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Sammanfattning 

 

Titel: Att styra genom frihet? – En kvalitativ studie i ett mindre bemanningsföretag 

Författare: Sarah Bouvin och Frida Jonsén 

Handledare: Michael Allvin 

Lärosäte: Uppsala Universitet 

Datum: 2012-01-03 

Syfte: Uppsatsens syfte är att ge en fördjupad förståelse för hur arbetstagare styrs i en 

organisation där de har stort eget ansvar och frihet. Häri vill vi synliggöra vad som, i brist på 

tydliga riktlinjer och direktiv från en auktoritet, styr arbetstagarnas prioriteringar i det dagliga 

arbetet samt analysera eventuella effekter av dessa styrningsformer.   

Metod: Uppsatsens empiriska material bygger på kvalitativa intervjuer av fyra kundansvariga 

på Företaget X. Företaget X arbetar med uthyrning av barnvakter till familjer i 

Stockholmsområdet. Materialet analyserades och diskuterades utifrån Governmentality som 

teori samt tidigare forskning. 

Resultat/Slutsats: Trots att de kundansvarigas arbete byggde på eget ansvar och frihet var de 

ändå styrda. De styrmedel som var mest framträdande i deras prioriteringar i det dagliga 

arbetet var kvantitativa mål, företagets tre värdeord, kunden samt möten och uppföljningar. 

En rad samlade faktorer vilka kan kopplas till det nya arbetslivet och nya styrningsformer 

kunde få respondenterna att känna att det ”blev för mycket”. 

Nyckelord: Governmentality, flexibelt arbete, självstyrning och gruppstyrning.  
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1. Inledande problemområde  
Samordning och styrning är en grundbult för att skapa ordning och för att vägleda människor i 

ett samhälle. I den moderna demokratin är stat och regering det högsta styrande organet. Hur 

mycket staten styr har dock kommit att se olika ut beroende på vilka partier som styr och 

därmed vilken ideologi som varit rådande. Socialismen förespråkar ett mer omfattande statligt 

ägande och styre, medan liberalismen värnar om individens frihet och egna val. I dagens 

samhälle går vi allt mer mot det liberala synsättet, det vill säga vi sätter stor tilltro till den 

egna individen och dennes rättighet att själv få välja. I Sverige har vi till exempel idag 

möjlighet att bestämma både vilken skola våra barn ska gå i, liksom vilken vårdcentral vi ska 

tillhöra. Allt detta i ett led att ge oss ökad frihet och minska det inflytande som staten tidigare 

haft.  

Detta liberalistiska synsätt lyser också igenom i dagens arbetsliv. Det talas idag om ett ”nytt 

arbetsliv” vilket ska ha kommit att utvecklats under det senaste decenniet. Allvin med flera tar 

i boken Gränslöst arbete (2006)
 1

 upp några grundfaktorer som pekar på detta. Några av dessa 

faktorer anses vara utvecklingen av kommunikation och IT, mobilt arbete som till exempel 

kan skötas hemifrån samt att företagen idag i större utsträckning arbetar med outsourcing av 

verksamheter. En tendens är också att arbetslivet blivit mer marknadsstyrt, individanpassat, 

kostnadseffektivt samt att arbetsuppgifter idag allt oftare saknar en tydlig ram och kan sträcka 

sig över flera kompetensområden. Dessa flexibla arbeten är således inte lika självklart styrda 

som de var tidigare i den mer klassiskt byråkratiska företagsvärlden. I och med detta läggs 

mycket av ansvaret på den anställde som i många fall är utelämnad till sig själv i styrandet av 

sitt eget arbete. Men även på arbetsmarknaden då den präglas av allt ”lösare” 

anställningskontrakt vilket leder till kortare anställningar på ett och samma företag.
2
  

Arbete med lösare eller flexiblare regler och mer eget ansvar kan ses som positivt och 

effektivt både ur ett ledningsperspektiv och ur ett medarbetarperspektiv. Från ledningens sida 

blir den enskilde medarbetarens möjlighet att komma med egna idéer ett sätt att få 

medarbetarna att känna sig mer engagerade, liksom att värdefull medarbetarkunskap kan tas 

om hand. Detta leder till en mer sammansvetsad organisation där ledning och medarbetare 

tillsammans arbetar mot samma mål. Detta kan ställas i motsats till den hierarkiskt uppdelade 

organisationen där medarbetaren inte hade samma möjlighet att påverka och snarare var en 

motpart till sin arbetsgivare. Utifrån ett medarbetarperspektiv blir det ökade inflytande över 

arbetsuppgifterna i form av möjligheten att själv få lägga upp sitt arbete, att fatta egna beslut 

samt att ta eget ansvar, viktiga beståndsdelar. Dessa kan i sin tur leda till personlig utveckling 

och eventuella karriärmöjligheter vilket vi har en bild av att dagens arbetssökande värderar 

högt. Även företagen tycks ha insett detta. För att vara en attraktiv arbetsgivare idag är vår 

uppfattning att det ofta krävs att arbetsuppgifter, organisation och ledning inom företaget är 

flexibla.  

Denna övergång från byråkratiska till mer flexibelt styrda organisationer är inte helt 

okomplicerad ur ett styrningsperspektiv. Individen kan tillsynes verka mer fri än i den gamla 

byråkratiska organisationen i den mån att chefen inte längre övervakar och tydligt leder 

arbetet och att den enskilda individen därmed ges större eget ansvar. Men enligt bland annat 

Mitchell Deans beskrivning av Michel Foucaults teori Governmentality, måste 

styrningsbegreppet problematiseras. Dean menar att styrning inte nödvändigtvis minskar i 

avsaknad av auktoriteter och tydliga regler. I stället pekar han på att den kvarstår men tar nya 

                                                        
1 Allvin m.fl., 2006 
2
 Ibid, s. 37f 
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former.
3
 Den amerikanska sociologen Richard Sennet problematiserar också han nya 

styrningsformer. Sennet ställer sig i boken När karaktären krackelerar – personliga 

konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen (1999)
4
 kritisk till det arbete som idag sker 

i så kallade team och anser att detta sätt att organisera de anställda varken förändrar 

produktionssystemets grundläggande karaktär eller företagets uppbyggnad och 

maktstrukturer. Det blir snarare ett manipulativt sätt för ledningen att behålla sin makt, utan 

att ta ansvar.
5
 

Att som anställd få ett ökat inflytande över sina arbetsuppgifter och ett i allmänhet mer 

demokratiskt organisationsklimat, till skillnad från det byråkratiskt hierarkiska, framstår som 

högst positivt. Dock är vi av uppfattningen att det finns en problematik kopplad till dessa nya 

styrningsformer. Vår hypotes är att de också kan medföra negativa effekter för arbetstagarna. 

I brist på direktiv måste till exempel den anställde söka riktlinjer någon annanstans då denne 

hur fri den än är, i alla fall måste rätta sig inom ramen för verksamheten. Detta menar vi är en 

slags frihet under ansvar, det vill säga att det finns ramar att rätta sig efter men det är upp till 

arbetstagaren att se till att arbetet utförs. Det är också i dessa organisationer, i brist på tydliga 

riktlinjer eller direktiv i arbetet, svårt att veta när uppgifter faktiskt är utförda. Detta menar vi 

skulle kunna skapa en tendens att arbetstagaren överarbetar i syfte att inte ha gjort tillräckligt. 

Med dagens teknik, där till exempel e-post kan läsas direkt i telefonen, blir gränsen mellan 

arbete och fritid mer otydlig vilket kan bli en källa till stress för arbetstagaren då arbetet aldrig 

riktigt kopplas bort. Det är också intressant att se om det ansvar som förut låg hos chefen, 

idag tenderar att hamna hos arbetstagarna eller arbetsgruppen och vilka effekter det får. 

Organisationer och dess styrning, men också arbetslivet i sig, har kommit att förändras. 

Arbetstagaren framstår i dagens löst styrda organisationer som mindre styrd, men mycket 

pekar på att denne ändå i hög grad styrs. Utifrån detta har vårt intresse riktats mot dessa nya 

styrningsformer och det nya arbetslivet, samt eventuella effekter av dessa för arbetstagaren. 

 

2. Syfte 
Uppsatsens syfte är att ge en fördjupad förståelse för hur arbetstagare styrs i en organisation 

där de har stort eget ansvar och frihet i arbetet. Med Governmentalityteorin som analytiskt 

verktyg ämnar vi genomföra en studie av en specifik organisation. Där vill vi synliggöra vad 

som, i brist på tydliga riktlinjer och direktiv från en auktoritet, styr arbetstagarna i det dagliga 

arbetet samt analysera eventuella effekter av dessa styrningsformer. 

   

3. Tidigare forskning och teori  
Med utgångspunkt ur ovanstående problemformulering redogörs i denna del för tidigare 

forskning och teori. Forskningen har sökts via Uppsala Universitets bibliotekskatalog. De 

sökord som använts är främst flexibelt arbete, självstyrning, gruppstyrning och 

Governmentality. Forskningen har valts utifrån kriteriet att den behandlar de förändrade 

styrningsformerna och eventuella effekter för arbetstagaren. Inledningsvis presenteras en 

kort bakgrund kring de förändringar som skett gällande organisationers styrning. 

                                                        
3
 Dean, M, 2010 

4 Sennet, R, 1999 
5 Ibid, s. 198 
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3.1 Bakgrund - den nya organisationen  
Max Weber (1864 – 1920) är en av de sociologer som diskuterat och studerat styrning och 

organisering. Weber utgick i sin diskussion från byråkratibegreppet. Mycket av hans tankar 

och idéer om byråkratin samlade han under begreppet rationalisering då han menade att 

samhället gick från en mer känslostyrd värld där tankar och beslut färgats av religion och 

kultur till en mer rationell värld där beslut i organisationer togs på rationella grunder, det vill 

säga baserat på kunskap och med syfte att effektivisera verksamheter. För att få en väl 

fungerande organisation och verksamhet krävs det enligt Weber skrivna regler samt en 

toppstyrd hierarkisk struktur för att ha kontroll över informationen inom organisationen.
6
  

Ordet byråkrati myntades redan år 1745 av Vincent de Gournay
7
 och betyder på grekiska ”att 

styra”. Allt sedan dess har begreppet fått utstå mycket kritik vilket har lett till att byråkratin 

länge förknippats med hemlighetsmakeri, tröga processer och ineffektivitet. Weber ansåg 

dock, liksom många efter honom, att byråkrati var det mest effektiva sättet att styra och 

organisera en stor grupp människor. Han utvecklade under sin levnadstid en så kallad idealtyp 

för hur en välfungerande byråkrati skulle se ut, där effektiviteten ökade ju närmre denna 

idealtyp organisationen arbetade. Denna idealtyp skulle bland annat innehålla skrivna regler, 

klar makthierarki, tydliga skillnader mellan arbete och fritid samt att de anställda arbetade 

heltid och fick lön för sitt arbete.
8
 Weber uttryckte dock en viss oro för att denna typ av styre 

skulle leda till att människorna i organisationen låstes in i en rationaliseringens järnbur där det 

fria tänkandet skulle begränsas kraftigt och stå i konflikt med demokratin inom såväl samhälle 

som organisation. Trots denna oro från Weber och många med honom kom rationaliseringen 

att öka under 1900-talet i takt med samhällets utveckling.  

Under 1990-talet skedde, som nämnts i inledningen, en kraftig utveckling inom 

kommunikations- och datateknologin med internet som främsta faktor till framgång. För 

byråkratin fick detta till följd att nya typer av organisationer växte fram samt att sättet att 

organisera kom att förändras. De nya organisationsformerna gick emot den tidigare 

byråkratiska organisationsformen, som byggde på hierarkier med tydligt fördelade 

ansvarsområden och klara kommunikations- och befordringsvägar, och var istället platta, mer 

flexibla och icke-hierarkiska.
9
 Dessa nya organisationer har bland annat kommit att benämnas 

postbyråkratiska organisationer vilka till exempel kännetecknas av ett mer öppet system i 

motsats till det slutna och regelbaserade byråkratiska systemet.
10

 En annan typ av organisation 

vilken Burns och Stalker
11

 har namngivit, är den så kallade organiska organisationen. Den 

organisationen kännetecknas bland annat av otydliga roller, nätverk och horisontella 

relationer. Organisationen måste i hög grad lita till den enskilde arbetstagaren och dennes 

kompetens, vilken hela tiden behöver anpassas utifrån yttre faktorer. För att organiska 

organisationer skall vara funktionella ställs ofta krav på medlemmarna i form av att de skall 

vara engagerade och kunna identifiera sig med organisationens mål och verkställa de 

uppgifter som behöver utföras för att organisationen skall överleva. Detta kan innebära att 

arbetstagare många gånger får ha hand om uppgifter som ligger utanför deras kompetens och 

utbildning
12

. Denna organiska struktur ställer Burns och Stalker mot vad de kallar en 

                                                        
6
 Giddens, A, 2007, s. 36ff 

7 Ibid, s. 489  
8
 Ibid, s. 490 

9
 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006, s. 83 

10
 Ibid, s. 83f 

11 Ibid, s. 172f 
12

 Ahrne och Hedström, 1999, s. 57ff 
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mekanisk struktur. Den mekaniska strukturen är i motsats till den organiska rigid, 

centraliserad och specialiserad.
13

  

 

3.2 Styrningen kvarstår 
Flexibla arbeten är inte lika tydligt styrda som de var i den byråkratiska företagsvärlden, trots 

detta pekar mycket av den tidigare forskningen på att arbetstagaren ändå är styrd. Detta 

utvecklas och problematiseras bland annat av Allvin med flera i boken Gränslöst arbete. 

