare och vara till hjälp vid uppklarnande av brott (Lyon, 2001). Andra kontroller kan 

användas i mer kommersiella syften, exempelvis lagring av information om vilka inköp en 

individ gjort för att kunna utforma personliga erbjudanden. Medlemskort på ICA där 

kunderna samlar bonus och får personliga erbjudanden baserade på inköpshistorik (ICA:s 

hemsida, 2011) är ett exempel. På Internet kan vi möta en annan typ av kontroll genom att vi 

ger företag information om vår ålder, kön eller hushållets inkomst, information som sedan kan 

användas för att säljas vidare till andra företag i kommersiella syften (Campbell & Carlson, 

2002). Övervakning i form av ett allseende öga som kan se allt som sker oavsett hur, var eller 

när (Foucault, 1993), möter vi i filmer och TV-program som The Truman Show och Big 

Brother (Pecora, 2002). Övervakning i samhället är en kontrollfunktion som är tvåsidig då den 

innefattar både att visa omsorg och att utöva kontroll (Lyon, 2001). I likhet med detta är 

övervakningskamerors syfte i kollektivtrafiken både att “skydda resenärer och personal mot 

många fler brott än rån och stöld samt öka tryggheten generellt” (Svenskkollektivtrafik.se, 

2011). För att syftet med kontrollen ska förstås av de som blir kontrollerade måste tydlighet 

visas med vilken funktion kontrollen fyller, annars kan individer ha svårt att acceptera den 

(Lyon, 2001; Hjort & Wallqvist, 2004). Även om individer förstår kontrollens syfte och 

funktion kan motstånd finnas till att bli kontrollerad eller övervakad (Ström, 2011) och 

oavsett vilket syfte kontrollerna har styr de individer i olika riktningar.   

Likt kontrollfunktionerna utanför arbetslivet fyller kontroller inom arbetslivet många olika 

funktioner. Kontroll inom arbetslivet handlar om att med hjälp av olika medel styra de 

anställdas beteenden så att de går i enlighet med organisationens mål och strategier (Malmi & 

Brown, 2008). Kontrollfunktioner är något som kan påverka de anställda på olika sätt 

(Koskela, 2003; Hjort & Wallqvist, 2004) och är som kan väcka reaktioner, positiva och 

negativa. “Privacy in the workplace is one of the more troubling personal and professional 

issues of our time.” (Hartman, 2001, s.1) Brown menar att uppkomsten till frågan om rätten 
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till privatliv på arbetsplatsen kan spåras ända till legitimeringen av rättsstaten redan före 

Kristus födelse (Brown, 1996). I slutet av 1800-talet formulerade domarna Warren och 

Brandeis en generell rätt till privatliv som ”right to be let alone” (citerat ur Warren & 

Brandeis, 1890, s.193; av Brown, 1996, s.1238). Prestationsmätning på arbetsplatsen var 

ursprungligen tänkt att förbättra dokumentationen av arbetsprocesser med en syn mot 

produktivitetsförbättring. Samma data började snart användas för att kontinuerligt mäta 

individer som därmed utsattes för en ny nivå av kontroll där individerna blev synliga vid alla 

tillfällen. (Brown, 1996)  

Mycket av det vi gör under en vanlig dag, oavsett om det är inom eller utanför arbetslivet, kan 

följas upp och kontrolleras med hjälp av de olika tekniker som finns tillgängliga i dagens 

samhälle. I denna uppsats är frågan hur individer uppfattar kontroll och om kontroll inom 

arbetslivet uppfattas annorlunda än kontroll utanför arbetslivet? Är någon typ av kontroll mer 

accepterad än någon annan?  

1.1 Intressediskussion och syfte 

De flesta organisationer vill rimligen att de kontroller som används i organisationen ska vara 

så accepterade som möjligt av de som påverkas, för att bli en naturlig del i arbetet. För att det 

ska bli möjligt är det av betydelse att individerna inte påverkas negativt av kontrollernas 

existens. Om kontroll utanför arbetslivet är mer accepterat än kontroll inom arbetslivet kan 

det vara av intresse att ta reda på varför. Utifrån vad studien kring ämnet frambringar kan det 

vara till användning för organisationer, då det kan bidra till att effektivisera kontrollfunktioner 

utifrån ett perspektiv som tidigare inte uppmärksammats. Tidigare teorier behandlar antingen 

enbart de anställdas perspektiv eller ledningens perspektiv samt enbart kontroll inom 

arbetslivet eller kontroll utanför arbetslivet, vilket innebär att det finns ett kunskapsgap om 

hur de olika perspektiven kan påverka varandra. 

Uppsatsens syfte är därför att kartlägga om det finns några likheter och skillnader i hur 

kontroll inom arbetslivet respektive utanför arbetslivet uppfattas av olika individer, samt dra 

slutsatser om dessa. Likheter och skillnader kommer att kartläggas utifrån perspektiven; 

kommunikation, medverkan, berättigande samt gynnsamhet. I studien framhävs individens 

perspektiv på dels kontroll inom arbetslivet och dels kontroll utanför arbetslivet utifrån valda 

parametrar. Samma individer som tillfrågas om kontroll inom arbetslivet tillfrågas även om 

kontroll utanför arbetslivet. Förhoppningen med studien är att kunna bidra till att överbrygga 

det kunskapsgap som finns och att bidra till teorier om kontroll inom arbetslivet. 
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1.2 Avgränsningar 

Kontroll inom arbetslivet kommer att behandlas utifrån de kontrollfunktioner och mätningar 

av de anställdas prestationer som den studerade organisationen använder sig av, vilket är en 

del i att styra ett beteende. Kontroll utanför arbetslivet kommer att behandlas utifrån de 

mätningar av individers inköpsvanor som företag använder sig av med hjälp av ett 

medlemskort samt övervakningskameror i kollektivtrafiken, vilka båda är kontrollfunktioner 

som syftar till att styra ett beteende. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel motiveras valet av det teoretiska ramverket vilket sedan presenteras och 

operationaliseras. Det teoretiska ramverket är indelat i två huvuddelar; Kontroll inom 

arbetslivet och Kontroll utanför arbetslivet. 

2.1 Val av teori 

Kontroll och styrning är begrepp som diskuterats av många forskare och i olika sammanhang 

världen över. Dock finns det ingen tidigare forskning kring relationen mellan hur individer 

uppfattar kontroll inom arbetslivet och kontroll utanför arbetslivet. Det teoretiska ramverket 

till studien utgörs därför av två skilda delar där två av de stora forskarna inom respektive 

område, Michel Foucault och David Lyon, utgör grunden för studien. Foucaults teori om 

kontroll inom arbetslivet kompletteras med forskning kring betydelsen av kommunikation 

mellan chef och anställd samt hur anställda uppfattar kontroll. I uppsatsens avslutande kapitel 

kommer dessa två delar att jämföras med varandra och analyseras med hjälp av studien som 

grund. 

Foucault är en av de forskare som haft och fortfarande har stor inverkan genom sin syn på 

kontroll som maktfunktion samt hur makten kan fungera för att upprätthålla en stark disciplin 

(Foucault, 1993). I studien kommer intervjusvaren att jämföras mot Foucaults teori för att ge 

svar på hur väl kontrollerna inom organisationen stämmer överens med den kontroll Foucault 

beskriver. Lyon har fokuserat på kontrollmekanismer i vardagen i form av olika typer av 

övervakning. Han beskriver hur övervakning är ett sätt att både visa omsorg och utöva 

kontroll (Lyon, 2001). Hjort och Wallqvist beskriver hur anställda upplever och påverkas av 

kontrollmekanismer i arbetslivet (Hjort & Wallqvist, 2004).  

2.2 Kontroll inom arbetslivet 

2.2.1 De fogliga kropparna 

Foucault menade att för att få ut bästa möjliga resultat i arbetet gäller det att utnyttja individen 

maximalt. För att uppnå högre mål handlar det om att få individen foglig och att införa 

disciplin. Kontroll som används för att få individen foglig, utövas genom en ständig 

övervakning av verksamhetens förlopp snarare än resultatet i sig. I förlängningen kommer 

individer som avviker från normen att kunna sättas under övervakning. (Foucault, 1993) Det 

är alltså arbetsprocessen som ska kontrolleras och justeras för att uppnå bästa möjliga resultat.  
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2.2.1.1 Konsten att fördela 

Disciplin börjar med att fördela och sätta upp gränser i rummet. Fördelningen görs genom att 

skapa slutna miljöer, ruta in individer och skapa funktionella placeringar vilket resulterar i att 

alla individer är utbytbara. Foucault exemplifierar den slutna miljön med hur portvakten vid 

en fabrik ringer i klockan vid arbetsdagens början, låser dörrarna en kvart efter arbetet har 

börjat och sedan släpper ut arbetarna vid dagens slut samt därefter igen låser dörrarna för att 

ingen ska komma åt verktyg och liknande. Den slutna miljön skapar ordning och möjliggör 

uppsikt över arbetarna. På så sätt går det att kontrollera vilka som är närvarande samt att 

bryta, för organisationen, oönskad kommunikation mellan individer. Alla beteenden 

övervakas, uppskattas, belönas eller bestraffas. Fördelningen medverkar också till att alla 

individer är utbytbara då deras roll definieras genom tydliga arbetsbeskrivningar som är en del 

av en större arbetsprocess. (Foucault, 1993) 

2.2.1.2 Kontroll av verksamheten 

Med kontroll av verksamheten, som också är ett verktyg i att skapa disciplin, menas 

granskning av arbetet som utförs av de anställda. Kontroll utövas exempelvis genom 

tidsscheman och ett uttömmande utnyttjande av tiden. Tidsschemat berör införandet av 

tidsrytmer, obligatoriska arbetsuppgifter och återkommande förlopp men även exkluderande 

av allt som kan distrahera de anställda. Kontrollen av verksamheten sker även genom ett 

uttömmande utnyttjande av tiden, det gäller att ur tiden utvinna fler användbara stunder och 

en större mängd användbar kraft – tiden ska inte gå till spillo. (Foucault, 1993)  

2.2.2 Den hierarkiska övervakningen 

Foucault använder sig av begreppet panoptikon, det allseende ögat, som utgår från Jeremy 

Benthams (1787/2002) idéer, där det utifrån ett torn går att övervaka kringliggande 

byggnader. Foucault beskriver en övervakning som gör alla individer som utsätts fullt synliga 

och där de som observerar ser men inte själva kan synas. De utsatta vet att de kan bli 

övervakade men inte när, vilket innebär att makten blir mer effektiv. Makten som följer av 

övervakningen tillhör inte en specifik individ utan fungerar som ett maskineri, den finns 

överallt men utövas under tystnad och utgör ett integrerat system i organisationen. Den 

huvudsakliga verkan med panoptikon är att individen blir medveten om att denne kan 

övervakas och på så sätt upprätthåller makten sig själv. Övervakningen blir permanent trots 

att den faktiska övervakningen inte är det. (Foucault, 1993) Dagliga prestationsmätningar är 
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exempelvis en metod för total kontroll som gör individen synlig under hela arbetsdagen 

(Brown, 1996). 

2.2.3 Hur kontroll inom arbetslivet uppfattas av de anställda 

Hur övervakning och kontroll påverkar de anställda är olika. Kritiska röster menar att det är 

svårt för de anställda att komma ifrån den obehagliga känslan av att känna sig övervakad, 

trots att övervakning kanske inte är kontrollens syfte. De menar att det kan påverka individens 

prestation till det negativa. Individens personliga integritet kan kränkas om individen ständigt 

känner sig påpassad och kontrollerad. Övervakningssystem kan även leda till en högre 

stressnivå, sämre självkänsla och sämre relationer mellan anställda. (Hjort & Wallqvist, 2004) 

Dagens arbetsplats kan också leda till att den anställde känner en allmän otrygghet, att denne 

tvivlar på sin egen värdighet (Brown, 2000) samt en känsla av maktlöshet (Brown, 1996; 

Brown, 2000). Utöver detta kan kontroll leda till att fokus är på kvantitet snarare än kvalitet 

eller att en negativ spiral skapas då övervakningen kan leda till förändrade beteenden hos de 

anställda, vilket i sin tur kräver mer övervakning (Hjort & Wallqvist, 2004).  

Men det finns samtidigt de som tror att anställda inte upplever det som särskilt kränkande om 

exempelvis e-post kontrolleras. Hur de anställda uppfattar övervakning och kontroll på 

arbetsplatsen beror på om skälen till övervakningen anses vara berättigade och om individen 

själv gynnas av den. Vad gäller skälen till övervakningen är det viktigt att de kommuniceras 

och att de verkar rimliga, annars finns det en risk att övervakningen uppfattas som en brist på 

förtroende eller ses som trängande. Om de anställda får vara med i ett tidigt stadium i 

diskussioner om vilken övervakning som ska införas och om de har möjlighet att påverka den 

är chansen större att de ser till de positiva aspekterna av övervakningen. (Hjort & Wallqvist, 

2004) Brown menar att effekten av kontroll på arbetsplatsen beror på balansen mellan vad 

organisationen har för behov av information och individers rätt samt behov av privatliv. Om 

balansen är rätt menar Brown att kontrollen resulterar i reducerade utanförskapskänslor, 

utökad kontroll över personlig information och förbättrad arbetstillfredsställelse för de 

anställda. (Brown, 1996) Hartman menar att de anställda respekteras om det finns en balans i 

kontrollen då den ger individerna ett personligt utrymme, information om var utrymmet 

slutar, tillgång samt rätt att justera insamlad information då kontrollens syfte är att utveckla de 

anställda snarare än att fånga syndare (Hartman, 2001). Om balansen däremot inte finns 

resulterar kontrollen i konflikter, ineffektivitet och att individen upplever överträdelser på den 

personliga integriteten (Brown, 1996).  
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2.2.4 Kommunikation 

En grundläggande förutsättning som måste uppfyllas för att övervakning och kontroll ska 

kunna uppfattas som positiv är kommunikation och de anställdas medverkan (Hjort & 

Wallqvist, 2004). Kommunikationen och förståelsen från ledningens sida är viktig för att de 

anställda ska finna motivation att utföra tråkiga och monotona uppgifter (Gagné & Deci, 

2005) eller vid en implementeringsprocess av nya styrmedel (Jazayeri & Hopper, 1993). 

Kommunikation tycks också vara viktig för att övervakning och kontroll inte ska uppfattas 

negativt. Det finns forskare som pekar på att kommunikation face-to-face är viktig för att 

skapa förtroende mellan överordnad och underordnad (se exempelvis Roberts & Scapens, 

1985; Evans et al., 1994), vilket innebär att kommunikationen i sig kanske inte är det 

viktigaste utan snarare hur kommunikationen sker. De som förespråkar dagliga mätningar av 

anställdas prestationer ser det som ett system av feedback för att leda de anställda till 

produktivitetsförbättringar (Brown, 1996). Weiss menar att den genomträngande 

övervakningen och den disciplinära kontrollen enligt Foucaults modell underlättas om den har 

rehabiliterande snarare är bestraffande syften (Weiss, 2005). 

2.3 Kontroll utanför arbetslivet 

Oavsett vilket syfte en övervakning har kommer individer att kunna kontrolleras och styras på 

olika sätt. Kontrollmekanismer kan definieras som vilken insamling och behandling av 

personlig data som helst, vare sig den är identifierbar eller inte, då insamlingen sker i syfte att 

påverka eller hanteras av dem som samlat in den.  (Lyon, 2001) 

2.3.1 Visa omsorg och utöva kontroll 

Övervakning är ett sätt för samhället att både visa omsorg och att utöva kontroll. Det finns då 

två sidor av syftet med övervakningen; dels att inte låta en individ utsätta sig själv för fara och 

dels att övervakningen ska förhindra en individ från att utsätta andra för fara. 

Övervakningskameror i samhället är inte den enda kontrollmekanismen utan lagring av 

information om individer är också en typ av kontroll. (Lyon, 2001) 

2.3.2 Kroppslösa och osynliga kontrollmekanismer 

Utveckling inom både kommunikationsteknologi och informationsteknologi möjliggör 

kommunikation på avstånd. Vad som tidigare gått att övervaka i form av individers fysiska 

position, den förkroppsligade övervakningen, har mer och mer övergått till övervakning av 

spår som individer lämnar efter sig. (Staples, 2000; Lyon, 2001) Dessa spår kan vara 
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registrerade telefonsamtal, besökta Internetsidor eller köp registrerade med betalkort. Men 

utvecklingen av allt fler osynliga kontrollmekanismer gör inte att direkta sociala möten 

förlorar sin betydelse. Förtroende i en social relation härrör från “looking each other in the 

eye /.../ the deal sealed with a handshake” (Lyon, 2001, s.16), vilket visar på betydelsen av 

interaktion face-to-face. Likt förtroendet i en social relation behöver individer få en 

bekräftelse på vilket syfte övervakningen har för att kunna ge sitt samtycke till den, eller 

åtminstone acceptera att den existerar och används. (Lyon, 2001)  

Betydelsen av tiden och rummet bör mer övergå till att tala om tid och rum som 

nyckeldimensioner i socialt liv. Datorer och utveckling inom IT-teknologin möjliggör att 

betydelsen av tiden och rummet suddas ut. (Staples, 2000; Lyon, 2001) Denna utveckling har 

även gjort att övervakningen av individer måste följa utvecklingen och därmed har 

kontrollerna blivit allt mer osynliga (Lyon, 2001). 

2.3.3 Offentligt liv respektive privatliv 

Då okroppsliga förhållanden blir allt vanligare och då gränserna mellan tid och rum suddas ut 

förändras betydelsen av vad som anses vara offentligt respektive privat. Vad som numera ses 

som privat blir mer diffust genom att personlig information cirkulerar i offentliga system och 

kan komma att användas på många olika sätt. Något som många individer reagerar på är 

personlig information som används av fel individer och i fel syften. Det privata är en zon av 

immunitet där individer själva styr sitt beteende. Det egna hushållet är något den enskilde 

individen vill kontrollera själv utan insyn från andra. Även på offentliga platser kan individer 

vilja behålla sin personliga integritet och sin privata sfär och inte vilja bli övervakade då det 

inte alltid går att förutse vad informationen kommer att användas till; i kommersiella syften 

eller som föremål i en utredning om någon händelse inträffat. (Lyon, 2001) I dagens samhälle 

har individen övergått till att betraktas som ett objekt som kan kontrolleras snarare än att vara 

en fysisk person då samhällets kontrollfunktioner i allt större grad har blivit osynliga (Staples, 

2000). För att minska motståndet mot kontroll menar Lyon att individer måste försöka bortse 

från den anonymitet samhället inbjuder till och försöka bygga upp ett förtroende till andra 

individer och till de som styr kontrollfunktionerna eller övervakningen (Lyon, 2001). 

Lyon menar att motstånd mot övervakning också kan minskas genom en förkroppsligad, face-

to-face kommunikation (Lyon, 2001). Campbell och Carlson menar det motsatta, att motstånd 

mot övervakning minskar när den inte är förkroppsligad och när det varken går att se tornet 

eller vakten, som Foucault hänvisar till, eftersom det då blir svårare att veta vad som ska 
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motarbetas. De menar att motståndet mot övervakning och kontroll också minskar när vi 

själva deltar. Orsaken till att vi deltar i insamlingen av information är vår tro på att kunna 

gynnas och få förmåner genom utbytet av information och därför är vi villiga att betala med 

informationen för att få erbjudanden. (Campbell & Carlson, 2002) 

2.4 Operationalisering 

Med utgångspunkt i den teori som presenterats kring kontroll inom arbetslivet har 

respondenterna som deltagit i studien svarat på frågor kring: 

 Medverkan: om respondenterna önskar medverka i utformningen av 

kontrollfunktionerna samt om de har deltagit i utformningen. 

 Kommunikation: om respondenterna upplever kommunikationen mellan chef och 

anställd som konstruktiv. 

 Berättigande: om respondenterna anser att kontrollfunktionerna fyller en funktion samt 

om de anser att kontrollfunktionerna behövs. 

 Gynnsamhet: om respondenterna anser att de på något sätt gynnas av 

kontrollfunktionerna. 