Allvin med flera tar upp ett antal olika styrningsmekanismer som ändock tycks styra 

personalen i olika grad. Några av de olika styrningsmekanismerna är till exempel målstyrning, 

där personalen ofta är med och bestämmer målen, kundstyrning, vilket handlar om att se hela 

affärsprocessen och ”Total Quality Management” (TQM), vilket är ett koncept för 

kvalitetsarbete. Därutöver nämns också utvecklingssamtal, uppföljning, möten, självstyrande 

grupper och företagskultur, vilket handlar om att det finns ett sätt att arbeta som är starkt 

förankrat i kulturen och som hela tiden reproduceras av de anställda.
14

  Samtliga av dessa 

styrningsformer bygger på att arbetstagaren i mångt och mycket är utelämnad till sig själv, 

vilket i sin tur leder till större krav på den enskilde.  

Även Alvesson och Thompson menar att styrningen kvarstår i den moderna organisationen i 

kapitlet Post‐bureaucracy? i The Oxford Handbook of Work and Organization (2005)
15

. De 

pekar bland annat på att det inte finns tydliga bevis för att vi idag har gått ifrån ett byråkratiskt 

styre. Istället menar de att det finns nya lager av byråkrati och/eller att byråkratin tagit en 

annan form. Detta utifrån att arbetet fortfarande till stor del utgår från skrivna regler och 

standardiserade uppgifter. Byråkrati kan alltså enligt Alvesson och Thompson inte endast 

studeras utifrån tydliga hierarkier och strukturer. Moderna organisationer strävar efter 

flexibilitet men vill fortfarande ha kvar en stark kontroll. Således ser de på moderna 

organisationer som hybrider. Med detta menar de att det både sker en utsuddning av gränser 

och att det blir ökad flexibilitet i arbetet, samtidigt som det på vissa punkter stramats åt ännu 

hårdare i styrningen av personalen.
16

  

Parker och Bradley har i artikeln Bureaucracy or Post-Bureaucracy? (2004)
17

 tittat på hur 

den offentliga sektorn i Australien påverkats sedan det kommit allt mer påtryckningar från 

samhället om att gå ifrån ett byråkratiskt styre. Parker och Bradley har utgått från att man i 

offentliga organisationer gått mot en mer postbyråkratisk styrning i och med ”New Public 

Management”, vilket är en ledarskapsfilosofi sedan 1980-talet om att modernisera styrningen 

inom offentliga organisationer. Resultatet av deras undersökning visade dock att de anställda 

inom den offentliga sektorn i Australien fortfarande tyckte sig arbeta i en byråkratisk 

organisation.
18

  

En förklaring till detta resultat tror Parker och Bradley beror på att byråkratiska värderingar 

kvarstår inom organisationen, även om den förvisso i många avseenden utvecklats i en mer 

postbyråkratisk riktning. Detta menar de lyser igenom i de nya typer av styrning som man 

arbetar med. Till exempel får offentliga sektorer idag finansiering och bidrag från staten efter 

prestation, vilket leder till en mer osäker och tävlingsinriktad arbetsplats och är således en 

                                                        
13 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006, s. 83 
14 Allvin m.fl., 2006, s. 38ff  
15 Alvesson & Thompson, 2005 
16 Ibid, s. 500f 
17 Parker & Bradley, 2004 
18 Ibid, s. 208 ff 
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stark styrning av personalen. En förlängning av osäkerheten på arbetsplatsen är också det 

faktum att mycket av offentlig sektor idag outsourcas eller privatiseras. Personalen styrs 

också genom många utvärderingar av olika slag vilket också är en ny typ av styrning i 

förhållande till det gamla byråkratiska systemet. Parker och Bradley tycker sig således se att 

byråkratin inom den offentliga sektorn gått från att ha varit politiskt styrd till att bli marknads- 

och kundstyrd. Med detta menar de inte att den offentliga sektorn gått ifrån byråkratiskt styre 

utan snarare att byråkratin tagit en annan form, en form som inte innebär mindre styrning och 

kontroll utan bara andra sätt att styra.
19

 

 

3.3 Det flexibla arbetes villkor 
I ett allt mer flexibelt arbete där det inte finns tydligt uttalade mål eller där arbetstagaren inte 

tydligt styrs av en chef, baseras ofta arbetstagar- och arbetsgivarrelationen på tillit i en större 

utsträckning. Detta menar Allvin med flera blir en så kallad flexibilitet genom förtroende.
20

 

En arbetstagare som får rå mer över sig själv får således större krav på sig när det kommer till 

kunskap. Dessa kunskaper punktas upp som kognitiva - den faktiska kunskapen som krävs för 

att utföra arbetsuppgiften, den sociala - en kunskap som krävs för att kunna relatera till andra 

människor i arbetslivet, den samhälleliga - kunskap för att kunna agera i samhället och till sist 

den existentiella - självbilden vi har av oss som arbetstagare.
21

 

Marika Hanssons doktorsavhandling Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets 

kompetens (2004)
22

 i vilken distansarbetande tjänstemän och frilansande journalisters 

uppfattning av sitt arbete har kartlagts, är ett annat bidrag kring forskningen gällande det 

flexibla arbetet. Genom intervjuer, samt enkät- och e-postfrågor har Hansson kommit fram till 

en rad slutsatser angående denna typ av arbete, både gällande styrningen, men också vilka 

positiva som negativa effekter det kan medföra. De tjänstemän som intervjuades arbetade på 

så kallade distansavtal vilket innebar att deras anställningsvillkor byggde på en möjlighet till 

arbete från sitt hem med hjälp av fast datorplats samt uppkoppling hemifrån.  

De aspekter som tjänstemännen lyfte fram som positiva i sitt distansarbete var framförallt 

möjligheten att utföra sina arbetsuppgifter självständigt, men också att kunna lägga upp 

arbetet själv rent tidsmässigt och rumsligt, vilket sågs som frihet av positivt slag. Den 

negativa biten av arbetet var å andra sidan att denna frihet också medförde en tendens till att 

arbeta för mycket och en svårighet för respondenterna att dra en gräns för när de gjort 

tillräckligt. Likaså fanns en problematik kring gränsen mellan arbetet och det privata livet. 

Enligt Hansson kom den tidsmässiga, men också rumsliga flexibiliteten, att skapa en slags 

omdisponering av arbetet, vilken i slutändan fick till följd att tjänstmännen arbetade för 

mycket. Ju mer frihet de fick, desto svårare verkade det vara för dem att frigöra sig från 

arbetet. Det faktum att respondenterna i hög grad arbetade med uppgifter de brann för samt att 

dessa uppgifter många gånger inte var tydligt formulerade gjorde det ännu svårare att avgöra 

när de gjort tillräckligt.
23

  

Hos de frilansande journalisterna som deltog i fallstudien värderades, på samma vis som hos 

tjänstemännen, möjligheten att själv planera och lägga upp sitt arbete samt att disponera sin 

tid på egen hand efter livssituation, högt. En annan fördel var också möjligheten att komma 

bort från ”vanliga” arbetsstrukturer, det vill säga att kunna bestämma vem de ville arbeta, 

                                                        
19 Parker & Bradley, 2004, s. 210 ff 
20 Allvin m.fl., 2006, s. 35f 
21 Allvin m.fl., 2006, s. 24f 
22

 Hansson, M, 2004  
23

 Ibid, s. 77 
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eller inte arbeta med, samt att själv kunna välja samarbetspartners.
24

 Detta ingav en känsla av 

variation i arbetet, vilket sågs som mycket positivt för journalisterna.  

Denna möjlighet att fritt bestämma över arbetet medförde dock också minst lika negativa 

känslor för respondenterna. Dels fanns här svårigheter att dra gränsen mellan arbete och fritid. 

Många av journalisterna upplevde också en press kring att hela tiden själva vara tvungna att 

planera och ha disciplin i arbetet för att något skulle bli gjort då de själva var ansvariga för att 

sälja de verk de producerat. Kopplat till detta fanns också en ständig press över att inte ha ett 

socialt skyddsnät i form av till exempel kollegor att få feedback ifrån eller att höra till en 

social gemenskap. Framför allt fanns också en stark oro av att inte ha en stadigvarande 

inkomst, vilket skapade en känsla av otrygghet.
25

 Ur dessa positiva och negativa sidor utläser 

Hansson att det som är det positiva med ett frilansarbete, också blir arbetets starkaste negativa 

sidor.  

Allvin med flera diskuterar vidare hur arbete idag kommit att ta en större plats i våra liv, eller 

tydligare uttryckt; att gränserna mellan privatliv och arbete suddats ut. Arbete och privatliv är 

inte som förut två skilda sfärer.
26

 Många arbeten kan idag ha ett så kallat psykologiskt 

kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare, där det finns en överenskommelse som sträcker 

sig utom anställningskontraktets ramar och som ofta innebär mer arbete för den anställde. I 

gengäld kan det inom det psykologiska kontraktet finnas ett krav från arbetstagaren att arbetet 

till exempel ska vara utvecklande, vilket upprätthåller dennes motivation.
27

 Detta är ett led i 

vad som tidigare benämnts som flexibilitet genom förtroende. I kombination med det alltmer 

kundstyrda samhälle vi idag lever i kan detta vara en faktor som påverkar gränsen mellan 

privatliv och arbete. Hur arbetet inkräktar på den anställdes privatliv kan handla om olika 

förväntningar som en arbetsgivare har på en anställd, till exempel att denne förväntas svara i 

telefonen kvällstid. Detta i sin tur gör att arbetstagaren inte blir ledig och kan koppla bort 

arbetet på samma sätt som om den stationära telefonen lämnats på kontoret. 

Allvin med flera tar även upp troliga effekter av det nya arbetslivet genom att ställa det mot 

den nya ohälsan i samhället, det vill säga den allt mer utbredda stressen och utbrändheten.  De 

diskuterar om det nya arbetslivet kan påverka stressnivån utifrån att arbetet inkräktar på 

privatlivet vilket kan leda till mer komplicerade sociala relationer utanför arbetslivet. De tar 

också upp hur osäkerheten på arbetsmarknaden kan göra individen otrygg. Slutligen 

diskuteras hur arbetslivet idag tenderar att vara mer marknads- eller kundstyrt, vilket i sin tur 

leder till mer direkta krav på individen och allt oftare en större tidspress, åtminstone i 

perioder. En tes som tas upp är att den som drivs utifrån yttre krav att arbeta mer, i allt större 

utsträckning drabbas av ohälsa än den som drivs av inre krav. 
28

 

 

3.4 Gruppstyrning och självstyrning 
Styrningsproblematiken i moderna organisationer har varit objekt för en hel del tidigare 

forskning. Ett bidrag är James R. Barkers empiriska studie av en amerikansk organisation i 

tillverkningsindustrin, som lämnat en hierarkisk styrning till förmån för arbete i självstyrande 

grupper, så kallade team. Barker beskriver i artikeln Tightening the Iron Cage: Concertive 
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Control in Self-managing Teams (1994)
29

 om hur styrningen kom att förändras från en 

hierarkisk och byråkratisk form till vad han benämner ”Concertive Control”, ett slags eget 

gemensamt konstruerat system bestående av värdebaserade normativa regler som kom att 

styra vad som gjordes i teamen på ett till och med kraftfullare vis än det gamla hierarkiska 

systemet. Barkers avsikt med studien var att med utgångspunkt i Webers teori om ”The Iron 

Cage”, se huruvida individerna i den nya teambaserade organisationen verkligen frigjordes 

från den bur av regler och övervakning som Weber menade var byråkratins baksida.
30

 I sin 

studie följde Barker utvecklingen mot den nya teambaserade organisationen genom att 

intervjua både ledning, medlemmar i teamet samt genom att göra observationer. 

Barker fick härmed följa hur teamen, i brist på auktoritet i form av ledare och tydliga direktiv, 

utvecklade ett eget system för kontroll, bestående av normer och värderingar om hur teamet 

skulle agera för att uppnå produktionsmålen samt vad som var rätt eller fel beteende. 

Belöning och bestraffning samt ständig övervakning kom att bli norm, och vad som från 

början gav en känsla av att gruppen arbetade tillsammans som en familj och fick fatta egna 

beslut, kom i slutfasen att bli ett hårt system med ständig övervakning där både nya som 

gamla medarbetar kände sig stressade.
31

 Barker menade att detta nya system, som till och med 

kom att vara starkare än det gamla byråkratiska, accepterades just därför att det skapats av 

teamet själv.  

Barker sammanfattade sin studie med att denna nya kontroll på ett sätt liknade det 

byråkratiska systemet i den mån att tydliga och rationella regler skapades. Däremot såg han 

en tydlig avgränsning från byråkratin i den mån att vem som bestämde hade flyttas ur det 

hierarkiska systemet ned på de egna medlemmarna i teamet. Barkers konklusion blev utöver 

den iakttagelsen att detta nya egna system för kontroll som växte fram ur bristen på det gamla 

byråkratiska systemet, paradoxalt, inte kom att frigöra organisationsmedlemmarna från 

Webers järnbur, det gjorde snarare buren starkare.
32

   

En person som också diskuterat styrning och vad följden blir när styrningen flyttas ned på 

arbetsgruppen, är den amerikanska sociologen Richard Sennet. Sennet påpekar att egenskaper 

som samarbetsförmåga, socialkompetens och förmåga att kunna arbeta i grupp kommit att bli 

alltmer viktiga då mycket arbete idag sker genom så kallat teamwork.
33

 Att använda sig av 

teamwork förknippas oftast med något positivt och arbetsformen, menar Sennet, ger sken av 

att ge de anställda större eget inflytande och ansvar samt att cheferna fungerar mer som 

lagledare snarare än toppstyrande ledare. Sennet ställer sig dock kritisk till teamwork och 

menar att det snarare är en ytlig ideologi än ett fungerande arbetssätt. Genom att använda sig 

av samarbetsbegreppet och därmed lägga över ansvaret på kollektivet, en arbetsgrupp, skapas 

ett klimat där de anställda vid fel eller problem kommer att straffa och beskylla varandra i 

stället för att gå till sin ledning. Alla i en grupp görs ansvariga för enskilda personers 

prestationer. Chefen i sin tur ses mer som lagledare vilkens ansvar ersätts av grupptrycket. 

Sennet menar att teamwork varken förändrar produktionssystemets grundläggande karaktär 

eller företagets uppbyggnad och maktstrukturer utan blir snarare ett manipulativt sätt för 

ledningen att behålla sin makt, utan att ta ansvar.
34

  

                                                        
29 Barker J.R, 1994 
30
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31 Ibid, s. 432 
32 Barker, J.R, 1994, s. 434 
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Gällande styrningen av tjänstemännen kom Hansson fram till att de organisatoriska villkoren i 

många avseenden erbjöd tjänstemännen relativt stor frihet att själva reglera och styra sitt 

arbete, liksom de arbetsuppgifter de hade också gav ett ganska stor utrymme för 

självständighet, åtminstone i bemärkelsen hur deras arbete skulle utföras. Distansarbetet och 

arbetsprocesserna omfattades dock av många regleringar, dessa uppfattades i olika grad som 

styrande. I vissa hänseenden var det också inte helt klart vad som var tydliga regler och 

underförstådda krav. Hansson påpekar att respondenterna genomgående belyste hur de 

kontinuerligt strukturerade upp och planerade sitt arbete högst disciplinerat vilket kan ses som 

en form av självstyrning. 
35

 

 

3.5 Governmentality  
Teorin om Governmentality vilken Mitchell Dean analyserar i boken Governmentality - 

Power and Rule in Modern Society (2010)
36

 är en teori gällande styrning. Teorin om 

Governmentality belyser att styrning är mycket mer än bara relationen mellan stat och 

medborgare och vill visa på att det är mer komplicerat än att säga att då staten eller till 

exempel en företagsledning styr mindre, är medborgaren eller den anställde som en följd mer 

fri. Dean menar att mycket av det vi gör i samhället sker inom vad han kallar ”Regimes of 

Practices” vilka är regelbundna och ritualiserade sätt att utföra saker i vårt samhälle på. Det 

kan till exempel handla om hur vård skall utföras, hur samhället skall bestraffa, liksom hur 

försvar eller utbildning skall genomföras.
37

 Var och en av dessa praktiker kännetecknas av sitt 

eget sätt att tänka, sina rutiner, en viss logik och strategier och i och med att dessa uträttas 

inom praktiken, ifrågasätts de inte utan ses som självklarheter. 

Utifrån Governmentalityteorin är det intressant att analysera och titta närmare på dessa 

praktiker. Enligt Dean bör vikten läggas vid att analysera och kritiskt granska det som inom 

praktikerna är taget för given och försöka påvisa att det som sker där inte måste vara det enda 

sättet eller det mest nödvändiga och naturliga.
38

 För att ta reda på detta skall enligt Dean en 

analys utifrån fyra dimensioner genomföras. Den som avser studera styrning i en organisation 

bör således undersöka hur organisationen åskådliggör sin verksamhet, det vill säga hur de 

beskriver vad de gör i bild och skrift. Medlemmarna i organisationen bör också analyseras 

utifrån hur de talar med varandra liksom dem de tar hand om, till exempel en kund eller 

patient. Därutöver skall också vikt läggas vid hur det som görs, själva handlingen inom 

verksamheten, baseras på olika typer av expertkunskaper eller ”know-how”, det vill säga 

vilken kunskap det är som gör verksamheten legitim. Slutligen menar Dean, skall de personer 

som arbetar inom organisationen eller är kunder till den analyseras. Det som här är intressant 

att undersöka är hur dessa personer formas till att vara på ett sätt som organisationen 

uppskattar, vilket handlar om att undersöka hur identiteter påverkas och styrs i företagets 

riktning. Men också vilka sätt att vara på som ”belönas” och vice versa. 
39

 Syftet med denna 

analys är att försöka att belysa hur medlemmarna i en organisation styrs och med vilka medel, 

men även att belysa att styrningen många gånger finns där, trots avsaknad av auktoriteter.   
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3.6 Sammanfattning av tidigare forskning och teori  
Individen i det nya flexibla arbetslivet kan i jämförelse med den som arbetat i det gamla 

byråkratiska systemet, till ytan se mer fri ut. Dock finns det utifrån denna presentation av 

tidigare forskning samt teorin om Governmentality mycket som pekar på att så inte är fallet. 

Arbetstagare är inte i lika stor grad övervakade utan arbetar i större utsträckning under 

flexibla förhållanden där gränsen mellan arbete och fritid är högst flytande och där arbetet 

många gånger struktureras av dem själva. Däremot är de trots denna förändring i hög grad 

styrda. I Barkers studie exemplifieras styrningen i form av ”Concertive Control”, vilket är ett 

slags gemensamt system för kontroll och övervakning av arbetet som i brist på auktoriteter 

och tydliga riktlinjer, skapas medarbetarna emellan. Detta system kommer enligt Barker att 

styra medarbetarna ännu hårdare än i den gamla byråkratiska organisationen. Webers järnbur 

stramas motsägelsefullt åt, med stressade medarbetare som följd. Sennet pekar också på att 

styrningen kvarstår genom grupptrycket. Då ansvaret läggs på arbetsgruppen kan ledningen ta 

ett steg tillbaka men fortfarande behålla sin makt. Därmed har inte produktionssystemets 

grundläggande karaktär eller företagets uppbyggnad och maktstrukturer förändrats. Istället 

menar han, har en förflyttning av ansvaret från ledningsgruppen till gruppen skett. 

Hanssons avhandling visar på liknande resultat. Arbetet är fritt men istället för att styras av 

chefer styr dessa distansarbetare istället sig själva. Avhandling pekar också på den mycket 

intressanta motsättningen att på samma vis som friheten är det som ger dessa personers arbete 

ett högt värde är den också den faktor som gör arbeten problematiska. De positiva aspekterna 

som friheten ger medför också en stor problematik. Hanssons avhandling tyder därmed på att 

det finns en diskrepans mellan de förväntningar som finns på arbetet och upplevelsen den 

anställde sedan känner i sitt arbete.  

Avslutningsvis pekar Allvin med flera på att en förändring av arbetslivet har skett. Dels 

påvisas att styrningen i allra högsta grad finns kvar men har tagit nya former. Utöver detta 

diskuteras också en rad negativa effekter för den enskilda individen, vilka blir en följd av all 

”frihet”. Den ökade flexibiliteten på arbetsmarknaden kan enligt Allvin med flera leda fram 

till såväl en känsla av otrygghet som mer komplicerade sociala relationer i såväl yrkeslivet 

som privatliv. Det ställs också högre krav på individen i arbetet genom att denne blir mer och 

mer ansvarig för sitt eget arbete än tidigare. Detta sammantaget kan enligt Allvin med flera 

leda fram till känsla av stress vilket i sin tur kan vara en av anledningarna till den alltmer 

utbredda ohälsan i dagens samhälle.  

 

3.7 Frågeställningar 
Med teorin om Governmentality som ett analytiskt verktyg samt tidigare forskning avser 

studien att undersöka hur de kundansvariga i ett bemanningsföretag styrs i sitt arbete vilket 

bygger på stort eget ansvar och frihet. Syftet är också att se huruvida dessa styrningsformer 

kan medföra några eventuella effekter för de kundansvariga. Uppsatsen utgår från följande 

frågeställningar: 

– Hur styrs de kundansvariga i en för organisationen önskvärd riktning? 

– Vilka eventuella effekter kan dessa styrningsformer medföra? 
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras metoden för denna uppsats. Inledningsvis presenteras 

tillvägagångssättet vid insamlingen av materialet. Därefter presenteras den metod som valts 

för att analysera materialet och vilka etiska överväganden som beaktats. Slutligen 

presenteras de respondenter och företaget som undersökningen bygger på.  

4.1 Datainsamlingsteknik 
Den datainsamlingsteknik vi har valt att använda oss av för denna uppsats är kvalitativa 

intervjuer. Vår avsikt är inte att försöka kvantifiera och uttala oss om ett större sammanhang, 

utan snarare att mer djupgående undersöka det område vi intresserat oss för och försöka hålla 

oss så öppna som möjligt i analysen av vårt resultat. Enligt Trost är en kvalitativ studie det 

mest lämpliga då avsikten är att försöka förstå människor genom att hitta mönster och 

analysera deras sätt att resonera och reagera.
40

 Våra intervjuer utgick från en på förhand 

välarbetad intervjuguide, se bilaga 1. Intervjuguiden delades in i några på förhand valda 

ämnesområden vilka i stort utgick från Deans fyra dimensioner, beskrivna i teoridelen. Till 

dessa ämnesområden kompletterades öppna frågor, detta för att kunna fånga in så mycket som 

möjligt i vårt resultat, vilket kan försvåras av för snäva frågor. Enligt Trost lämnar intervjuer 

som utgår från intervjuguider mer utrymme för följdfrågor och möjlighet för den intervjuade 

att i större utsträckning påverka samtalet, vilket gör varje intervju mycket unik.
41

 

Intervjuguiden var densamma för alla intervjuer men en öppenhet fanns hela tiden för att den 

skulle kunna komma att omarbetas något efter hand, i det fall frågor till exempel upplevdes 

som otydliga eller missuppfattades av respondenterna. Samtliga intervjuer spelades in för att 

kunna fånga all information från respondenterna i detalj och för att lättare kunna hålla fokus 

på respondenterna och deras svar under själva intervjun. Ljudupptagningarna transkriberades 

sedan.  

 

4.2 Omständigheter kring datainsamling 
Vid genomförandet av intervjuerna gavs tillträde till ett enskilt intervjurum i företagets 

lokaler. Båda intervjuare satt med vid samtliga fyra intervjuer. Enligt Trost kan det skapa en 

överlägessituation att vara två intervjuare och en respondent.
42

 Vi bortsåg dock från den 

problematiken då fördelen med att vara två och således kunna samarbeta vid utförandet av 

intervjuerna ansågs överväga problematiken. Intervjuerna varade mellan 40 till 60 minuter per 

person och spelades in. Efter varje intervju diskuterades kort om vad som framkommit. Att 

intervjuerna genomfördes olika dagar bestämdes utifrån en önskan om att få möjlighet att 

reflektera över vad respondenterna sagt, och utifrån det utvärdera om vissa frågor måste 

ställas på ett annat vis. Några frågor tydliggjordes ytterligare efter de första två intervjuerna, 

men innebar inga substantiella förändringar.  

 

4.3 Urval 
Vid val av organisation för studien ville vi hitta ett företag som präglades av en modernare typ 

av organisationsstruktur, det vill säga där arbetet byggde på lösa och mer flexibla ramar samt 

krävde mycket eget ansvar av den anställde. Respondenterna skulle arbeta på samma företag 

och helst ha samma typ av tjänst eftersom syftet inte var att se skillnader mellan hierarkier. 

Utifrån dessa krav valdes den organisation och de respondenter vilka kommer presenteras 
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närmare i stycke 4.6 och 4.7. Fyra personer i organisationen intervjuades då de uppfyllde 

ovan nämnda kriterier. Därutöver hade respondenterna också olika kön, vilket sågs som en 

fördel, då dessa ibland skiljer sig mellan varandra. Enligt Trost är det bättre att göra ett 

mindre antal intervjuer som är väl genomförda och av god kvalitet än att försöka göra flera 

som inte är lika väl utförda. Ett allt för stort material riskerar också att göra det svårt att få en 

tillräckligt bra överblick över materialet och samtidigt kunna urskilja detaljerna. 
43

   

 

4.4 Den kvalitativa analysen 
Av det materialet som samlats in med hjälp av intervjuerna gjordes en kvalitativ analys. 

Denna analys innebar i det första stadiet att transkribera ljudmaterialet vilket var en 

nödvändighet för att få en tydlig överblick över exakt vad respondenterna sagt. Vid 

transkriberingen skrevs intervjuerna ned i princip ordagrant med undantag för vissa 

formuleringar vilka med säkerhet kunde uteslutas som icke relevant i sammanhanget. Efter 

transkriberingen lästes materialet till en början igenom noggrant för att skapa en första 

uppfattning om vad som framkommit. Här gjordes ett försök att se på materialet med så lite 

förutfattade meningar om vad vi fått fram som möjligt för att inte missa några tendenser och 

således bli för snäv i analysen. För att lyfta fram det som verkade extra intressant gjordes 

understrykningar och anteckningar i marginalen av materialet med korta kommentarer kring 

hur svaren tolkats. Efter att ha tagit del av samtliga intervjuer i transkriberad form på varsina 

håll, gjordes valet att sätta oss tillsammans för att gå igenom de områden och de mönster i 

respondenternas svar vilka båda funnit intressanta och hur de tolkats. Här delades också 

respondenternas svar in ett antal preliminära teman som framkommit under första läsningen. 

Till dessa teman lades sedan citat och kortare kommentarer från samtliga intervjuer till, i ett 

led att jämföra och se skillnader i det respondenterna sagt samt att tolka dem.  