 Uppfattning: om respondenterna uppfattar kontrollfunktionerna positivt, negativt eller 

om de ställer sig neutrala. 

Även frågorna kring kontroll utanför arbetslivet har sin utgångspunkt i den teori som 

presenterats: 

 Medverkan: om respondenterna är bekväma med att medverka i kontrollfunktionerna. 

 Berättigande: om respondenterna anser att kontrollfunktionerna fyller en funktion samt 

om de anser att kontrollfunktionerna behövs. 

 Gynnsamhet: om respondenterna anser att de på något sätt gynnas av 

kontrollfunktionerna. 

 Uppfattning: om respondenterna uppfattar kontrollfunktionerna positivt, negativt eller 

om de ställer sig neutrala. 

Kommunikation mellan överordnad och underordnad sker inte på samma sätt utanför 

arbetslivet som inom arbetslivet och skulle därför vara långsökt att jämföra, därför har frågor 

kring kommunikation kring kontroll utanför arbetslivet uteslutits. Se Bilaga 1 och Bilaga 2 för 

intervjuguider.  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts gällande studieobjekt, insamlingsmetod, 

tillvägagångssätt och sammanställning av material samt studiens begränsningar och 

metodkritik. 

3.1 Val av studieobjekt 

För att kunna besvara syftet har det varit av betydelse att undersöka en organisation som 

använder kontroll i form av mätning av anställdas arbetsprestationer, mätning av beteende på 

individnivå. Då uppsatsen ämnar undersöka hur individer uppfattar kontroll inom respektive 

utanför arbetslivet, är förhoppningen att mer personliga åsikter framkommer i studien om det 

är respondenternas individuella arbetsprestationer som mäts och utvärderas. För att tydligare 

påvisa om individerna själva anser att de gynnas av kontrollen på arbetsplatsen och har 

betydelse för hur den uppfattas har valet varit att intervjua anställda i ett kreditmarknadsbolag 

där en mindre del av lönen är prestationsbaserad. Samma individer har tillfrågats om hur de 

uppfattar att deras individuella beteende kontrolleras och mäts utanför arbetslivet. 

3.2 Val av insamlingsmetod 

3.2.1 Pilotstudie 

I ett förberedande skede av studien har en pilotstudie genomförts för att testa 

tillvägagångssätt, insamlingsmetod och intervjufrågor. 

3.2.1.1 Tillvägagångssätt och val av insamlingsmetod 

I pilotstudien agerade fyra personer anställda i en organisation och intervjuades, utifrån vid 

intervjutillfället givna förutsättningar, om deras hypotetiska arbetsplats kontrollfunktioner 

samt kontroller de kommer i kontakt med utanför arbetslivet. Insamlingen av datan gjordes 

med hjälp av intervjuer om cirka 30-45 minuter, tre intervjuer genomfördes via telefon och 

den fjärde som en personlig intervju. Materialet sammanställdes och analyserades tillsammans 

av båda författarna. Valet att genomföra en kvalitativ studie motiveras av att analysen inte 

skulle vara lika djupgående vid en enkätundersökning då följdfrågor inte skulle kunna ställas.  

3.2.1.2 Lärdomar från pilotstudien 

De intervjufrågor som användes vid intervjuerna matchade den valda teorin och den 

operationalisering av kontrollbegreppet som gjorts. Respondenterna upplevde dock att 



11 

 

intervjufrågorna var breda och att de därmed kunde lämna samma eller liknande svar på flera 

av frågorna. Till uppsatsstudien har frågorna därför omformulerats och tydliggjorts för att 

minimera risken för eventuella oklarheter. Respondenterna upplevdes inte så förberedda som 

önskat, något som tagits fasta på inför uppsatsstudien. Därför har respondenterna i 

uppsatsstudien fått information om vilka ämnen som skulle komma att behandlas i ett tidigare 

skede. I intervjuerna i pilotstudien ställdes inte heller så många följdfrågor som det senare 

framkom skulle ha behövts. Dessa frågor skulle ha kunnat hjälpa till vid analysen för att 

förhoppningsvis ge mer nyanserade och djupare svar. Till uppsatsstudien har därför 

intervjufrågorna utgjorts av öppna frågor med följdfrågor för att utveckla ett individuellt 

resonemang.   

3.2.2 Uppsatsstudie 

För att besvara uppsatsens syfte behöver djupa diskussioner inledas med respondenterna där 

möjlighet finns att ställa följdfrågor för att utveckla ett vidare resonemang. Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer är därför mest lämpligt att använda sig av (Saunders et al., 2009). 

Uppsatsen är en komparativ studie där likheter och skillnader belyses i ett utforskande syfte 

(Saunders et al., 2009). Studien är även explorativ (Saunders et al., 2009) då just kontroll och 

mätning på detta sätt, inom och utanför arbetslivet och i jämförelse med varandra, inte 

behandlats i någon liknande studie.   

3.3 Tillvägagångssätt och sammanställning av materialet 

Fyra dagar före intervjutillfällena tilldelades respondenterna, såväl de två cheferna som de 

fem anställda, information om vilka ämnen som skulle komma att behandlas. Informationen 

fick de för att kunna förbereda sig inför intervjun samt för att ta ställning i de olika ämnena 

och kunna förbereda argument. Intervjuerna hos studieobjektet bandades inte då ett 

sekretessavtal mellan författarna och organisationen inte medgav inspelning, intervjusvaren 

noterades därför löpande under intervjun. Efter respektive intervju fick samtliga respondenter 

ge svar på om intervjuaren uppfattat deras resonemang korrekt och därefter sammanställdes 

materialet översiktligt efter respektive intervju. De två närmaste dagarna efter intervjuerna 

sammanställdes materialet i sin helhet. Alla respondenter hålls anonyma i studien men 

tillfrågades om kontaktuppgifter för möjlighet att tydliggöra eventuella oklarheter. Samtliga 

intervjuer genomfördes samma dag på organisationens huvudkontor, individuellt och under 

samtalsliknande former. Intervjuerna var av varierande längd, mellan 30-45 minuter.      
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3.3.1 Val av intervjuare och intervjuobjekt 

Inom organisationen fanns vid intervjutillfället en gruppchef som nyligen lämnat över sina 

arbetsuppgifter till en ny gruppchef. Efter samtal med båda dessa valdes intervjun att 

genomföras med den tidigare gruppchefen, som vid intervjutillfället var mer insatt i 

avdelningens kontrollfunktioner än den nya chefen. Vid intervjun med gruppchefen närvarade 

båda författarna. Utöver gruppchefen finns även en teamleader som också intervjuades, denne 

är underordnad gruppchefen. Informationen från intervjuerna med gruppchefen och 

teamleadern användes som bakgrundsinformation inför intervjuerna med de anställda. De 

respondenter som medverkat i studien har varit deltagande på frivillig basis. Ingen av 

respondenterna har tilldelats författarna, utan de kriterier som ställdes upp var att 

respondenterna skulle vara insatta i vilka kontrollfunktioner avdelningen i fråga hade. 

Villkoren formulerades som att respondenterna skulle ha haft sin anställning som handläggare 

inom avdelningen under en längre period än två månader, samt att anställningen skulle vara 

heltid eller nästintill heltid. Under intervjuerna med teamleadern och de anställda var enbart 

en av författarna deltagande då den andra författaren är anställd inom organisationen. Under 

dessa intervjuer ansvarade därför samma författare för hela intervjun samt kontrollerande av 

att alla frågor behandlats. Även sammanställning av materialet ansvarade samma författare 

för, allt för att säkerställa anonymiteten i studien. Kontaktuppgifter till respondenterna erhölls 

endast författaren som inte är anställd inom organisationen.     

3.4 Begränsningar och metodkritik 

Begränsningarna med denna studie är att den endast har en deltagande organisation och 

generaliseringsmöjligheterna är därmed begränsade (Saunders et al., 2009). Studien kan 

endast ge en fingervisning om hur individer resonerar kring kontroll inom respektive utanför 

arbetslivet. Om studien innehållit två studieobjekt, och därmed ytterligare fem anställda, hade 

kanske ytterligare slutsatser kunnat dras. Önskvärt hade varit att den andra organisationen 

använder sig av en annan typ av kontroll eller mätning av prestationer. Alternativt en 

organisation som enbart eller inte alls har prestationsbaserad lön för att få ytterligare ett 

perspektiv på hur lönen kan påverka uppfattningen. Dock har intervjusvaren i studien visat på 

skillnader i hur individer uppfattar kontroll vilka, trots endast en deltagande organisation, har 

kunnat analyseras. Då ämnet och det valda synsättet inte tidigare behandlats har det varit svårt 

att finna litteratur och teorier som behandlar just den valda kombinationen av kontroll inom 

respektive utanför arbetslivet. Därför bidrar denna studie till att överbrygga det kunskapsgap 

som finns. 
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Utifrån det som ovan beskrivits, att uppsatsen ämnar kartlägga om det finns några likheter och 

skillnader i hur individer uppfattar kontroll samt valet att genomföra en kvalitativ studie, finns 

det flera aspekter som kan diskuteras. Det kan ifrågasättas vilka slutsatser som kan dras då 

respondenterna till antalet är relativt få. I en kvantitativ studie hade fler respondenter kunnat 

delta och därmed hade studiens trovärdighet kunnat öka. Motiveringen till att genomföra den 

kvalitativa studien är att utveckla ett resonemang på ett sätt som endast är möjligt i en 

kvalitativ studie. En ytterligare faktor som kan påvisas som metodkritik är valet av deltagande 

organisation. Om båda författarna hade kunnat delta i samtliga intervjuer hade båda kunnat 

sammanställa materialet och därmed säkerställa att det är korrekt. Men då respondenterna 

direkt efter intervjun fått svara på om intervjuaren uppfattat denne korrekt och då varje 

intervju sammanställts översiktigt före nästa kan ändå intervjuerna anses korrekt framställda. 