När några huvudteman bestämts, vilka hela tiden under analysens gång kunde omvärderas, 

fick dessa preliminära namn. Under dem började sedan de citat som tycktes var mest 

framträdande för fenomenet att sorteras in. Här skedde arbetet växelvis, det vill säga temana 

delades upp oss emellan och på varsina håll skrevs och tolkades respondenternas svar. Sedan 

lästes det båda skrivit igenom samt att kommentarer lämnades för att inget relevant skulle 

missas. Under denna process växte ett resultat och några mer slutgiltiga teman fram. Löpande 

i analysen har uppmärksamhet och medvetenhet funnits om svårigheten kring tolkningar och 

hur intervjuarna, utifrån egna erfarenheter, blir en del i vad som faktiskt utläses ur 

respondenternas svar. För att undvika så kallade övertolkningar har därför under analysens 

gång hela tiden diskussioner och ifrågasättande av varandras tolkningar av materialet gjorts. 

Dock fanns en medvetenhet om att hundraprocentig objektivitet i analysen aldrig kan uppnås.   

 

4.5 Etiska överväganden 
Utifrån etiska överväganden beslutades att både företaget och respondenterna kommer att 

vara anonyma. Respondenterna kommer inte heller att presenteras var för sig, utan 

tillsammans. Företaget är anonymt av den anledningen att dess namn i sig inte är relevant i 

denna uppsats, tanken är istället att den presentation av företaget som görs i nästkommande 

stycke ger tillräcklig information och bakgrund för läsaren. Att låta respondenterna vara 

anonyma ansågs motiverat dels utifrån forskningsetisk synpunkt, men också för att undvika 

att de skulle komma att känna sig låsta i intervjusituationen och förhoppningsvis känna sig 
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mer ärliga i sina svar. Detta medförde även att frågor, vilka kunde uppfattas vara av mer 

känslig karaktär ändå kunde ställas. Valet att presentera respondenterna samlat och inte var 

för sig motiveras utifrån företagets storlek. Då företaget har tio anställda och de intervjuade 

fått tillåtelse av företagsledningen att ställa upp, skulle en presentation av dem var för sig 

nästintill göra det uppenbart vem som sagt vad, och därmed röja deras anonymitet. Utifrån 

denna motivering kan samtliga citat som presenteras i nästkommande resultatdel inte heller att 

kopplas samman med en specifik respondent. Däremot kommer citaten märkas med Intervju 

1, Intervju 2 och så vidare, men i en slumpvis ordning. Detta för att läsaren i vilket fall skall 

kunna se om samma person sagt flera saker, men utom vetskapen om vem av respondenterna 

det är utifrån till exempel utbildning och kön. Citaten har också till viss del omarbetats. Dels 

för att förtydliga dess faktiska kärna men också i ett led att inte utelämna respondenterna, då 

viss information kunnat härledas till den specifika personen. Nämnas bör också att samtliga 

respondenter innan genomförandet av intervjuerna gav sitt samtycke till att delta. För detta 

skickades en e-post ut i vilken studien och dess syfte i kort drag beskrevs, samt en 

beskrivning av intervjuarna. Samtidigt informerades respondenterna också om hur 

intervjumaterialet skulle komma att hanteras. Innan varje intervju säkerställdes också att 

respondenten fått informationen samt att denne när som helst under intervjun hade rätt att 

avbryta eller välja att inte svara på frågorna.  

 

4.6 Beskrivning av bransch och företag 
Organisationen som valts för undersökningen, vilken fortsättningsvis i uppsatsen kommer att 

benämnas Företaget X, är ett barnpassningsföretag. Företaget är verksamt inom branschen för 

så kallade hushållsnära tjänster. Denna bransch har vuxit under de senaste åren. En av de 

bidragande orsakerna till detta är RUT-avdraget för hushållsnära tjänster.
44

 Den mest 

efterfrågade tjänsten inom barnpassning är enligt en undersökning gjord av Svenska 

Dagbladet hämtning av barnen på dagis och i skola. De största barnvaktsföretagen i Sverige 

erbjuder tillsammans över 3300 barnvakter
45

.  

Företaget X erbjuder en tjänst vilken innebär att de förmedlar barnpassning genom barnvakter 

som hyrs ut till familjer i Stockholmsområdet. På företaget utbildas och certifieras 

barnvakterna för att kunna ge bästa möjliga service. Företaget har cirka 400 till 500 

timanställda barnvakter. I dagsläget är man på företaget omkring tio stycken heltidsanställda. 

Dessa personer arbetar i huvudsak med rekrytering av nya barnvakter och att sköta 

kontakterna med befintliga kunder. Dessutom har de ett arbetsgivaransvar för deras 

timanställda barnvakter. Utöver detta ligger stort fokus på att sammanföra en familj i behov 

av barnpassning med en lämplig barnvakt. På företaget finns inom dessa tio anställda också 

verkställande direktör (VD), vilken har det yttersta ansvaret, och vice verkställande direktör 

(vice-VD), vilken fungerar som närmsta chef till de övriga anställda, samt en 

ekonomiansvarig.  

Företagets lokaler ligger centralt i Stockholm i ett område med mycket bostadshus. Känslan 

av lokalerna samt hur företaget profilerar sig på sin hemsida är att de vill ge ett familjärt 

intryck. Lokalerna är stora och ljusa och ger en tills viss del en slags lägenhetskänsla, där 

besökare till exempel ombeds ta av sig skorna. Respondenterna sitter nära varandra med egna 

skrivbord i ett så kallat öppet kontorslandskap. De är inte placerade gruppvis utan enskilt och 

vända åt samma håll. Längst ned bakom respondenterna sitter vice-VD och tillika 

                                                        
44 RUT-avdrag är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt. Avdraget innebär möjlighet till 

skattereduktion för vissa hushållsnära tjänster, däribland barnpassning. http://www.skatteverket.se/ - 2011-11-21. 
45 http://www.svd.se - 2011-11-21. 

http://www.skatteverket.se/
http://www.svd.se/
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respondenternas chef vid ett eget skrivbord i nära anslutning till respondenterna. På hemsidan 

ges en beskrivning med bild av alla medarbetare om deras bakgrund, hur de ser på sitt arbete 

och vad de gör på sin fritid. Även barnvakter som är knutna till företaget presenterar sig. På 

hemsidan presenteras också kundomdömen om den tjänst i form av barnpassning som 

företaget levererar.  

 

4.7 Presentation av respondenterna  
De intervjuade respondenterna på Företaget X är 26 till 28 år. Två av dem är kvinnor och två 

är män. Samtliga av respondenterna har en universitets- eller högskoleutbildning inom 

personalvetenskap, bortsett från en av dem som har studerat kommunikation i kombination 

med samhällsvetenskap. För samtliga av respondenterna är anställningen på Företaget X den 

första anställningen efter avklarade studier. Respondenterna har alla samma tjänst, vilket 

innebär att de är så kallade kundsansvariga. I den rollen har respondenterna själva ansvar för 

omkring 50 till 100 barnvakter per person, vilka redan är anställda och således uthyrda som 

barnvakter till familjer. För dessa har respondenterna ett arbetsgivaransvar, vilket innebär att 

till exempel betala ut löner och svara på arbetsrättsliga frågor, men också att finnas som ett 

stöd vid olika typer av situationer som kan uppstå i samband med barnpassning eller i 

relationen mellan barnvakt och familj. För familjerna ser de kundansvariga till att finnas 

tillgängliga om problem uppstår samt att stämma av att allt fungerar bra med barnvakt och 

barnpassning. Kundansvarig kommer fortsättningsvis i uppsatsen vara synonymt med 

respondent. 

De kundansvariga arbetar också med att hitta nya familjer som är i behov av barnpassning och 

sedan sammanföra dessa med en lämplig barnvakt som de därmed rekryterar. Deras 

arbetsuppgifter består rent praktiskt utifrån detta i att till exempel svara på mejl och i telefon, 

men också att till viss del träffa barnvakter, en uppgift som allt mer tagits över av en enskild 

rekryteringsansvarig. Några av dem arbetar också med att hålla utbildningar för nyrekryterade 

barnvakter. Respondenternas familjesituation ser lite olika ut, endast en av dem har barn, 

medan resterande tre är antingen singel eller sambo.  

 

5. Resultat 
I denna del kommer det bearbetade empiriska materialet att presenteras. Resultat är här 

indelat i två huvudteman, vilka är Vägledning i arbetet och Arbetets gränser. Dessa 

huvudteman har sedan i sig delats in i ett antal underrubriker för att förtydliga 

kärnproblematiken i dem båda.  

5.1 Vägledning i arbetet 
Under detta tema ryms resultatet kring hur respondenterna styrs i sitt dagliga arbete. Här tas 

också upp hur Företag X får respondenterna att veta när de gjort ett ”bra arbete” och vem 

som anses ”passa in”. 

De kundansvarigas arbete bedrivs till stor del självständigt i bemärkelsen att de själva 

disponerar sin tid och planerar sitt arbete samt är ansvarig för sina egna kunder och sitt 

resultat. Samtidigt finns också en tanke om att respondenterna skall fungera som ett slags 

team som hela tiden ska hjälpa varandra. Detta manifesteras allra tydligast genom att 

respondenterna varje dag inledningsvis har ett så kallat morgonmöte, där alla typer av 

problem kan diskuteras, men där det också görs en avstämning av vilka typer av barnvakter 
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den kundansvarige har för tillfället och var dessa bäst kan placeras ut. Morgonmötet sker utan 

närmste chef och är på så vis ett sätt att få respondenterna att samarbeta och tillsammans lösa 

problem eller ge varandra idéer kring olika saker i arbetet. Tanken om samarbete syns också i 

hur man valt att organisera kontoret där Företaget X arbetar. Samtliga anställda, inklusive 

chef, är placerade i ett öppet kontorslandskap där frågor kan ställas direkt mellan skrivborden. 

En av respondenterna berättar nedan om hur de är organiserade på Företag X;  

Vi är enskilda egentligen. Vi ska ju vara ett team, men det är väl mest formellt tror jag. Vi har ju 

måndagsmöten och ska givetvis hjälpa och tipsa varandra men man är ju egentligen ansvarig för 

sitt eget reslutat och ingen går in och gör mitt arbete. Så det är ett självständigt arbete. (Intervju 3) 

Den kundansvarige ser sig utifrån ovanstående citat som självständig då det är denne själv 

som ser till att få sitt arbete gjort. Till hjälp i det dagliga arbetet har respondenterna också 

manualer framtagna av företagsledningen både gällande enklare saker som att skicka brev 

men också i form av beskrivning av processer, vilka till viss del styr dem i det dagliga arbetet. 

Manualerna kan till exempel innehålla rutiner för när och hur respondenterna skall göra 

uppföljningar eller när barnvaktens lön skall höjas. Dessa manualer lämnas dock efterhand 

respondenterna kommit in i arbetet. En av respondenterna utrycker det såhär;  

[…] När jag började här så upplevde jag det som mer styrt egentligen. Jag fick då en manual av 

alla processer, och den har vi ju som grund, men den har man ju släppt mer och mer ju längre man 

arbetat, man hittar ju sina egna sätt att arbeta och det tycker jag bara är välkommet. (Intervju 4) 

Enligt en av respondenterna har också kollegorna en viktig, om inte ännu viktigare roll, 

gällande hur denne arbetar i bemärkelsen att de fungerar som lärare som skolar in nya i rätt 

arbetssätt. På frågan till en av respondenten om hur denne vet vad han/hon skall göra, ges 

följande svar; 

Det har jag nog skolats in i, möjligtvis när jag började att jag fick det på pränt, jag har ju en 

manual för hur jag ska arbeta, men jag tror det mesta har undervisats hur jag ska arbeta så att jag 

har tagit efter mina kollegor som har lärt upp mig, så man kommer in i det.  (Intervju 1) 

Utöver manualer och inskolning via kollegor i korrekt arbetssätt har också respondenterna en 

arbetsbeskrivning. Denna verkar dock också följas mest i början och lämnas allt mer ju längre 

den anställde arbetat. På frågan om de kundansvariga arbetade efter någon typ av 

arbetsbeskrivning, eller om det fanns en sådan för deras tjänst, svarade till exempel en av 

dem;  

Det finns nog en men den har nog inte förändrats under de två åren jag arbetat, även om mitt 

arbete har förändrats mycket. Så det finns nog en, men den är nog inte så aktuell eller relevant. Vi 

utgår mer från värderingar. Jag ska vara professionell, effektiv och snabb. Värderingarna finns 

nedpräntade i en personalhandbok. (Intervju 3) 

Här framkommer att det också finns värderingar nedskrivna i en personalhandbok, som styr 

respondenterna. Dessa värderingar blir ord laddade med förväntningar om ett visst uppförande 

och ett visst sätt att arbeta, vilket också får en direkt påverkan på det dagliga arbetet och i 

mötet med kunder. Utifrån det faktum att respondenterna inte i praktiken arbetar efter en 

specifik arbetsbeskrivning fann vi det också intressant att fråga hur de prioriterade i sitt 

dagliga arbete. Här växer en bild av att kunden, vilket i detta sammanhang är de familjer som 

önskar få en barnvakt, men också de familjer som har en barnvakt, har en högst central roll 

och påverkar därmed till stor del vilka prioriteringar de kundansvariga gör i det dagliga 

arbetet. Mycket av detta handlar om att ständigt vara tillgänglig på telefon och via mejl för att 

hela tiden försöka tillgodose allas behov. Dessa behov handlar främst om att hitta barnvakter 

till familjer som valt att anlita företaget, men också att finnas där och lösa problem som kan 

uppstå, vilket till exempel kan handla om att en barnvakt är sjuk eller att det blir någon typ av 
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problem mellan familj och barnvakt. En av respondenterna svarar enligt följande på frågan 

vad det är som styr vad som är viktigt; 

Exempelvis om det är en kund som behöver hjälp så går kunden först. Men därefter är det att hitta 

en barnvakt. Och även problemlösning. Sen är det ju även uppföljningar och sådana bitar men det 

är inte prio ett. Sånt kan man skjuta upp. (Intervju 2) 

En viktig del i fokusen på kunden kan härröras till att samtliga av respondenterna har ett 

personligt engagemang i sitt arbete, de uttrycker alla en glädje i att kunna få sammanföra en 

familj med en bra barnvakt men också att de är personligen ansvariga. Att arbeta med familjer 

och deras barn blir en speciell och unik kundrelation. Om något går fel eller om servicen 

upplevs dålig blir det ytterst känsligt i och med att de kundansvariga i förlängningen, genom 

att vara arbetsgivare till barnvakten, också får ett ansvar för barnen. Tilläggas bör här också 

att en majoritet av Företag X nykundsförvärv kommer ur rekommendationer vilket gör 

kvaliteten ännu viktigare i kundarbetet. En av respondenterna uttrycker en del i 

kundrelationen såhär;  

Och just när det handlar om folks barn, det är mer än en elräkning eller ett fel i handeln, då är det 

inte att leka med. (Intervju 1) 

Utöver att fokusera på att ge service till sina kunder i form av ständig tillgänglighet 

tillkommer många arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär som också gör anspråk på 

respondenternas tid. I och med att arbetsbeskrivningen inte följdes fann vi det intressant att se 

om detta medförde att respondenterna fick ta på sig många uppgifter som egentligen låg 

utanför deras kompetensområde. Vid frågor kring detta framgår att samtliga respondenter 

också ansåg att de gjorde det i relativt hög utsträckning. Respondenterna såg dock detta som 

något positivt då de gav dem en möjlighet att lära sig nya saker och att få ta ansvar för något 

de kanske inte skulle ha fått ha tagit ansvar för i ett större företag. Samtidigt uttrycker de att 

detta på samma gång kan bli frustrerande då det tar mycket tid från vad de egentligen behöver 

fokusera på. De frågor respondenterna ofta tyckte blev för komplicerade och önskade kunna 

föra vidare till någon med bättre spetskompetens var specifikt dem som rörde ekonomi och 

juridik, allt som oftast arbetsrättsliga frågor. Här verkar respondenterna till viss del resonera 

olika. En av dem har bilden av att dessa ganska direkt kan tas vidare, till exempel med chef 

eller ekonomiavdelning, medan andra menar att de alltid försöker först på egen hand och att 

problemet som en allra sista utväg tas med en chef. Om inte den personen kan svara kan 

frågan ställas till ekonomiavdelningen eller en jurist. En av respondenterna säger såhär 

angående om denne gör något utom sitt kompetensområde; 

Ja, absolut och det är en rolig grej med företaget. Jag får gå in och intervjua, även om det inte hör 

till mig. Sådana grejer får jag träna på här och lära mig, så det är jättefördel med att vara ett litet 

företag som är mer informell än en byråkrati. Sen så tillkommer det jobbigt bitar också, som 

ekonomi, som inte jag vill ha att göra med, utan jag vill ha en annan som räknar på skatter, hur det 

funkar om man ska ta taxi, vilka regler gäller om man blir sjuk? Och då skulle jag önska att en 

ekonomiansvarig tar det, och vi har en ekonomiansvarig, men det blir mycket så på ett litet företag 

att man hjälper varandra mycket, så det är mycket roligt, lite negativt, men mer roligt skulle jag 

säga. (Intervju 1) 

Det positiva med det mindre Företaget X är att de kundansvariga får ta ansvar för saker som 

ligger utanför deras faktiska kompetens. Däremot är det mer svårt att dra gränsen för när vissa 

frågor skall föras vidare. Men som citatet ovan visar finns det en tendens att man i ett litet 

företag försöker lösa det mellan varandra eller på egen hand. En respondent svarar på om det 

finns saker som det förväntas att denne skall klara trots att det inte ligger på dennes bord. Här 

framträder en bild av ett slags personligt ansvar, vilket blir en naturlig följd av att 

respondenterna till stor del styr sig själva; 



 
 

19 
 

Jo, men så är det ju. Det är ju jag som är ansvarig för familjen och för barnvakten och då ligger det 

på mitt bord. Sen kan ju jag försöka att delegera till ekonomi eller till någon annan, men det är 

ändå jag som ansvarar för att det blir löst så att då får jag ju fixa det. (Intervju 4) 

En person som respondenterna nämner utöver sina kollegor i samband med att ta hjälp eller 

att få stöttning vid problem är sin chef. För även om självständigheten i respondenternas 

dagliga arbete är stor har de ändå viss uppbackning vid utförandet av sina uppgifter, kanske 

framförallt då problem och frågor uppstår. I samma kontorslandskap som respondenterna 

sitter nämligen också, vilket tidigare nämnts, vice-VD tillika respondenternas närmaste chef. 

Chefen är placerad längs ned på kontoret bakom respondenterna och får på detta vis också en 

typ av övervakande roll, i och med att hon hör de samtal som respondenterna har, men också 

för att hon faktiskt ser exakt vad de gör på sina dataskärmar. Samtliga av respondenterna 

lyfter framförallt fram sin chef som en bra och viktig stöttepelare i det dagliga arbetet. Hon 

finns där som ett stöd i arbetsprocessen eller när problem uppstår och det går att vända sig till 

henne direkt med problem. En av respondenterna beskriver det såhär;  

Det är ju också väldigt bra att vår chef är närvarande och på plats, hon sitter ju liksom bredvid oss, 

så vi har ett väldigt öppet klimat och kan ta någonting på en gång om det är nåt. Jag tror att det 

kommer bli allt viktigare att ha en chef nära, för att kunna fånga upp och ge feedback.  (Intervju 2) 

En annan respondent framför också den mer övervakande funktionen som chefen får i och 

med den nära placeringen bakom respondenterna; 

Hon hör ju hur vi kommunicerar med kunder och barnvakter och sådär, nu lyssnar hon ju inte på 

allt, men mer hur man är mot dem, så det kan hon ge feedback på att det är bra. (Intervju 4) 

En ytterligare viktig funktion som den närmste chefen har är att varje vecka, på ett så kallat 

fredagsmöte utvärdera respondenterna. Här går chef och respondent enskilt igenom huruvida 

denne uppnått sina veckomål, vilka beskrivs utförligt i nästkommande stycke 5.1.2. Mötena är 

enligt respondenterna korta och går ut på att gå igenom de uppsatta målen i siffror. Utöver 

dessa utvärderingsmöten hålls inga andra schemalagda möten mellan chefen och 

respondenterna.  

Respondenterna styrs på många vis i sitt dagliga arbete. Gällande hur arbetet skall utföras 

finns nedskrivna manualer och arbetsbeskrivningar. Dessa följs mest i början men lämnas allt 

eftersom, till förmån för att till exempel lära sig av kollegor. Företaget har också värdeord 

nedskrivna i en personalhandbok vilka blir vägledande för hur de skall arbeta. Varje dag hålls 

gemensamma möten samt att respondenterna är placerade i ett öppet kontorslandskap, vilket 

styr respondenterna att samarbeta. De kundansvarigas prioriteringar styrs till stor del av 

kunden. Utvärderingen av respondenterna sker dels individuellt, men också gemensamt 

genom möten.   

 

5.1.2 Ett väl utfört arbete   
I denna del av resultatet presenteras det i de kundansvarigas arbete som vägleder dem kring 

hur de ska handla för att göra ett bra arbete. Här tas de faktorer upp vilka talar om när 

respondenterna har handlat rätt och därmed gjort ett bra jobb, vilket enligt Deans tredje 

dimension handlar om att analysera det som görs inom organisationen, själva handlingen. 

I det inledande stycket nämns att en av de huvudsakliga arbetsuppgifterna för de kund- och 

barnvaktsansvariga är att hitta nya barnvakter och sammanföra dem med en familj. Likaså 

nämns att respondenterna varje vecka utvärderas efter mål. Denna fokus medför att samtliga 

kundansvariga på Företaget X arbetar efter tydliga mätbara mål som är utformade av 
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företagsledningen i samråd med respondenterna. Dessa mål går konkret ut på att ”matcha”, 

det vill säga sammanföra, fem familjer per vecka med en barnvakt. Målen är likadana för alla 

kundansvariga och följs upp varje vecka dels gemensamt på måndagar under det så kallade 

måndagsmötet, där endast respondenterna medverkar, men också enskilt på fredagar mellan 

chef och anställd. Att målen är viktiga och prioriteras högt i det dagliga arbetet är tydligt. 

Detta framgår dels utifrån den systematiska uppföljningen som sker varje vecka men också 

utifrån samtliga av respondenternas medvetna fokus på matchningsmålen. På frågan om det 

finns tydliga mål som styr vad respondenterna ska fokusera på samt hur detta också följs upp 

svarar till exempel en av respondenterna; 

Jo, det har vi, och då handlar det om matchningar, att matcha barnvakter med familjer och hur 

många matchningar vi gör per vecka och per månad, så att på så vis är vi styrda. Och det gör vi 

uppföljningar på varje vecka, hur många vi har matchat och hur många uppdrag vi har som ligger 

och hur länge de har legat och så där. Och det kollar vi alla gemensamt på varje måndag en gång i 

veckan på möte och ser hur vi ligger till. (Intervju 4) 

I respondenternas arbete ingår utöver de antal matchningar som skall göras per vecka också 

en rad andra uppgifter. En viktig del i de kundansvarigas roll utöver att hitta nya barnvakter 

och matcha dem med en familj är nämligen också att ta hand om de familjer man redan har 

matchat - det vill säga en familj som man redan har sammanfört med en barnvakt. I deras roll 

ligger utöver detta också den mycket viktiga uppgiften att ta ett arbetsgivaransvar för de 

barnvakter som är ute hos familjerna. Det innebär bland annat att finnas till hands om något 

skulle hända en barnvakt eller att bara kunna stämma av hur arbetet går men även att svara på 

arbetsrättsliga frågor. Dessa uppgifter är av en mer kvalitativ karaktär och mäts inte på samma 

vis av företagsledningen. Trots detta är samtliga respondenter medvetna om och ser det 

nästintill som självklart att dessa uppgifter också har en hög prioritet i deras arbete. På frågan 

om det finns några tydliga men outtalade mål svarar en av respondenterna; 

Absolut, det måste jag säga. Vi har ju tre värdeord som sitter ute på väggen här. Och det är 

kvalitet, entreprenörsanda och personligt engagemang. Och det är de som ska genomsyra hela 

organisationen och vårt arbete och det vi ska utgå ifrån. Och de mäts ju aldrig. Utan man mäter 

bara hur många matchningar man gjort per vecka. Så där tycker jag att det är en ganska stor 

skillnad i vad man säger är viktigt och vad som man sen faktiskt mäter. (Intervju 3) 

Värdeorden finns uppspikade på väggen på kontoret, vilket visar på deras vikt och kan ses 

som en påminnelse till respondenterna att inte glömma bort de kvalitativa delarna i arbetet. 

Framför respondenternas arbetsplatser redovisas också antal uthyrningstimmar för företaget 

på en tavla, vilket är ytterligare ett sätt från företagsledningen att visa vad som är viktigt. En 

annan respondent svarar följande på frågan om det finns en slags underförstådd 

överenskommelse att respondenterna även ska sköta andra saker utöver matchningar till 

exempel att kunden skall vara nöjd;  

Ja absolut, det ligger lite där under ytan. Så det är ju det också det som gör att vi går runt, att 

kunderna är kvar och att de inte slutar efter en månad för att de inte tycker om oss, så det är ju 

verkligen en viktig del. Det är en ganska intressant balans i det också. Att fine, vi ska göra ett visst 

antal matchningar per vecka, men samtidigt om vi matchar 10 antal kunder på en vecka och om de 

sen inte kommer igång och börjar arbeta, så blir det ju ändå inga timmar. Vi debiterar ju dem inte 

då. Så vad mäter vi egentligen? Så matchningar ja, men sen att vi finns där och supportar, det är ju 

minst lika viktigt, så att det tänker jag ganska mycket på. (Intervju 4) 

I båda ovanstående citat ges en antydan till att respondenterna ser en slags motstridighet och 

problematik kring målens tydliga inriktning på kvantitet, det vill säga det fem antal 

matchningar som skall göras per vecka mot att det samtidigt är minst lika viktigt att vårda den 

långsiktiga kundrelationen. Här framträder en slags målkonflikt mellan de uttalade mätbara 

målen och de outtalade icke mätbara målen som företagsledningen, men också respondenterna 
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själva ser som lika viktiga. Samtliga uttrycker en stor vilja att få lägga mer tid på det icke-

mätbara, det vill säga kontakten med familjer och barnvakter; 

Alltså det är ju ett arbete de har och vi är ansvariga för dem men väldigt mycket fokus är ju på det 

här att få ut nya barnvakter hela tiden för det är ju det som vi får in pengar på. Men samtidigt så är 

det ju också viktigt att ha kvar barnvakterna på lång sikt och att de känner att de har stöd från oss 

och känner sig trygga. Och att ja, hur mäter man det, varför en barnvakt slutar, eller varför den vill 

vara kvar? Så att det där är ju absolut en motstridighet, i att hinna med så många matchningar per 

vecka, men att också finnas där som stöd som arbetsgivare. (Intervju 4) 

Att respondenterna vill arbeta mer med att vårda den långvariga kundrelationen genom att 

fokusera på sina befintliga familjer och barnvakter men att de vet att det som mäts och 

därmed premieras är antal matchningar visas också utifrån svaret på frågan om när man 

känner sig riktigt nöjd med något man gjort i sitt arbete; 

Ja om man tar det kvalitativt, om en familj har haft problem med sin barnvakt eller en barnvakt har 

problem med sin familj och man får hjälpa till att lösa det, då känner jag mig nöjd med mig själv, 

något som de andra inte vet om. Jag kanske tänker att, ”vilken hjälte jag var idag”. Men sen, som 

mest nöjd blir jag ju när jag har matchat väldigt bra, då kan jag gå hem och öppna en öl, och känna 

att ”Gud vilken vecka… nu kan jag slappna av”. Men det är båda sidorna, vilket som är mest värt 

det vet jag inte. Det på pappret det är sparat och syns på pappret, medan den feedback jag kan få 

från kunderna då blir jag belåten. (Intervju 1) 

Att lösa en konflikt mellan en familj och barnvakt, vilket ges som exempel av respondenten, 

verkar skänka denne en stor personlig glädje, då blir respondenten nöjd med sig själv. 