Det kan också tänkas att respondenterna skulle ha kunnat påverkas av att den ena författaren 

är anställd inom organisationen, men då de anställda hållits anonyma för denne kan relationen 

inte anses ha påverkat. 
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4 Studien 

I detta kapitel presenteras materialet som sammanställts utifrån intervjuer genomförda på ett 

kreditmarknadsbolag. Kapitlet är indelat i två huvuddelar; Inom arbetslivet och Utanför 

arbetslivet; vilka behandlar hur respondenterna uppfattar kontroll utifrån dessa perspektiv.   

4.1 Inom arbetslivet 

4.1.1 Kreditmarknadsbolagets kravavdelning 

Studieobjektet är ett kreditmarknadsbolag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och 

Finland, härefter benämnt Organisationen. Huvudkontoret ligger i Sverige varifrån 

verksamheten bedrivs, något som är möjligt då kommunikationen med kunder främst sker 

brevledes och via telefon. Organisationen bedriver idag både utlåning och inlåning men den 

huvudsakliga verksamheten är utlåning. Kravavdelningens uppgift är att ha kontakt med de 

kunder som har ett lån hos Organisationen men som inte betalat sin månadsavgift i tid. 

Respondenterna arbetar i kravavdelningens första grupp som har kontakt med kunder som är 

sena med upp till två månadsinbetalningar. Syftet med samtalen är att träffa en uppgörelse om 

när och hur mycket kunden ska betala, ett så kallat betalningslöfte. (Gruppchefen, 2011) 

Intervjuer genomfördes med gruppchefen för kravavdelningen, teamleadern för avdelningens 

första grupp och fem av handläggarna inom samma grupp. De fem anställda benämns härefter 

som Respondent A-E. Diskussionen som förts om de kontrollfunktioner avdelningen använder 

grundar sig i implementeringen av ett nytt uppringningssystem, härefter benämnt 

ringsystemet, genom vilket de anställda kontaktar kunderna. Ringsystemet möjliggör 

individuella mätningar av arbetsprestationer, allt för att öka effektiviteten och optimera 

arbetstiden (Gruppchefen, 2011). De mätningar som görs är: 

 Antal ringda samtal 

 Arbetad tid i ringsystemet 

 Antal ringda samtal/tid i ringsystemet 

 Antal betalningslöften 

 Lyckandegraden (Hur många av betalningslöftena som infrias i förhållande till antal 

betalningslöften som erhållits)  

 Antal betalningslöften/tid i ringsystemet 

 Antal betalningslöften/antal samtal 
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De anställda har en grundlön som kan utökas med en bonus vilken baseras på den individuella 

prestationen utifrån uppföljning på lyckandegraden på betalningslöften (Gruppchefen, 2011).  

Figur 1 nedan är en sammanställning av de intervjusvar som framkommit i studien gällande 

kontroll inom arbetslivet. Respondenternas svar har tolkats utifrån det resonemang som förts i 

intervjuerna där frågorna har uppdelats i olika kategorier; Medverkan, Kommunikation, 

Berättigande, Gynnsamhet samt Uppfattning. Medverkan är indelat i “Önskan att medverka” 

samt “Faktisk medverkan” där önskan att medverka syftar till att svara på om respondenterna 

vill delta i utformandet av de kontrollfunktioner som finns. Faktisk medverkan syftar till att 

svara på om respondenterna upplever att de har varit med och påverkat utformandet av 

kontrollfunktionerna. Kommunikation syftar till att svara på om respondenterna upplever att 

feedback från chefer är konstruktiv. Utifrån om respondenterna anser att kontrollfunktionerna 

fyller en funktion och om de behövs, “Funktion” respektive “Behov”, svarar respondenterna 

på om kontrollfunktionerna anses vara berättigade. “Gynnsamhet” syftar till att ge svar på om 

respondenterna anser att de på något sätt gynnas av att kontrollfunktionerna finns och 

“Uppfattning” är en tolkning av om respondenterna upplever kontrollfunktionerna som 

positiva eller negativa. “Neutral” indikerar att respondenten inte har någon åsikt eller inte kan 

ta ställning i frågan. 

Inom arbetslivet Respondent 

A 

Respondent 

B 

Respondent 

C 

Respondent 

D 

Respondent 

E 

Medverkan 

  Önskan att medverka 

   Faktisk medverkan 

 

Nej 

Nej 

 

Ja 

Nej 

 

Ja 

Nej 

 

Nej 

Nej 

 

Nej 

Nej 

Kommunikation Ja Ja Ja Ja Ja 

Berättigande 

   Funktion 

   Behov 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja/Nej 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Neutral 

 

Ja 

Ja 

Gynnsamhet Ja Nej Nej Ja Ja 

Uppfattning  Positiv Negativ Negativ Positiv Negativ 

Figur 1.  Sammanställning av intervjusvar om kontroll inom arbetslivet. 

4.1.2 Medverkan 

Gruppchefen berättar hur ett nytt ringsystem som implementerades under hösten 2008 var 

tänkt att effektivisera och optimera arbetstiden samt möjliggöra bättre uppföljningar än 

tidigare då ringsystemet minskar risken att felaktig information matas in och följs upp. De 
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mätningar av individuella prestationer som ligger till grund för den individuella bonusen 

implementerades i början av år 2009. I denna process medverkade Gruppchefen till att 

utforma rutiner för hur de anställda ska arbeta med de tekniska verktygen, Teamleadern har 

däremot inte medverkat i processen.  

Alla de anställda som deltagit i studien uppger att de inte varit med och påverkat vilka typer 

av mätningar som görs, det är något som beslutas högre upp i organisationen. De anställda är 

medvetna om vilka mätningar som görs men har egentligen inte fått vara med och påverka 

dess utformning (Respondent E, 2011). Respondent C berättar dock att det någon gång per år 

anordnas workshops och menar, liksom Respondent B, att det går att lämna förslag på vad 

som borde kontrolleras och mätas eller om något borde förbättras. Både dessa har även en 

önskan om att medverka i att förändra mätningarna men upplever att de inte kan vara med och 

påverka:  

“Jag kan lämna önskemål, egentligen inte mer än så.” (Respondent B, 19 april 2011) 

“De säger att de vill ha information men gör ändå som de själva vill.” (Respondent C, 19 april 

2011) 

Det är dock inte alla som önskar delta i utformandet av mätningarna eller i ett eventuellt 

förändringsarbete. Exempelvis menar Respondent E att denne inte velat vara med i en process 

att utforma mätsystemet men har samtidigt ingen förklaring till varför. Respondent D menar 

att denne inte hade velat vara med i en förändringsprocess då systemet redan är så pass bra. 

4.1.3 Kommunikation 

I och med att ringsystemet möjliggör uppföljning av de anställdas arbete vill Gruppchefen och 

Teamleadern kunna kommunicera med de anställda genom att löpande ge dem feedback. 

Gruppchefen och Teamleadern vill att de anställda ska veta hur deras prestationer bedöms och 

ambitionen är att feedback ska hållas individuellt, face-to-face, med de anställda. I dagsläget 

förekommer i vissa fall individuell feedback via e-post en gång per månad. Varje vecka hålls 

även gruppmöten med hela gruppen där de anställda coachas som ett team och får information 

inför den kommande veckan. Teamleadern menar att de anställda ska få veta när de gjort 

något bra och ska premieras för bra prestationer, samtidigt som de även ska kunna ta emot all 

typ av kritik, så länge den är konstruktiv. Vidare menar denne att genom att bara småprata 

med de anställda så kan de coachas i det dagliga arbetet.    
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Respondent D uppger att cheferna till en början var ganska tysta med hur de anställdas 

prestationer mättes men att de nu är mer öppna om hur kontrollerna fungerar och att de fått 

mer information om varför mätningarna görs. Respondent B anser att sättet som 

kontrollfunktionerna kommunicerats till de anställda varit “by the way” (Respondent B, 19 

april 2011), i förbifarten, utan att cheferna förklarat mer än så. Tre av respondenterna berättar 

att kontrollerna kommunicerats muntligen, något Respondent C tycker är bra. Respondent E 

är nöjd med det sätt kontrollerna hittills kommunicerats på medan Respondent D tillägger att 

kontrollerna mest bara finns i bakgrunden.  

Vid veckans gruppmöte diskuteras inga individuella insatser utan det är gruppens arbete och 

prestationer samt planering i stort som diskuteras. Varje vecka presenteras också statistik för 

hur alla anställda ligger till (Respondent A, 2011; Respondent D, 2011). Statistiken 

presenteras öppet, uppsatt på en vägg i lokalen (Respondent A, 2011), något som inte alla 

respondenter är bekväma med:  

“Det borde räcka med att den som behöver informationen har tillgång.” (Respondent B, 19 

april 2011) 

Den feedback som de anställda får via e-post en gång per månad innehåller också statistik 

som Teamleadern plockar ut ur ringsystemet. Alla de anställda som deltagit i studien menar 

att kommunikationen från chefer är konstruktiv, såväl den skriftliga som den muntliga. De 

anställda uppmuntras och får också individuell feedback dagligen då Teamleadern går runt i 

lokalen och småpratar med de anställda (Respondent A, 2011). Respondent E känner dock 

ibland en viss tvetydighet i hur cheferna kommunicerar med de anställda. De anställda kan få 

information om att försöka öka på antalet samtal till kunder samtidigt som de också ska ta 

reda på varför kunderna inte kan betala, frågan är om fokus ska ligga på kvantitet eller 

kvalitet, något även en annan av respondenterna funderat över. Respondent E menar att de 

anställda får feedback främst om något fel begåtts och att den då är ganska tätt inpå det 

inträffade, men tillägger att feedbacken då är konstruktiv. Respondent A och Respondent D 

uppger att de för egen statistik för att löpande kunna kontrollera sina prestationer. 