Däremot infinner sig en annan nöjdhet, här i form av att kunna slappna av, då denne har 

uppfyllt sina mål. En annan respondent påpekar också att det är i mötet med kunden och 

feedback från dessa som denne blir riktigt nöjd. Samma respondent säger också att det som 

känns allra bäst är när den kundansvarige får beröm från barnvakterna och de till exempel 

tycker att denne har varit en bra kontaktperson. Även om det finns en motstridighet i 

målarbetet och dess kvantitativa fokus ser några av respondenterna också de positiva 

egenskaper som finns gällande att arbeta med mål som ett instrument för att prestera. En 

respondent uttrycker det såhär på frågan om målen är rimliga;  

Det är ändå bra att ha det där att sikta mot, det blir som en morot och lite sådär tävlingsgrej också 

att man känner att nu ska jag komma upp i det här och att man känner att man kan slå det här den 

här veckan så är det jättebra. Så att det funkar bra, även om jag värdesätter väldigt mycket den 

andra biten med kvaliteten också, så för mig är det ju kanske inte bara de här matchningarna, men 

det är en bra morot att ha. (Intervju 4) 

En problematik med fokus på mål och hur de skall fullgöras är det faktum att måluppfyllandet 

alltid kommer att påverkas av en rad olika faktorer. För Företaget X handlar detta till exempel 

om att det är en viss säsong där företaget generellt har färre eller fler kunder, liksom det också 

finns mer personliga faktorer, till exempel att en anställd kan bli sjuk en vecka och därmed 

komma efter. Trots variationerna är dock de kundansvarigas mål konstanta, vilket återkopplar 

till problematiken med mål och det faktum att det kan bli problematiskt att endast mäta det 

kvantitativa. Detta är också något som respondenterna funderat över och är medvetna om. På 

frågan om målen kan bli svåra att leva upp till och om de också är beroende av andra faktorer, 

svarar en av respondenterna;  

Ja, absolut. Dels inflöde av barnvakter, att vi får in sådana vi kan placera ut. Men också inflöde av 

kunder. Det är till exempel mycket i början på terminsstart, sen kan det gå ner. Och sen allmänt, 

att man får snabba svar från kunder, att de vill boka in möte. Kunderna är upptagna, det är därför 

de hör av sig och behöver hjälp. Eller att barnvakter eller barn blir sjuka. (Intervju 2) 
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Det finns alltså en rad andra faktorer som kan komma att påverka huruvida respondenterna på 

Företaget X når sina mål eller inte. Detta ger en ytterligare dimension till problematiken med 

den tydliga fokuseringen på antal matchningar. Det är svårt att bli tvungen att prioritera antal 

matchningar samtidigt som de kundansvariga bör och vill fokusera på den mer långsiktiga 

kund- och arbetsgivarrelationen. Det finns också andra faktorer som alltid kommer att ha en 

påverkan på huruvida den enskilde klarar att nå upp till sina mål. 

Det framträder mer och mer ett tydligt mönster som visar att respondenterna är samstämmiga 

kring att det skulle vilja fokusera mer på de kvalitativa, icke-mätbara målen, samtidigt som de 

har en förståelse för att företagsledningen i ett så pass litet företag som det faktiskt är måste 

fokusera på att få in nya kunder då detta genererar pengar. Det är också svårt att ständigt 

uppnå samma mål, då detta också kan påverkas av så många olika faktorer. Ur detta fann vi 

det intressant att se vad denna motstridighet kunde medföra för känslor och eventuella 

konsekvenser för respondenterna. På frågan om en av respondenterna tycker att det är jobbigt 

att hantera den press som kan uppstå utifrån att man hela tiden vet att man måste uppnå sina 

veckomål, kanske inte en press gentemot andra men mot sig själv, svarar en av 

respondenterna; 

Absolut, det är en stor del, det individuella, hur jag upplever det, men sen mycket hur andra 

upplever det också. Egentligen bryr jag mig inte om vad mina kollegor tycker, men jag vill inte att 

min chef ska tycka att jag är dålig, för hon ser ju bara siffror, och mäter det så, och har jag då suttit 

med fyra barnvakter som måste säga upp sig en vecka då går det två dagar bara åt det. Så när det är 

ett företag där det svänger i ekonomin och det blir en tuff period, då är det inte kul att sitta där med 

dåliga siffror själv, för då kanske man själv ryker. (Intervju 1) 

Här framkommer också en hög medvetenhet om att man kan få sluta i det fall prestationen 

inte varit tillräcklig. Det finns en medvetenhet om att företaget är litet och därmed till viss del 

mer sårbart än en större organisation, vilket skapar en press att ständigt prestera. Detta blir 

besvärligt och kan kännas jobbigt för den anställde, inte minst vid sjukfrånvaro och liknande. 

En respondent uttrycker den problematiken på följande vis; 

Däremot så blir det krångligt för en själv. För man har oftast dagen fullbokad och är man borta så 

har man dubbelt att göra dagen efter, så man är inte helst sjuk. Och det är ganska frustrerande. 

(Intervju 3) 

En annan problematik gällande den tydliga målstyrningen som uttrycks är fokuseringen på att 

målen är individuella men att alla på företaget samtidigt ”sitter i samma båt” och skall arbeta 

tillsammans och hjälpa varandra. En respondent uttrycker sig enligt följande kring detta; 

Så på ett sätt ska man samarbeta, men på ett sätt ska man uppnå sina egna mål. Så det är ett 

dilemma, ska man kämpa så att hela organisationen uppnår sina mål tillsammans och så sitter man 

på fredagsmötet och inte når sina egna och framstår som en halvbra medarbetare. Eller ska man 

rikta in sig på sig själv, att nå höga resultat, men att man inte delar med sig? Så det är en 

balansgång. (Intervju 1) 

Sammantaget blir det tydligt att målen fungerar som ett sätt att styra det anställda i hur de 

skall prioritera i det dagliga arbetet och ett mått för när de gjort ett ”bra arbete”. Värdeorden 

blir också en viktig del i att forma respondenterna att agera på ett visst sätt och får dem att 

prioritera och agera utifrån vissa principer, kanske framför allt för de mer kvalitativa delarna i 

arbetet. Värdeorden vägleder i och med detta hur respondenterna skall vara professionella. 

Däremot finns en problematik och en tydlig målkonflikt i att respondenterna mäts och 

utvärderas endast utifrån de kvantitativa målen samtidigt som det finns en hög förväntan att 

de även skall klara av den icke-mätbara biten i deras arbete.  
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5.1.3 Vem som passar in på företaget 
I denna del av resultatet presenteras det som Företaget X gör för att stöpa individer i 

företagets form, vilket enligt Deans fjärde dimension handlar om att forma identiteter.  

Ett sätt vi funnit framträdande i bemärkelsen att forma identiteter på Företaget X är vid 

rekryteringen av nya medarbetare. Rekryteringen blir ett sätt att skapa, men också upprätthålla 

den rådande företagskulturen då denna påverkas av vilka individer man söker till sitt företag 

och vad de har för bakgrund och egenskaper. På frågan om respondenterna hade en bild av 

vilka egenskaper företaget sökte hos sina anställda på kontoret fanns en tydlig 

samstämmighet. En av respondenterna uttrycker sig på följande sätt; 

Ja, det har jag. Man är ganska sträng tror jag i rekryteringen. Och det har hänt att folk som har 

kommit in har åkt ut på en gång igen för att de inte har fixat klimatet om man säger så. Så att 

personerna ska vara väldigt självgående, som absolut vill utvecklas och lära sig nya saker. Som är 

serviceminded och positiva och som ser andra, verkligen ha arbetsglädje. Och vara effektiv, det är 

höga prestationskrav. Och absolut vilja utvecklas och bli bättre. Och vara flexibel och öppen för 

förändringar. (Intervju 3) 

Respondenterna var i stort var överens om att en viktig egenskap var flexibilitet i bemärkelsen 

att inte vara rädd för förändringar. Exempel togs upp bland flera av respondenterna om hur 

både arbetsprocessen liksom arbetsmiljön kunde förändras snabbt. Vid ett tillfälle hade till 

exempel placeringen av skrivbord ändrats över en natt av chefen utan att någon av 

respondenterna vetat om eller fått tycka till om detta. Anledningen var då, vilket många av 

respondenterna höll med om, att det varit för pratigt mellan kollegorna som de satt tidigare. 

Arbetsprocessen och vad som ingår i respondenternas arbetsuppgifter kunde också variera och 

snabbt ändras. I och med de möten som hålls varje morgon kan beslut tas på morgonen och 

redan samma dag träda i kraft; 

[…]Att vi fattar beslut på ett möte på morgonen och så gör vi så bara. Har vi något problem så 

diskuterar vi det och så kan vi ändra på det. (Intervju 4) 

Förutom att vara flexibel var driftig en egenskap som samtliga respondenter tog upp. Kring 

detta ord lades också formuleringar som att vilja vara med och påverka, att vara engagerad 

och motiverad eller att ha arbetsglädje och en vilja att utvecklas. Då arbetet är mycket 

självständigt och det krävs att personerna kan ha många bollar i luften är det kanske inte 

märkligt att just dessa egenskaper anses vara viktiga, men dessa egenskaper kan också 

kopplas till de värdeord som företaget arbetar efter, där entreprenörsanda och personligt 

engagemang är två av tre ord. Vi frågade också om det var så att det kunde finnas egenskaper 

som inte passade in på arbetsplatsen, alternativt vilka egenskaper som personer som inte 

passat in saknade. Även här tycktes det finnas en enig bild om att det definitivt fanns sådana 

personer. Vad exakt det var som gjorde att dessa personer inte passade in var dock inte lika 

självklart för respondenterna. Däremot tog de upp exempel på hur personer anställts och fått 

sluta, vilket kan tolkas som att det från ledningens sida finns en tydlig bild av vilka personer 

de önskar ha i sitt företag. Att detta är något som respondenterna noterat kan utläsas i följande 

svar på frågan om vad personer som inte passat in kan ha saknat för egenskaper;  

Hm, ja jag skulle säga att det kan vara att man inte presterat tillräckligt fort och tillräckligt bra. 

Man måste vara på hugget och komma in i det snabbt. Jag hade själv ett samtal efter en månad 

med min chef där vi stämde av hur det funkade och där jag fick tips om hur jag skulle förändra 

mig. Så det var ganska hårt då efter en månad med saker jag skulle förändra för att få vara kvar. 

(Intervju 3) 

En annan säger följande efter att ha beskrivit om hur en person hastigt slutat och om denne 

kunde känna om någon inte passat in på företaget; 
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Ja, i alla fall känner cheferna det. Det var en tjej som kom in nu i februari […]och hon fick gå då 

efter några veckor för att hon inte funkade och det var väl egentligen ingenting som vi andra 

kollegor hade märkt av så mycket […] Men då sa de (anm. cheferna) ju det sen för att stärka oss 

andra att ”Ja, men vi har vissa krav och önskemål här på hur personerna skall funka och nu vet ni 

att ni som är här ni är bra, vi vill ha er här”. Så det var ju stärkande för resten av gruppen, men det 

var ju ändå såhär att ”Oj, kan det gå så snabbt?”[…] (Intervju 4) 

Vid rekrytering till Företaget X gjordes också, berättade en av respondenterna, en mycket 

grundlig intervju. Fokus vid intervjuerna låg snarare på att presentera företaget och vilka 

förväntningar de hade på den anställde, än att låta den sökande berätta om sig själv och sina 

förväntningar;  

Sen så var det en väldigt grundlig intervju här, jämfört med när man gick på många andra 

intervjuer där det mer är riktat mot vem den sökande är, men här var det en grundlig presentation 

av företaget. Mycket om vilka värderingar vi arbetar efter eftersom det är så viktigt. (Intervju 2) 

Företaget X har utöver de specifika egenskaper och krav de ställer på samma sätt valt att 

anställa relativt unga personer. De fyra respondenter gör också samtliga sin första anställning 

efter universitets- eller högskoleexamen. Detta tillsammans med de intervjuades svar om att 

det finns en tydlig bild och vissa specifika egenskaper som passar in eller inte passar in, ger 

en bild av att företagsledningen har en tydlig strategi och noga väljer vem de anställer. De 

höga prestationskraven kan vara en faktor till att nyanställda fått gå fort, vilket också kan ses 

som ett av skälen till att respondenterna känner en extra stor press att klara de mål de 

utvärderas efter. Här visade några av respondenterna en antydan om att de utifrån de höga 

kraven om att prestera men också att vara på rätt sätt faktiskt kunde utgöra en viss 

otrygghetskänsla i anställningen. Alla respondenter ansåg det därmed kännas tryggt att ha 

blivit fast anställd. 