4.1.4 Berättigande 

Kontrollerna och mätningarna är ett bra sätt för Gruppchefen och Teamleadern att planera 

resurserna bättre samt se om avdelningen har rätt sammansättning av individer sett till vad 

gruppen åstadkommer. Kontrollerna möjliggör även att kunna uppmärksamma hur personalen 

mår utifrån hur de presterat. Gruppchefen menar att statistiken kan ge en indikation på om den 
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anställde inte mår bra utifrån om denne presterat annorlunda än normalt. Teamleadern berättar 

hur kontrollerna är berättigade utifrån flera olika faktorer; de ger struktur i arbetet och skapar 

effektivitet; de optimerar arbetstiden som Gruppchefen uttrycker det; och de möjliggör bättre 

coachning då den blir mer konkret utifrån den statistik som kan följas upp. Teamleadern 

betonar även att det är viktigt att kommunicera med de anställda för att de ska förstå syftet 

med kontrollerna och att de anställda är “viktiga brickor i spelet” (Teamleadern, 19 april 

2011). För lönesättningens skull är kontrollerna bra då de anställda belönas efter den egna 

prestationen (Gruppchefen, 2011). Teamleadern menar att det är svårt att svara på om de 

anställda skulle arbeta annorlunda om kontrollerna inte fanns då det handlar om den 

individuella disciplinen samtidigt som Gruppchefen är övertygad om att de anställda skulle 

arbeta annorlunda om kontrollerna inte fanns. Dock menar Teamleadern att kontrollerna inte 

borde behövas då de anställda borde ha en disciplin att arbeta ändå.  

En av respondenterna ställer sig frågande till varför kontrollerna används och om de verkligen 

behövs: 

“Till vilken nytta egentligen?” (Respondent B, 19 april 2011) 

Samme respondent ser dock att kontrollerna fyller en funktion då Teamleadern kan se statistik 

utifrån mätningarna och då exempelvis upptäcka avvikelser vilket innebär att kontrollerna 

ändå behövs för att se till att arbetet utförs. Respondent B och Respondent E uppger att de 

skulle arbeta annorlunda om kontrollerna inte fanns men samtidigt menar Respondent B att 

kontrollerna inte behövs då denne gör sitt arbete ändå. En av respondenterna tycker att 

mätningarna fyller ett syfte, de är en kontroll över att arbetsuppgifterna utförs på rätt sätt, men 

är inte helt övertygad om att den är nödvändig, “den behövs väl” (Respondent D, 19 april 

2011), fokus ska vara på arbetet och inte kontrollerna i sig. Övriga respondenter har en klarare 

uppfattning om att mätningarna fyller en funktion och att de behövs, dels för att kunna se en 

helhet och vilken funktion den enskilda individen har (Respondent C, 2011) och dels för att se 

hur individerna presterar jämfört med gruppen (Respondent A, 2011; Respondent E, 2011) 

vilket Respondent E menar ger en trygghet. Respondent A är fokuserad på den bonus som 

mätningarna kan ge upphov till och menar att de behövs för att hålla motivationen uppe. Utan 

bonusen, som är en förlängning av att kontrollerna finns, menar Respondent A att denne 

kanske inte skulle arbeta lika bra. 
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4.1.5 Gynnsamhet 

I och med att de anställda har möjlighet till en bonus utöver grundlönen anser Gruppchefen att 

de gynnas av kontrollerna. Tidigare var bonusen gruppbaserad men nu utgår den ifrån 

individens prestation vilket gynnar den enskilde individen på ett annat sätt än tidigare. 

Bonusen utgör dock en procentuellt liten del av lönen och Gruppchefen betonar att det är 

“bättre med statistik på individnivå” (Gruppchefen, 19 april 2011), för att se till individens 

prestationer. Kontrollerna som avdelningen använder leder förhoppningsvis till att de 

anställda mår bättre då de kan coachas utifrån den individuella prestationen. Den anställde 

kan få hjälp med vad just denne behöver och på så sätt menar Teamleadern att de anställda 

gynnas av kontrollerna. Sedan tillägger Teamleadern att det i förlängningen leder till att 

gruppen fungerar bättre som ett team.    

Tre av respondenterna menar att de gynnas av kontrollerna. Respondent A och Respondent D 

menar att de gynnas av kontrollerna då de ligger till grund för bonussystemet, de gynnas 

därför att deras prestationer kan belönas. Respondent E menar snarare att denne gynnas då 

kontrollerna gör att denne får mer översikt över arbetsuppgifterna, kontrollerna medför att det 

blir “lättare att förhålla sig till hur man ska fördela dagen” (Respondent E, 19 april 2011). 

De två respondenter som inte känner att de gynnas av kontrollerna tar också upp bonusen som 

argument, de menar att det inte är samma fokus på bonus längre och att den utgör en så pass 

liten del av lönen att de därför inte gynnas av dem (Respondent B, 2011; Respondent C, 

2011). Respondent B tillägger att kontrollerna nu enbart är något som påverkar det egna egot 

genom att “man klappar sig själv på axeln om man gjort bra ifrån sig” (Respondent B, 19 april 

2011). 

4.1.6 Uppfattning 

Gruppchefen menar att kontrollerna både har sina fördelar och nackdelar då de anställda 

säkert kunde känna sig stressade i övergångsperioden till det nya systemet men att det ändå 

överväger åt den positiva sidan då kontrollerna möjliggör att individer själva kan se vad de 

bidrar med i arbetet. Teamleadern tycker det är svårt att säga hur de anställda borde uppfatta 

kontrollen då det är så individuellt.  

Tre av respondenterna uppfattar kontrollerna negativt och förknippar dem med negativa 

känslor. Respondent B uppger att kontrollerna var mer sporrande när bonusen var högre och 

att de nu enbart ger en onödig stress. Även Respondent C och Respondent E uppger att 
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kontrollerna utgör ett stressmoment men Respondent C tillägger samtidigt att en viss positiv 

stress kan göra att denne når uppsatta mål. Respondent E beskriver sig själv som en person 

som alltid vill göra det lilla extra och menar att denne arbetar extra hårt i och med att 

prestationerna mäts vilket medför att denne känner en större stress nu än förr. Respondent B 

ser sig själv som en ansvarsfull person som hela tiden vill prestera bra och säger att 

mätningarna inte alltid ger en rättvis bild då allt arbete inte utförs i ringsystemet. Därmed 

mäts inte alla arbetsuppgifter på samma sätt, exempelvis mäts inte besvarade inkommande 

samtal eller besvarade e-post.  

Övriga två respondenter är mer positivt inställda till att prestationerna mäts. Respondent A 

tycker att det är ett bra system då denne är en tävlingsmänniska och vill visa att de egna 

prestationerna är bra och upplever inte kontrollerna som stressande utan endast som en “extra 

morot” (A, 19 april 2011). Inte heller Respondent D känner någon stress över att kontrollerna 

finns men ser inte dessa enbart som en morot, utan menar också att de behövs för att hålla 

motivationen uppe. Utan mätningarna “skulle inte motivationen vara densamma” (Respondent 

D, 19 april 2011). Dock tycker Respondent D att det ibland kan vara för mycket fokus på 

mätningarna som görs och att det istället borde vara helheten som premieras. 

4.2 Utanför arbetslivet 

När respondenterna ombeds beskriva vad de anser att kontroll utanför arbetslivet är 

framkommer många definitioner. Exempelvis menar Respondent D att i stort sett allt går att 

kontrollera. Efter att respondenterna fått göra sina definitioner av kontroll övergick 

intervjuerna till att behandla lagring av information via medlemskort och 

övervakningskameror i kollektivtrafiken. 

Figur 2 är en sammanställning av de intervjusvar som framkommit i studien gällande kontroll 

utanför arbetslivet, specifikt gällande informationslagring och övervakningskameror i 

kollektivtrafiken. Respondenternas svar har tolkats utifrån det resonemang som förts i 

intervjuerna där frågorna har uppdelats i olika kategorier; Medverkan, Berättigande, 

Gynnsamhet samt Uppfattning. “Medverkan” syftar till att ge svar på om respondenterna är 

bekväma med att delta i kontrollfunktionerna. Berättigande är indelat i “Funktion” respektive 

“Behov” där funktion syftar till att ge svar på om respondenterna anser att kontrollerna fyller 

en funktion medan behov syftar till att svara på om de anser att kontrollerna behövs. 

“Gynnsamhet” syftar till att ge svar på om respondenterna anser att de på något sätt gynnas av 

att kontrollfunktionerna finns och “Uppfattning” är en tolkning av om respondenterna 
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upplever kontrollfunktionerna som positiva, neutrala eller negativa. “-” indikerar att 

respondenten inte kan svara på frågan medan “Neutral” indikerar att respondenten inte har 

någon åsikt eller inte kan ta ställning i frågan. 

Utanför arbetslivet Respondent 

A 

Respondent 

B 

Respondent 

C 

Respondent 

D 

Respondent  

E 

Medverkan 

Lagring av information 

Övervakningskameror 

 

Nej 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Nej 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Neutral 

Neutral 

Berättigande  

  Funktion 

Lagring av information 

Övervakningskameror 

 

 

Ja 

Ja 

 

 

- 

Ja 

 

 

- 

Ja 

 

 

Ja 

Ja 

 

 

- 

Ja 

  Behov 

Lagring av information              

Övervakningskameror 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Gynnsamhet 

Lagring av information              

Övervakningskameror 

 

- 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Nej 

 

Ja/Neutral 

Nej 

 

- 

Ja 

Uppfattning 

Lagring av information 

Övervakningskameror 

 

Negativ 

Pos/Neutral 

 

Neutral 

Neutral 

 

Neutral 

Positiv 

 

Pos/Neg 

Positiv 

 

Neutral 

Positiv 

Figur 2. Sammanställning av intervjusvar om kontroll utanför arbetslivet. 

4.2.1 Medverkan 

Respondent A säger att denne inte har några åsikter om informationslagring medan en annan 

respondent ställer sig lite frågande till lagring av personlig information då frågan är om 

informationen egentligen behövs; “om allt verkligen är väsentligt” (Respondent C, 19 april 

2011). Respondent A känner sig inte bekväm med att information samlas in för att användas i 

direktreklam och har valt att inte ha ett ICA-kort. Övriga respondenter har inte 

uppmärksammat detta på samma sätt varav en respondent menar att “den informationen kan 

ändå alla komma åt” (Respondent D, 19 april 2011). Respondent B säger angående 

informationslagring via dennes medlemskort: 

“Jag har ju valt det själv, så nej, det har jag inga problem med.” (Respondent B, 19 april 

2011) 
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En av respondenterna är dock av en annan åsikt om den information som lämnas: 

“Hade information kunnat utelämnas hade jag nog valt att göra det. /.../ Det borde vara så att 

information får lagras om mig som kund så länge jag är just kund, sen borde den raderas.” 