 

5.3 Arbetets gränser 
Under detta tema ryms diskussionen om arbetets plats i livet och vart gränsen mellan arbete 

och fritid går. Här summeras också en rad faktorer i de kundsansvarigas arbete som 

tillsammans kan utgöra en problematik och få direkta effekter för respondenterna.  

5.3.1 En förmånlig arbetstelefon 
Ett tema som blev aktuellt att ta upp utifrån perspektivet att arbetslivet har förändrats i 

bemärkelsen att gränsen mellan arbete och fritid inte längre är lika tydlig, var hur stor del av 

arbetet som inkräktade på respondenternas fritid. Då företaget har valt att ge de kundansvariga 

en möjlighet att använda arbetstelefonen privat blev detta en intressant del i intervjuerna. 

Arbetstelefonen som både privat- och arbetsmobil presenterade företaget som en förmån för 

de kundansvariga. Till telefonen kunde e-post kopplas direkt. Det fanns dock inga uttalade 

krav från företagets sida att respondenterna skulle svara i telefonen eller på mejl efter 

arbetstid utan detta var frivilligt. Hur respondenterna valt att göra med sin arbetstelefon skilde 

sig åt. En av dem hade valt att lämna telefonen på arbetet, en hade valt att ha samma telefon i 

arbetet som privat och de resterande två hade alltid sin arbetstelefon med sig, men valde att 

även ha en privat telefon. Upplevelsen att ha telefonen med sig hem varierade något men på 

det stora hela kunde vi utläsa att det fanns en känsla av att arbetet togs med hem i och med att 

telefonen alltid var med och att det var svårt att koppla bort arbetet efter arbetstid. För den 

respondent som inte valt att ta telefonen med sig hem fanns ingen känsla alls av att arbetet 

inkräktade på privatlivet utan denne sade sig alltid kunna koppla bort arbete utanför arbetstid. 

En av respondenterna uttrycker sig på följande vis; 
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Jo, vi har ju arbetsmobilen med oss eller den får vi ha, det är en förmån att vi får använda den 

privat också så det är uppskattat. Men det är ju både och, man får gärna ta hem och svara på något 

också. Så det är ju det, man känner ju sig aldrig helt fri då egentligen om det kommer något 

samtal, åh vad ville den personen nu då? Och det är ju samma sak på semestern, eller kanske ännu 

mer då, för då vill man ju verkligen kunna släppa, men är det något akut som händer. (Intervju 4) 

Dock var det inte så att respondenterna svarade på alla samtal och e-post hemifrån efter 

arbetstid. I citatet nedan kan utläsas att det finns en inställning om att man egentligen inte 

borde ta samtal efter arbetstid och en prioritering görs då från respondenternas sida; 

Men ja, jag vet ju att jag tar ju med mig arbetet hem pga. telefonen, ofta bryr jag mig inte om att 

svara, om inte samma person ringer 6 ggr i rad, då svarar jag, men så jag tycker att det är helt upp 

till mig. (Intervju 1) 

Dock var detta inte helt oproblematiskt. Då samtal, sms eller e-post valts bort beskrev 

respondenterna det som att det var svårt att släppa tankarna på om detta varit något viktigt 

eller vad det handlade om. En respondent uttrycker denna problematik på följande vis; 

Nej, vi har ju ingen policy för det. Men det beror nog på vad det handlar om. Jag var borta en helg, 

och jag hade stängt av telefonen, och då hade en barnvakt hört av sig och blåst av ett möte, så då 

svarade jag på det. Och egentligen så tar det ju ingen lång tid att skicka ett sms, men annars så 

ligger det ju och gnager, speciellt om det är något jobbigt. Men det är ju också mitt problem, att 

jag tar med den, så det är jag helt medveten om. (Intervju 1) 

Det fanns också en viss problematik kring vad det var som gällde med att ta samtal på sin 

fritid. Vissa av respondenterna ansåg att det ändå fanns en viss typ av samtal vilka bör tas på 

fritiden, samtidigt som de medgav att det inte fanns något krav på detta från företagets sida. 

En motstridighet i detta med arbetstelefonen på sin fritid och kraven från företagets sida tycks 

kunna utläsas i följande citat; 

[…] och att jag kan använda den privat, det gör jag ju ibland, men det känns inte helt hundra med 

den biten faktiskt för att i och med att somliga lämnar telefonen här och andra tar med den hem, så 

vad är det egentligen som förväntas och hur nåbar ska man vara, om det skulle hända något? Det 

känns ju bara som en tidsfråga, tack och lov har det inte hänt något ännu under 4 år, men vad som 

helst kan ju ske, så att det där är lite dubbelt, vad som egentligen förväntas av en.  (Intervju 4) 

Problematiken tycks här ligga i vem det är som är ytterst ansvarig om något allvarligt skulle 

hända. En diskussion på företaget hade förts om huruvida det skulle finnas en jourtelefon eller 

inte. Samtliga respondenter tog upp detta i samband med att vi diskuterade arbetstelefonen 

och hur den används. Enligt respondenterna hade detta varit på tal att införas, vilket samtliga 

respondenter såg som positivt, dock hade detta inte införts ännu och ingen hade heller hört om 

eller när det skulle ske. Det är intressant att samtliga är positivt inställda till att inte behöva ha 

med sig telefonen hem men ändå har tre av fyra det i dagsläget. Vid försök att utreda huruvida 

det var viktigt för respondenterna med en tydlig gräns mellan arbete och fritid gavs följande 

svar; 

[…]För jag är väldigt… jag sliter verkligen när jag är här, för att nå mina mål och prestera så när 

jag går ut igenom dörren så känner jag att nej, jag får inte lön för det. Och nu behöver jag tid för 

mig själv och mina nära, så jag försöker verkligen välja bort det (anm. arbete utanför arbetstid). 

Men är det något speciellt så, att om jag skulle vara kund och tycka att personen skulle kunna 

svara, ja då skulle jag göra det. Men det får inte ta tid från mitt privata på kvällar och helger, utom 

att det kan ligga och gnaga, men det gör det nog på vilket arbete som helst. (Intervju 1)  

I samtliga intervjuer kunde vi utläsa liknande tendenser, det vill säga att det var viktigt med 

en gräns mellan arbete och fritid. Många av respondenterna värderade arbetet som en viktig 

del i deras liv men fritiden var också något som värderades högt av samtliga. Utifrån detta är 

det intressant att majoriteten av respondenterna ändå valt att ta med sig sin arbetstelefon hem 
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alternativt att kombinera arbetstelefon och privat telefon. Den respondent som inte tog med 

sig sin arbetstelefon hem var bestämd om att hålla på tiderna och var därför beredd att skjuta 

upp saker som inte blev färdiga till dagen efter och gå hem i tid. Denne respondent hade 

således aldrig heller känt att denne bortprioriterat något på sin fritid till förmån för arbetet.  

På frågan huruvida det var lätt att släppa arbetet eller inte, var svaret från denna respondent att 

detta släpptes i princip i samma stund som respondenten klev ut fån arbetsplatsen. De 

resterande tre respondenterna hade dock inte lika lätt att släppa arbetet vilket delvis kan 

utläsas ur citaten ovan. Främst i de fall där samtal utanför arbetstid prioriterats bort och detta 

låg kvar och ”gnagde” till dess att det utretts vad ärendet gällde. Häri låg den största 

problematiken kring varför det var svårt att släppa arbetet. Ingen kände att de prioriterat bort 

någon fritidsaktivitet till förmån för arbetet, i alla fall inte i den utsträckningen att det kändes 

problematiskt. En viss motsägelse kan dock utläsas i detta utifrån nedanstående citat, där 

denna kommentar följer, efter att respondenten tagit upp ett exempel på något viktigt ur 

privatlivet som denne blivit sen till. Här visas återigen ett stort kundengagemang som också 

styr tillgängligheten; 

[…] och då undrar jag ju liksom ”Vad håller jag på med?” Men samtidigt när jag liksom sitter där 

med det (anm. arbetet) då känns det väldigt viktigt, då är det som att nu måste den här kunden få 

besked och dom här måste få en kontakt idag, så i den stunden är det viktigt så sen när jag tänker 

på det i det stora hela så finns det ju alltid kvar till imorgon så varför stressa? Men ja, det har väl 

kanske mer med min personlighet att göra, hur jag lägger upp det. (Intervju 4) 

Liksom nedanstående citat som ändå tyder på att det kan vara svårt att släppa arbetet även på 

semestern eller längre ledighet; 

[…] Så det är verkligen en viktig del och jag tänker ju på arbetet, alltså det finns ju där hela tiden. 

Jag var väldigt glad när jag på semestern, efter någon vecka, lyckades släppa det ändå, alltså att 

man bara kan, nu tänker jag inte på det. Det finns ju alltid där i bakhuvudet, men nu tänker jag inte 

på det. Men alltså jag vet inte riktigt vad som är rimligt där heller, hur mycket man ska släppa, 

eller hur mycket man borde kunna… Men jag tar också det som ett tecken på att jag tycker det är 

väldigt roligt och det är inte som att jag har ont i magen för det heller […] (Intervju 4) 

Citatet ovan är taget ur en diskussion kring arbetets plats i livet. I den frågan var även 

resterande tre respondenter eniga – arbetet får ta mycket plats och är en viktig del i deras liv. 

Samtidigt var samtliga respondenter måna om att dra en gräns mellan privatliv och arbetsliv 

även om det kunde skilja sig en del var denna gräns gick. Trots viljan att dra en tydlig gräns 

kan en problematik och en tendens till att inte helt kunna släppa arbetet ändå utläsas. 

Arbetstelefonen som är en förmån utan krav på tillgänglighet på fritiden gjorde det svårare för 

respondenterna att släppa arbetet helt.    

5.3.2 Droppen som får bägaren att rinna över 
Ur vårt resultat har vi kunnat tolka hur flera av de ämnesområden som tagits upp i resultatet 

sammantaget kan utgöra en viss problematik och således medföra vissa effekter för 

respondenterna. Vad som gör att det blir ”för mycket” för en kundansvarig härrörs troligen ur 

flera olika delar i arbetet som i sig kanske inte är ett problem, men som sammantaget med 

andra delar av arbetet kan utgöra en viss problematik. Som tidigare nämnts finns det en 

arbetsbeskrivning för den tjänsten samtliga av våra respondenter har. Dock är denna inte 

relevant för någon av dem i dagsläget då samtliga arbetat mer än ett år och tjänsterna ändrats 

mycket sedan de började på företaget. Deras arbetsområde sträcker sig dessutom över många 

områden och de måste således vara beredda på att göra alla olika typer av uppgifter för att 

lösa dagliga problem i arbetet. Vi presenterade även en tydlig målkonflikt mellan de 

kvantitativa målen vilket innebär att den kundansvariga skall ha gjort ett visst antal 

matchningar per vecka, och de mer kvalitativa målen som inte mäts. Respondenterna har här 
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tre värdeord som ligger till grund för att påtala vikten av att engagera sig personligt, ta mycket 

ansvar och leverera en tjänst av kvalitet. Ur dessa olika aspekter kan vi utläsa en viss oklarhet 

och problematik i hur arbetet ska planeras och prioriteras. Detta främst ur synvinkeln att det 

finns en känsla hos den kundansvarige av att alltid kunna göra mer inom varje arbetsområde. 

Att aldrig känna sig ”klar”. I detta utläser vi även hos flera av respondenterna en känsla av 

otillräcklighet då en önskan om att lägga mer tid på alla delar inom arbetet finns hos ett par av 

dem. En respondent säger följande som svar på frågan om det finns en tydlig gräns i arbetet 

när man är klar; 

 […] jag blir aldrig någonsin klar. Jag måste verkligen bestämma mig varje dag att nu gör jag det 

här, sen går jag hem, så det liksom… det är en kamp, att jag alltid kan göra någonting mer.  