(Respondent C, 19 april 2011) 

När övervakningskameror i kollektivtrafiken diskuteras är det ingen av respondenterna som 

ställer sig frågande till att de övervakas, eller som Respondent A uttrycker det:  

“Jag har ändå rent mjöl i påsen.” (Respondent A, 19 april 2011) 

4.2.2 Berättigande 

Respondent B, Respondent C och Respondent E, har ingen åsikt om huruvida 

informationslagringen fyller en funktion, de har inga argument till varför den fyller en 

funktion eller inte. Respondent A och Respondent D menar att det säkert fyller en funktion för 

företaget om det kan hjälpa dem att öka sin försäljning. 

Gällande övervakningskameror i kollektivtrafiken säger alla respondenter att de fyller en 

funktion; som bevisföring vid uppklarnande av brott (Respondent A, 2011; Respondent E, 

2011); på grund av våldet som finns i kollektivtrafiken (Respondent C, 2011); de skyddar 

resenärerna (Respondent D, 2011); och de får resenärerna att känna sig tryggare (Respondent 

A, 2011; Respondent B, 2011). 

4.2.3 Gynnsamhet 

Respondent B och Respondent C känner att de gynnas av informationslagringen via deras 

medlemskort då de får bonuscheckar och personliga erbjudanden. Samtidigt menar båda att 

det är vad som lockar för stunden som styr inköpen och därmed beteendet. Respondent D styr 

ibland inköpen till den butik som har bäst erbjudanden för tillfället men kan samtidigt inte 

säga att denne gynnas av informationslagringen. Övriga respondenter har inga åsikter om 

huruvida de gynnas av informationslagring eller inte.   

Respondent C och Respondent D, menar att de inte gynnas av övervakningskameror i 

kollektivtrafiken. Respondent C förklarar detta med att övervakningen inte kan förhindra att 

något sker, om denne skulle gynnas “är det ju ändå försent” (Respondent C, 19 april 

2011). Övriga respondenter, känner sig tryggare när övervakningskamerorna finns i 

kollektivtrafiken, speciellt vid sena kvällar som Respondent B uttrycker det. 
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4.2.4 Uppfattning 

Respondent A upplever att informationslagring påverkar denne negativt och vill inte ha 

direktreklam skickad till sig. Vidare menar denne att många företag säkert har mer 

information om kunder än vad de kanske borde ha. Respondent D å sin sida menar att 

informationslagring påverkar denne både positivt och negativt; positivt då det är bra med 

riktad reklam och negativt då denne känner att det lätt kan bli för mycket reklam. Respondent 

B menar att denne inte påverkas negativt av att information lagras då valet att delta har varit 

självvalt, men kan heller inte säga att denne uppfattar det som positivt. Respondent C och 

Respondent E säger att de varken upplever informationslagringen som något positivt eller 

negativt. Samtidigt för Respondent E ett annat resonemang och förklarar att denne ibland 

väljer att ta ut kontanter i en bankomat för att göra sina inköp och menar då att beslut tagits 

för när inköpen inte längre ska vara spårbara, kontantuttaget kan spåras men därefter går det 

inte att ta reda på vad som inhandlas.  

Trygghetskänslan av övervakningskameror i kollektivtrafiken är något både Respondent A 

och Respondent E uppfattar som positivt men i övrigt känner Respondent A inget speciellt för 

att kontrollen finns. Respondent E ställer sig lite frågande till varför det finns så många 

övervakningskameror och om alla fyller sitt syfte. Indirekt kanske dennes beteende påverkas, 

men det är inte säkert. Respondent A kan däremot säga att beteendet påverkas då denne väljer 

att inte göra vissa saker på platser där denne vet att det finns en 

övervakningskamera. Respondent B märker inte ens av övervakningen i kollektivtrafiken men 

kan ändå uppleva en viss trygghetskänsla. De övriga ställer sig positiva till 

övervakningskameror men deras beteende påverkas inte av kontrollen vilket Respondent C 

förklarar med att den är så indirekt och opersonlig och menar att beteendet kanske skulle 

förändras om det fanns polismän istället för övervakningskameror i kollektivtrafiken. 
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av det insamlade materialet utifrån studiens teoretiska 

ramverk. Kapitlet är indelat i två delar; Inom arbetslivet och Utanför arbetslivet. 

5.1 Inom arbetslivet 

I Organisationen infördes det nya ringsystemet för att effektivisera och optimera arbetstiden. 

De anställdas arbetstid skulle optimeras så att en större del av arbetsdagen skulle ägnas åt 

avdelningens verksamhet, att kontakta kunder för att träffa betalningslöften. Med 

ringsystemet och den statistik som därifrån går att inhämta blir det också möjligt att dra 

slutsatser om vilken tid under dagen det bäst går att få tag på en viss typ av kund, 

arbetsuppgifterna kan alltså fördelas på ett effektivare sätt över dagen. Ringsystemet och 

mätningarna syftar också till att optimera varje anställds arbetstid då inloggad tid i systemet, 

antal uppringda kunder och betalningsuppgörelser per timme kan kontrolleras. Helst ska de 

anställda ha ett uttömmande utnyttjande av arbetstiden. På så sätt går det att jämföra 

Organisationens kontroll med Foucaults (1993) tankar om de fogliga kropparna, att det är 

arbetsprocessen som kontrolleras snarare än slutresultatet, även om slutresultatet också 

kontrolleras. Kontrollerna syftar till att uppmärksamma de som avviker från sin egen eller 

gruppens norm. Därefter coachas de som avviker för att kunna förbättra sina resultat, de får 

hjälp med att förbättra sina samtal med kunderna, alltså får de hjälp med att förbättra 

arbetsprocessen.  

Ringsystemet har också skapat en sluten miljö varifrån det mesta av arbetet utförs. Den slutna 

miljön har möjliggjort att både gruppens och den enskilde anställdes prestationer kan mätas. 

Gruppens prestationer mäts och kommenteras varje vecka på ett gruppmöte där fokus är att 

coacha de anställda inför den kommande veckan. De anställdas individuella prestationer 

uppmärksammas också varje vecka genom veckostatistik som presenteras öppet uppsatt på en 

vägg. Det individuella beteendet uppskattas och belönas genom bonussystemet som baseras 

på mätningarna av de individuella arbetsprestationerna. Prestationer och beteenden som 

avviker från normen uppmärksammas, men frågan är om det ska ses som en bestraffning. 

Statistik över den individuella prestationen presenteras varje vecka samt varje månad men kan 

också plockas ut vid vilken tidpunkt som helst, Gruppchefen uppger dock att det enbart sker 

om det kommer speciella indikationer från gruppen. Gruppchefen menar att kontrollerna 

behövs, i annat fall skulle de anställda arbeta på ett annat sätt, något som tre av 
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respondenterna bekräftar då de menar att de skulle arbeta annorlunda om deras prestationer 

inte skulle mätas på samma sätt som nu. Det antyder, som Foucault (1993) menar, att 

kontrollen är effektiv när de anställda vet att de kan bli kontrollerade vid varje given tidpunkt 

vilket också kan innebära att makten upprätthåller sig själv. Skillnaden i Organisationen är att 

de anställda är medvetna om att deras arbetsprestationer kontrolleras varje vecka och varje 

månad men att de också närsomhelst kan kontrolleras, vilket gör individen synlig under hela 

arbetsdagen. Två av de anställda för egen statistik över sina prestationer för att själva kunna 

kontrollera hur de presterar, de utövar alltså kontroll över sig själva. 

Kontrollerna utgör ett väl integrerat system i Organisationen då; mycket av arbetet sker i 

ringsystemet, kontrollerna och mätningar av arbetsprestationer möjliggörs genom systemet, 

statistik från kontrollerna redovisas veckovis och månadsvis samt att bonussystemet grundar 

sig i mätningarna. En stor del av avdelningens arbete tycks kretsa kring de kontroller som 

finns. Det är svårt att avgöra om kontrollerna inom Organisationen är balanserade, som 

Brown (1996) och Hartman (2001) diskuterar, då respondenterna har olika uppfattning om 

kontrollerna. Frågan är vad som menas med balans; är det att alla respondenter ställer sig 

positiva till kontroll, att alla är något negativa eller har kanske balansen uppnåtts om några är 

positiva och några är negativa? 

Forskare som Weiss (2005) har pekat på att kommunikation face-to-face är viktig för att 

skapa förtroende och att kontroll enligt Foucaults (1993) modell underlättas om den har 

rehabiliterande snarare än bestraffande syften. Även Hartman (2001) har betonat betydelsen 

av att kontroll har utvecklande och rehabiliterande syften. Denna studie har visat att trots att 

alla respondenter svarat att kontrollerna kommuniceras muntligen på veckomöten och de 

anser att kommunikation och feedback från chefer är konstruktiv så har anställda olika 

uppfattning om kontroller. Då två av respondenterna har en positiv uppfattning och tre är 

negativa kan det tänkas tyda på att kommunikationen inte är en avgörande faktor för hur 

anställda uppfattar kontroll och prestationsmätning.  

I teoriavsnittet diskuterades även att om de anställda har möjlighet att medverka och 

bestämma kring kontrollerna är chansen större att de uppfattar kontrollernas positiva aspekter 

framför de negativa. I organisationen där studien genomfördes har ingen av respondenterna 

haft någon medverkan i utformningen av kontrollfunktionerna men däremot uppger en av 

respondenterna att kontrollernas utformning diskuteras vid exempelvis workshops. Två av 

respondenterna uppger att de vill vara med och utforma de kontrollfunktioner som finns, 
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dessa två har negativa känslor kopplade till kontrollerna. Den respondent som inte har velat 

delta i utformandet av kontrollfunktionerna men ändå ställer sig negativ till dem har ingen 

speciell uppfattning om varför denne inte velat delta. Av de två respondenter som är positivt 

inställda till kontrollfunktionerna är det en som uppger att de redan är så pass bra. Studien 

antyder alltså att medverkan i sig kanske inte är det viktiga för hur kontroll uppfattas utan 

snarare att en önskan om att medverka som inte uppfylls kan leda till en negativ uppfattning 

om kontrollen. 

En av respondenterna uppger att kontrollerna behövs för att se att arbetet utförs som det ska 

men menar samtidigt att de inte behövs då denne ändå utför sina arbetsuppgifter. 

Respondenten tycks mena att andra anställda ska kontrolleras men inte denne själv. Samma 

respondent är en av de som ställt sig negativ till kontrollerna vilket skulle kunna tolkas utifrån 

Hjort och Wallqvists (2004) resonemang, som att denne upplever en brist på förtroende från 

ledningens sida. De andra två respondenterna som är negativt inställda till kontrollerna kan 

dock tydligare se att de fyller en funktion och att de behövs. En av respondenterna uppger till 

och med att denne känner en trygghet i att kunna se hur alla presterar trots att det resulterar i 

stress. Av de två som upplever kontrollerna positivt är det en som anser att de fyller en 

funktion men ställer sig samtidigt neutral till om kontrollerna behövs, medan den andre både 

ser att de fyller en funktion och att de behövs. Studien visar att oavsett om de anställda anser 

att kontrollerna är berättigade eller ej, så är det inte direkt kopplat till hur kontroll uppfattas. 

Hjort och Wallqvist (2004) menar även att huruvida individen anser att denne själv gynnas av 

kontrollerna är av betydelse för hur de uppfattas. Tre av respondenterna tycker att de gynnas 

av de kontroller som finns, två av dessa för att bonussystemet bygger på kontrollerna och den 

tredje för att kontrollerna ger en bättre översikt över arbetsuppgifterna. De två som uppger att 

de gynnas till följd av bonussystemet är positiva till kontrollerna medan den tredje, som får en 

bättre översikt över arbetsuppgifterna, är negativ till kontrollerna. De övriga två, som uppger 

att de inte gynnas av kontrollerna, menar att bonusen var högre förr och ställer sig negativa till 

kontrollerna. Det skulle kunna vara så att den som ställer sig negativ till kontrollerna men 

ändå kan se att den gynnas enbart ser till arbetssituationen och hur denne kan prestera med 

hjälp av kontrollfunktionerna och inte till det personliga planet, exempelvis i form av bonus. 

Studien visar alltså att om individer menar att de inte gynnas så ställer de sig negativa till 

kontroll medan de ställer sig positiva till kontroll om de anser att de gynnas ekonomiskt. 



27 

 

5.2 Utanför arbetslivet 

Som Lyon (2001) uttrycker det har många individer åsikter om hur personlig information 

används. Individer ställer sig snarare frågande än positiva till varför viss typ av information 

ska användas, vilket även bekräftas av några respondenter. Dock är flera respondenter 

förhållandevis neutralt inställda till lagring av information då de antingen inte har någon 

uppfattning alls om den typen av kontroll, eller då de menar att det inte har någon betydelse 

då “den informationen kan ändå alla komma åt” (Respondent D, 19 april 2011). När 

diskussionen istället handlar om övervakningskameror har fler respondenter åsikter; 

trygghetskänslan – att känna sig tryggare en sen kväll, eller på grund av våldet i 

kollektivtrafiken; att övervakningen ska förhindra en individ från att utsätta andra för fara och 

därtill som en respondent uttrycker det – uppmärksammande av de som mår dåligt; att inte 

låta en individ själv utsätta sig för fara. Respondenterna har uppmärksammat att det finns två 

sidor av övervakningen. Tre respondenter ställer sig neutrala till lagring av information, en 

respondent ser både positiva och negativa aspekter med den, medan den femte respondenten 

endast ser informationslagring som något negativt. Gällande övervakningskameror är det 

enbart en respondent som ställer sig helt neutral medan övriga ser positivt på övervakningen. 

Campbell och Carlson (2002) menar att motstånd till kontroll minskar när vi själva deltar, 

individer deltar i informationsinsamlingen med förhoppning om att på något sätt kunna 

gynnas av utbytet av information. Två av respondenterna anser att det är okej att medverka i 

informationslagringen då de själva valt att delta, av dem är den ene neutralt inställd medan 

den andre ser både positivt och negativt på den. En av respondenterna har svarat att denne 

hade utelämnat information om det varit möjligt men är ändå neutralt inställd till kontrollen. 

Den fjärde är neutralt inställd både till att medverka i informationslagringen och 

uppfattningen om den medan den femte valt att inte delta och ställer sig negativ till den. 

Gällande övervakningskameror är det ingen som känner sig obekväm med att medverka 

samtidigt som alla respondenter ställer sig positiva eller neutrala till kontrollen. Studien visar 

alltså att om individen är så pass obekväm med att lämna ut information att denne väljer att 

inte delta, är uppfattningen om kontrollen negativ.  

Huruvida respondenterna kan se lagring av information och övervakningskameror som 

berättigade är varit tvetydigt. Då respondenterna har svårt att ta ställning till vilken funktion 

lagring av information fyller, förutom två av respondenterna som anser att det kan vara ett sätt 

för företagen att öka sin försäljning, blir en analys av åsikterna här svår att genomföra. Det 
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som dock går att utläsa är hur respondenterna lättare kan se en funktion i 

övervakningskamerornas närvaro, att fungera som en slags trygghetsfaktor och en del i 

bevisföringen vid uppklarnande av brott. Samtliga respondenter menar att 

övervakningskamerorna fyller en funktion medan endast två respondenter säger att även 

lagring av information fyller en funktion. Ingen av respondenterna kan dock svara på om 

kontrollerna behövs. Respondenterna kan därför, som Lyon uttrycker det, känna att de får en 

bekräftelse på syftet med kontrollerna genom att de själva kan se funktionen med dem. De två 

respondenter som ser en funktion med lagring av information ser negativa aspekter med 

lagringen medan de som inte har någon åsikt är neutrala, vilket kan tyckas vara logiskt. Alla 

respondenter menar att övervakningskameror fyller en funktion, ingen av dem ser negativa 

aspekter med dem. Studien visar att om den funktion individen ser inte direkt gynnar en själv 

så upplever denne negativa aspekter med kontrollen. 

Gällande lagring av information är det två respondenter som uppger att de gynnas av 

kontrollen, de ställer sig neutrala till denna typ av kontroll. Den tredje respondenten som till 

viss del kan se att denne gynnas har både en positiv och en negativ uppfattning om 

informationslagringen.  Övriga respondenter kan inte ta ställning till om de gynnas eller ej, en 

av dessa har trots avsaknandet av åsikter en negativ uppfattning om kontrollen. I dessa svar 

går det inte att utläsa ett mönster, det tycks inte finnas någon koppling mellan om individen 

anser att denne gynnas och uppfattningen om kontrollen. Dock är de som menar att de gynnas 

ekonomiskt av informationslagringen åtminstone inte negativt inställda till kontrollen. De två 

respondenter som inte kan säga att de gynnas av övervakningskameror är ändå positivt 

inställda till dem och de övriga är antingen positivt eller neutralt inställda. Studien kan inte 

heller här påvisa något samband mellan hur individer anser att de gynnas och hur de uppfattar 

kontrollen.         

Lyon (2001) diskuterar hur personlig information cirkulerar i offentliga system och att vad 

som kan anses vara privat blir mer diffust, är något studien påvisar då respondenterna är 

förhållandevis neutralt inställda till informationslagring. En av respondenternas resonemang 

går tydligt att koppla till Lyons resonemang då denne menar att information går att få tag på 

oavsett om denne deltar eller ej. Två andra respondenter menar å sin sida att företag säkert har 

information som de inte borde ha och tycks därmed inte uppmärksamma att personlig 

information cirkulerar i offentliga system.  
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När respondenterna berättar om hur deras beteende förändras till följd av informationslagring 

uppger en respondent att denne väljer att ta ut kontanter i en bankomat för att sedan göra vissa 

inköp. Då har individen gjort ett aktivt val genom att bestämma hur mycket av dennes 

beteende som ska visas och hur mycket denne vill ska vara privat. Två andra respondenter 

menar att deras beteende inte förändras till följd av informationslagringen. Utifrån tre av 

respondenternas resonemang kring övervakningskameror går det att utläsa att respondenternas 

beteende inte påverkas. En av dem menar att kontrollen är så indirekt att beteendet därmed 

inte påverkas. Samtidigt menar de övriga två att deras beteende påverkas indirekt då de är 

medvetna om att det finns övervakningskameror på vissa platser. Huruvida lagring av 

information eller övervakningskameror hör till Lyons (2001) resonemang om vad som tillhör 

zonen av immunitet där individer själva styr sitt beteende är svårt att svara på. Angående 

informationslagring är det två respondenter som uppger att de känner sig obekväma med att 

lämna ut information, en respondent säger att beteendet förändras och två ser negativa 

aspekter. Ingen respondent känner sig dock obekväm med övervakningskameror, två uppger 

att beteenden kan förändras och fyra respondenter ser positiva aspekter med 

övervakningskameror; något som kan tyda på att offentliga platser inte uppfattas som en zon 

av immunitet medan personlig information gör det. 

En respondent menar att kontroll i form av övervakningskameror i kollektivtrafiken är så 

indirekt att denne inte påverkas av den något speciellt. Resonemanget bekräftas även av 

ytterligare en respondent som menar att denne inte ens märker av kamerorna, något som 

stärker Campbell och Carlsons (2002) resonemang om att motstånd till övervakning minskar 

om den inte är förkroppsligad. Respondenten menar att beteendet skulle förändras om det 

istället fanns poliser i kollektivtrafiken. Frågan är alltså om kontroll inom arbetslivet ska vara 

indirekt eller direkt. 
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6 Jämförande diskussion och slutsats 

I detta kapitel förs en jämförande diskussion om vilka slutsatser som kan dras utifrån 

respondenternas resonemang om kontroll inom respektive utanför arbetslivet. Kapitlet 

avslutas med att presentera studiens bidrag till forskningen kring kontroll samt förslag inför 

framtida forskning. 

6.1 Avslutande diskussion 

“Man är bara en siffra, den är mindre riktad och inte lika direkt.” (Respondent D, 19 april 

2011) 

Respondent D om kontroll utanför arbetslivet jämfört med kontroll inom arbetslivet. 

I studien har färre åsikter framkommit om kontroll utanför arbetslivet än om kontroll inom 

arbetslivet vilket skulle kunna tyda på det som respondent D menar, att den är så pass indirekt 

och att det därför kan vara svårt för individer att ha någon uppfattning, annat än att ställa sig 

neutrala till den. Dessutom syftar kontroller inom arbetslivet till att uppmuntra att de anställda 

håller en hög nivå eller förbättrar sig medan kontroll utanför arbetslivet inte har samma 

prestationskrav. En stor del av en individs tid tillbringas på arbetsplatsen och därmed möter 

individer kontroll inom arbetslivet mer frekvent jämfört med de studerade kontrollerna 

utanför arbetslivet då tiden som spenderas i kollektivtrafiken är kortare och tiden mellan de 

tillfällen individer får personliga erbjudanden är längre. Därför kan det tyckas naturligt att 

individer har fler åsikter och att färre ställer sig neutrala till kontroll inom arbetslivet. Något 

som också visas i studien är hur fler individers beteende tycks förändras till följd av kontroll 

inom arbetslivet än till följd av kontroll utanför arbetslivet.  

Trots att samtliga respondenter uppger att kommunikationen inom avdelningen är konstruktiv 

har de olika uppfattning om kontroll och prestationsmätning inom arbetslivet. Det har därmed 

visat sig att kommunikation inte är en avgörande faktor för hur individer uppfattar kontroll 

inom arbetslivet. Då kommunikation enbart behandlats inom arbetslivet kommer ingen 

jämförande diskussion föras kring hur individer uppfattar kontroll utanför arbetslivet utifrån 

kommunikation. Gällande medverkan visar studien att en ouppfylld önskan om att förändra 

sin medverkan i kontroll inom arbetslivet kan leda till en negativ uppfattning om kontrollen, 

medan individer som inte är bekväma med de villkor som ställs upp för medverkan till 

kontroll utanför arbetslivet ställer sig negativa till den. Om en individ vill medverka till att 

utforma eller förändra en kontrollfunktion inom arbetslivet kan det tänkas tyda på att 
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individen inte är bekväm med att delta i kontrollen och bli kontrollerad. Slutsatsen utifrån 

resonemanget är att medverkan kan påverka individers uppfattning om kontroll både inom 

och utanför arbetslivet. Om individer ser kontroll inom arbetslivet som berättigade eller ej 

tycks inte ha en direkt koppling till hur dessa uppfattar kontrollen. Utanför arbetslivet tycks 

det däremot finnas en koppling, nämligen att om kontrollen anses vara berättigad för att fylla 

en funktion för ett företag framför att denne själv gynnas kan individen se negativa sidor med 

kontrollen. Slutsatsen utifrån resonemanget är att om kontrollen anses vara berättigad eller ej 

enbart har en betydelse för hur kontroll utanför arbetslivet uppfattas. Om individer kan se att 

de gynnas ekonomiskt av kontroll inom arbetslivet tycks de ha en positiv uppfattning om 

kontrollen medan individer som ser att de gynnas ekonomiskt utanför arbetslivet åtminstone 

inte ställer sig negativa till den. Studien visar dock att det inte finns något samband i övrigt 

mellan om individer anser att de gynnas av kontroll utanför arbetslivet och hur den uppfattas. 

Slutsatsen utifrån resonemanget är därmed att det finns ett starkare samband för kontroll inom 

arbetslivet mellan huruvida individer anser att de gynnas av kontrollen och uppfattningen om 

den än utanför arbetslivet.  

Individer är generellt mindre negativt inställda till kontroll utanför arbetslivet än till kontroll 

inom arbetslivet. Tydligast är att alla individer upplever att de är bekväma i sin medverkan till 

kontroll i form av övervakningskameror då ingen individ ställer sig negativ till kontrollen 

samtidigt som några individer inte upplever att de är bekväma i sin medverkan till kontroll 

inom arbetslivet och därför ställer sig negativa till den. En slutsats i sig är att flera individer 

snarare ställt sig neutrala i vissa frågor gällande kontroll utanför arbetslivet och därmed inte 

tagit ställning. Att kontroll utanför arbetslivet uppfattas som mer indirekt än kontroll inom 

arbetslivet är värt att uppmärksamma för organisationer som använder sig av 

kontrollfunktioner för att i framiden kunna göra dem mer effektiva. 

6.2 Bidrag till forskningen 

Det studien bidrar med till forskningen om kontroll inom arbetslivet är förståelsen av att 

kontroll kan uppfattas mindre negativt om den är mer indirekt och utövas i bakgrunden. För 

att åstadkomma att kontrollen blir indirekt föreslås att fokus är på arbetsprocessen istället för 

på kontrollfunktionen och att kommunikation om kontrollen sker mer sällan. De anställda 

måste ändå ha kännedom om att deras prestationer mäts samt förstå kontrollens syfte. På så 

sätt hamnar kontrollen i bakgrunden och den anställde ställs inte lika frekvent som tidigare 

mot det faktum att dess prestationer mäts. Förslag inför framtida forskning är att fokusera på 
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att utveckla tesen om att kontrollfunktioner inom arbetslivet kan uppfattas mindre negativt om 

de uppfattas mer indirekta. Dels bör tesen testas på ett större antal respondenter och dels bör 

förståelsen om varför kontroll utanför arbetslivet uppfattas indirekt och varför kontroll inom 

arbetslivet uppfattas vara mer direkt fördjupas ytterligare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide – gruppchefer 

Kontaktinformation (e-post): 

Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 

Vad har du för position inom organisationen? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Vilken roll har din avdelning i organisationen? 

- Vilka är dina anställdas arbetsuppgifter? 

Vilka typer av kontrollfunktioner används på din avdelning? 

- Vilka arbetsuppgifter kontrolleras?  

- Hur? 

Har de anställda på din avdelning fått reda på att dessa kontrollfunktioner finns? 

- Hur? 

Vilket syfte har mätningarna? 

Behövs de, fyller de någon funktion? 

Tror du att dina anställda skulle arbeta annorlunda om kontrollfunktionerna inte fanns? 

- Pauser, hur snabbt du svarar på samtal (antal signaler), kopplar ifrån sig från systemet, 

ta det lite lugnt. 

Vad använder du de här mätningarna i för syfte (lönesättning, vid befordran till andra 

avdelningar, rekommendationsbrev)? 

Har du någon uppföljning av de här mätningarna med dina anställda? 

- Hur? Vilken typ av feedback, vad diskuteras? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide - handläggare 

Kontaktuppgifter (e-post): 

Inom arbetslivet 

Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 

Kan du berätta lite om vad dina arbetsuppgifter är. 

Kontrolleras dina arbetsuppgifter på något sätt?  

- Vilka arbetsuppgifter kontrolleras? På vilket sätt? När infördes kontrollerna? 

Har du på något sätt varit med och påverkat hur kontrollerna ska fungera, vad som mäts?  

- Hade du velat vara med i processen? Varför? 

Hur har du fått reda på att kontrollfunktionerna finns? (dokumentation, möte, via 

arbetskamrater)  

- Om du fått reda på kontrollfunktionerna på något annat sätt hade det gjort någon 

skillnad? 

Påverkas du på något sätt av att dina arbetsprestationer mäts?  

- På vilket sätt? 

- (Positivt/negativt)  

- (Hur känner du för att du blir kontrollerad?) (obehag, prestation påverkas, 

integritet/personlig utrymme, stress, självkänsla/värdighet, relation till kollegor, 

otrygghet, maktlöshet) 

Har du fått reda på vilket syfte kontrollfunktionerna har? 

- Vilket är syftet? Hur och när fick du reda på det? 

Hur används kontrollen? 

Tycker du att kontrollerna fyller någon funktion? 

- Hur då? 
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- Varför?  

- Skiljer kontrollerna sig åt? 

- Fyller de samma funktion? 

Behövs kontrollerna? 

Upplever du att kontrollerna fungerar? (utifrån vad de svarat på frågan om syftet) 

Finns det någon uppföljning på de kontrollfunktioner som används? Berätta! 

- (Individuell feedback, gruppmöten, e-post) 

Vilken typ av feedback är det? Vad är det som diskuteras? Hur ofta? 

- (Konstruktiv-uppmuntrande/Styrande-uppläxande) 

Skulle du arbeta annorlunda utan kontrollfunktionerna? 

- Pauser, hur snabbt du svarar på samtal (antal signaler), kopplar ifrån sig från systemet, 

ta det lite lugnt. 

Gynnas du på något sätt av de här kontrollfunktionerna/mätningen? 

- På vilket sätt, varför/varför inte? 

Har du något som du vill tillägga som du känner att vi inte pratat om? 

Utanför arbetslivet 

Vilka typer av kontrollfunktioner tänker du på att det finns utanför arbetslivet?  

Har du ett ICA-kort? Eller något annat liknande medlemskort?  

Hur påverkas du av att dina matinköp registreras? Hur upplever du det? 

(obehag, beteendet påverkas, integritet/personlig utrymme, stress, självkänsla/värdighet, 

otrygghet, maktlöshet) 

Tycker du att kontrollen fyller en funktion? 

Gynnas du på något sätt? 

Varför har du ett ICA-kort?  
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- Tänker du på att du lämnat ut personlig information i samband med att du ansökte 

om kortet? 

-  Hur kände du inför det?  

- Gjorde du några avvägningar, kunde du välja att utelämna information? 

Hur tar du dig till arbetet? (buss, pendeltåg, tunnelbana, bil) 

Kan du berätta om hur du ser på övervakningskameror i kollektivtrafiken. 

Tycker du att de fyller en funktion? 

Påverkas du på något sätt av att du övervakas/kontrolleras? 

- (Positivt/negativt) 

- (Hur känner du för att bli kontrollerad) 

Gynnas du på något sätt av att det finns övervakningskameror?  

- På vilket sätt, varför/varför inte? 

Var går din gräns för vad du inte vill bli kontrollerad för? När kommer kontrollen för nära?  

Har du något som du vill tillägga som du känner att vi inte pratat om? 

 

 