(Intervju 4) 

På frågan om det finns något respondenterna önskar lägga mer tid på i arbetet, och vad det i så 

fall är, så svarar en respondent på följande vis; 

Ja, allt nästan. Mer tid att rekrytera, uppföljningar, mer tid med familjerna – utvärdera. Skulle även 

vilja utveckla verksamheten och eventuellt nya affärsområden […] (Intervju 3)   

Ur det här tolkar vi att det finns många tillfällen när det blir för mycket i arbetet då det ”tippar 

över” för respondenterna. Med en otillräcklighetskänsla och en önskan om att lägga mer tid 

på väldigt mycket i arbetet kan risken vara stor att vissa delar överarbetas medan andra blir 

lidande och att detta i sin tur leder till stress. I vårt fall fanns det inget tydligt resultat som 

pekade på att detta var en stor stressfaktor för respondenterna. De flesta av dem hade en 

inställning om att detta var en självklarhet i arbetet, att det var den typen av arbete som var 

upplagt på det sättet och således något som gjorde att respondenterna inte starkt kritiserade sig 

själva eller kände sig misslyckade då de inte hann med allt. Däremot så fanns det tillfällen när 

det kunde bli för mycket för respondenterna. Men i dessa fall krävdes det att flera olika 

faktorer samverkade. En respondent berättar hur denne under en ledighetsperiod haft en familj 

som jagat denne i ett allvarligt ärende som låg långt utöver respondentens kompetensområde; 

[…]Och då kände jag att det här är utöver min uppgift, jag kan inte svara på dessa frågor. Där 

kände jag att nu har det gått för långt och jag tyckte att jag fick ta för mycket. Men sen sa jag, nej 

jag fixar inte det här, jag kan inte, och då gick faktiskt min chef in och det slutade bra. Men det 

kan vara så i ett litet företag att man får ta saker som man inte riktigt har kunskap till och då kan 

folk tycka att jag gör ett oproffsigt arbete för jag går mycket på magkänsla. Som arbetsrätt och 

sådant, det är bara så mycket konkret kunskap som man bara måste plugga in och som inte jag 

kan, medan att arbeta med kundrelationer och barnvakter, där kan man gå mycket mer på känsla 

och få samarbetet och fungera. Så när det blir för högt över mig då önskar jag att det fanns klarare 

regler att ”Det här tar inte du, här går jag in” men samtidigt får jag lära mig jättemycket. (Intervju 

1) 

Här kan vi se hur flera olika faktorer samverkar och därigenom får respondenten att uppleva 

situationen som övermäktig. Det är dels det faktum att arbetstelefonen tagits med hem över 

ledigheten vilket gjorde att respondenten inte kunde slappna av och koppla bort arbetet. Det 

var även dels det faktum att detta ärende som det gällde låg långt utöver respondentens 

kompetensområde och var av en allvarlig form. När detta adderas till den ordinarie 

arbetssituationen, där höga kraven på måluppfyllande aldrig försvinner, blir reaktionen att det 

har gått för långt. Viktigt att poängtera är dock det faktum att respondenten även till viss del 

ser en utvecklingsmöjlighet för sig själv i denna ”krissituation”. På frågan om hur upplevelsen 

av denna händelse blev för respondenten får vi följande svar; 

Ja om det blir så mycket som den gången, det är ju ett extremfall. Då blir jag väldigt trött, för det 

tar så mycket energi och motivation och det tar från det privata. Och den där gången, då skulle jag 

inte ha tagit med mig telefonen hem för dom jagade mig hela helgen […]. Och sen så hinner jag 
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inte lägga någon tid på mina andra kunder för det här tar sådan enorm tid, och då blir jag matt och 

så känner jag att jag gör ett dåligt arbete vid sidan av. […]Men, när det blir sådana här överväldiga 

grejer, då tidsmässigt kanske jag hinner, men motivationsmässigt så bara sänks det. Så vid 

extremfall och när det är sådant jag inte kan, då önskar jag att någon tog det.[…] (Intervju 1) 

 

5.4 Sammanfattning resultat 
När resultatet sammanfattas framträder några huvudämnen. Till att börja med finns en rad 

styrningsmekanismer som på olika sätt vägleder respondenterna i det dagliga arbetet. Det som 

främst styr hur respondenterna prioriterar och när den anställde gör ett ”bra arbete” är framför 

allt målen och värdeorden. Det finns en tydlig konflikt mellan de mätbara och de omätbara 

målen. Kraven på prestation i kombination med företagets storlek leder till en viss osäkerhet i 

anställningen trots att samtliga är tillsvidareanställda i dagsläget. Några tydliga gränser i 

arbetet finns inte heller för respondenterna, dels när det kommer till gränsen mellan arbete 

och privatliv, med undantag för en, och dels när det kommer till känslan av att arbetet är 

”klart” för dagen. Gränslösheten, flexibiliteten och självständigheten i arbetet visar sig i vissa 

situationer bli för mycket för arbetstagaren. Vad detta beror på kommer att vidare diskuteras, 

men redan här kan konstateras att det rör sig om flera samlade faktorer.  

 

6. Diskussion 
Utifrån presenterat resultat kommer slutligen i denna diskussionsdel en djupare diskussion 

kring de mönster vi tycker oss ha kunnat se i vårt material föras. I diskussionen kommer 

resultatet sammankopplas med Governmentalityteorin och den forskning vi tidigare i 

uppsatsen har presenterat.  

Företaget X stämmer på många sätt in på en organisk organisation. Till att börja med är 

organisationen platt snarare än hierarkisk, vilket bland annat innebär att många beslut fattas 

demokratiskt direkt i arbetsgruppen. Organisationen är också flexibel i utifrån att arbetet till 

stor del sker på egen hand genom att respondenterna själva kan lägga upp sin tid och har 

ansvar för sitt eget resultat.  Företaget X är dessutom relativt nystartat och ett förhållandevis 

litet bolag inom den privata sektorn, vilket adderar ännu en dimension av flexibilitet till 

arbetet för arbetstagarna inom företaget. Detta utifrån att respondenterna får göra en hel del 

saker vilka ligger utom deras kompetens liksom det kan svänga fort i ett företag som verkar i 

en liten och till viss del osäker bransch. Trots dessa platta strukturer, vilka i motsats till den 

byråkratiska företagsvärlden, får organisationen att till ytan framstå som relativt lite styrd, har 

vi i vår resultatdel kunnat urskilja många tydliga styrningsmekanismer. Dessa 

styrningsmekanismer visar på att respondenterna ändå styrs hårt i sitt dagliga arbete. Enligt 

teorin om Governmentality försvinner inte styrningen i avsaknad av att i detta fall, en 

företagsledning, styr mindre. Istället kvarstår styrningen i andra former och detta verkar gälla 

även på Företaget X. Nedan diskuteras styrningsformerna utifrån Deans fyra dimensioner. 

Här förs även en diskussion kring effekterna av de nya styrningsformerna och det nya 

arbetslivet. 

 

6.1 Att styra genom frihet?  
I det dagliga arbetet styrs respondenterna att samarbeta på ett par olika sätt, dels genom att 

man varje dag håller ett så kallat morgonmöte, men också genom hur de är placerade på 
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kontoret. Gruppen skall formellt sett fungera som ett slags team på så sätt att man skall kunna 

ta hjälp av de andra för att lösa problem. Genom dessa regelbundna möten styrs 

respondenterna att tillsammans lösa problem men också att ta del av varandras sätt att arbeta 

och att utbyta idéer. Att morgonmötena är bestämda av ledningen men varken VD eller vice-

VD deltar kan ses som ett sätt att från ledningens sida att lägga ned ansvaret på 

arbetsgruppen. I och med att respondenterna är placerade tillsammans i ett öppet 

kontorslandskap upprätthålls också ett klimat av samarbete där frågor kan ställas direkt 

mellan skrivborden. Detta blir också ett incitament för att få respondenterna att arbeta på 

liknande sätt i och med att de ständigt hör och ser hur sina kollegor arbetar. I samband med 

mötena som hålls veckovis presenteras även kontorets totala antal matchningar och 

uthyrningstimmar vilket blir ett sätt att göra respondenterna medvetna om att det är allas 

ansvar att företaget skall gå runt då alla måste bidra med sin del. Detta skapar i sin tur ett 

tryck på samtliga i gruppen att prestera, inte bara för att leva upp till de individuella måltalen 

utan också för kontoret som en helhet.  

Att redovisa siffror på detta kollektiva sätt skulle kunna ge upphov till ett starkt grupptryck, 

likt det som skapades mellan gruppmedlemmarna i Barkers studie av självorganiserande team. 

Dock fann vi att pressen att prestera hos våra respondenter snarare kom från ledningsgruppen 

i och med de höga kraven på att komma upp i tillräckligt många matchningar snarare än 

kollegorna emellan. Att hålla dagliga möten och uppföljningsmöten samt att placera 

respondenterna i en miljö vilken initierar samarbete är faktorer som kan kopplas till Deans 

fjärde dimension.
 
Dessa sätt att styra skapar individer vilka förväntas samarbeta, men också 

att arbeta på liknande sätt. De får också respondenterna att känna ett gemensamt ansvar att 

prestera. Att låta gruppen eller teamet lösa problem på egen hand medan ledningen drar sig 

undan ställer sig Sennet kritisk till. Sennet menar att detta endast ger ett sken av att gruppen 

själva får bestämma men att det ändå är ledningen som har makten.  

Detta sätt att organisera respondenterna till att samarbeta upplevde vi emellertid skänkte dem 

en stor trygghet i det dagliga arbetet då de alltid kände att de hade kollegornas stöd. Likaså 

hade de också sin närmaste chef sittandes i samma lokal vilket de också påpekade gav en 

trygghet och en viktig uppbackning. Detta kan jämföras med de frilansande journalister som i 

Hanssons avhandling gav uttryck för att de saknade ett socialt skyddsnät i form av just stöd 

från kollegor, vilket kan tyda på att detta stöd är en viktig del i ett arbete då det inger en 

känsla av att den anställde inte är helt utelämnad åt sig själv.  

För arbetsprocessen och hur denna skall gå till har respondenterna fått manualer att rätta sig 

efter. Utöver dessa lär de sig också hur de ska arbeta via sina kollegor som skolar in den som 

kommer ny i rätt arbetssätt. Att skola in nya medarbetare i korrekt arbetssätt kan också det 

härledas till Barkers studie, även om det på Företaget X framstod som mer accepterat att ju 

hitta sitt eget arbetssätt ju längre tiden gick vilket inte var fallet i Barkers team. 

Respondenterna har också arbetsbeskrivningar för sina tjänster, dessa verkar dock inte styra 

dem i arbetet. I stället styrs de av andra faktorer. Dels finns en personalhandbok med 

värderingar som till viss del blir en fingervisning om hur arbetet ska utföras. Mest 

framträdande är dock de tre värdeorden, uppspikade i tavlor på kontoret, som skall genomsyra 

verksamheten. Dessa värdeord är entreprenörskap, personligt engagemang och kvalitet. Alla 

dessa faktorer kan samlat härröras till Deans första dimension då de blir olika typer av 

verktyg för att åskådliggöra verksamheten i bild och skrift.
 
Här kan också nämnas att antal 

uthyrningstimmar för hela kontoret, synliggörs i form av att de redovisas på en tavla på 

väggen framför respondenternas skrivbord.  
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Värdeorden får en direkt styrande funktion i och med att de innefattar värderingar om 

uppförandet och om hur arbetet skall utföras, utan att deras exakta innebörd skrivs ut. Med 

hjälp av värdeorden vet respondenterna hur de skall agera för att vara professionella i till 

exempel sitt kundbemötande, men också att de förväntas prioritera efter kunden. Värdeorden 

blir från företagets sida ett mått på när respondenterna ”agerar rätt”, vilket kan 

sammankopplas med Deans tredje dimension, som innefattar hur människor inom 

organisationen handlar. Att använda sig av värdeord är intressant då dessa skapar ramar för 

inom vilka respondenterna förväntas agera, men säger inget närmare om hur detta agerande 

skall gå till.  Inom värdeorden finns alltså en rad förväntningar, men hur dessa förväntningar 

skall infrias är upp till den enskilde. Denna problematik kom särskilt att visa sig gällande den 

tydliga målstyrningen som företaget arbetar efter.  

Samtliga respondenter uttryckte nämligen att det fanns en stor motstridighet i att endast mätas 

utifrån kvantitativa mått, det vill säga antal matchningar per vecka samtidigt som de både 

ville men kanske framför allt också visste, att den mer kvalitativa delen i deras arbete var 

minst lika viktig. Både för dem själva men också från företagsledningens sida. För även om 

det är antalet kunder som får företaget att gå runt behöver de också kunna upprätthålla en mer 

långsiktig kundrelation. Utöver detta behöver de också kunna ta ett arbetsgivareansvar för de 

barnvakter de är personligen ansvariga för, i ett led att få företaget att fortleva på längre sikt. 

Då majoriteten av företagets nykundsförvärv också kom via rekommendationer blir tjänstens 

kvalitet i form av service och kundbemötande ännu viktigare. Här kommer den speciella 

typen av kundrelation som respondenterna arbetar i också in. Det blir ytterst känsligt att till 

exempel ge dålig service när arbetet handlar om människors barn. Att som företagsledning 

göra respondenterna medvetna om vikten av en god kundrelation samt att leverera en tjänst av 

kvalitet men att endast synliggöra och premiera måluppfyllande i form av nya kunder skapar 

en press som hamnar direkt på den enskilde individen vilken denna själv får bära.  

Häri kunde några synbara effekter också utläsas, dels i form av att några av respondenterna 

uttryckte att det till exempel var jobbigt att vara sjuk, då det medförde att man kom efter och 

fick tampas med dåliga siffror i flera veckor framåt. Men också genom att de höga 

prestationskraven ingav en känsla av att det alltid fanns en risk att den som inte presterade 

faktiskt kunde få sluta, vilket också skett. Denna tydliga målfokus blir ett sätt att skapa 

prestations- och tävlingsinriktade individer och ett mått på när ett ”bra arbete” har gjorts. Då 

företagsledningen hänvisar till siffror på antal matchningar får respondenterna en tydlig 

vägvisning i vilka prioriteringar de bör göra och hur de bör handla, vilket också kan kopplas 

till Deans tredje dimension. 

En strategi vi tyckt oss kunnat se gällande att upprätthålla den rådande företagskulturen, vilket 

i förlängningen blir ett ytterligare sätt att forma identiteter och som därmed också kan kopplas 

till Deans fjärde dimension, är vid rekryteringen av nya medarbetare till företaget. Denna 

strategi blev tydlig dels utifrån det faktum att samtliga respondenter kunde räkna upp 

specifika egenskaper vilka de ansåg att personer borde besitta för att passa in på företaget, 

men också utifrån att personer faktiskt hade fått sluta efter att ha varit i organisationen endast 

under en kort tid. Vad detta berodde på kunde respondenterna endast spekulera kring, här gick 

tankarna till att det troligtvis handlade om att dessa inte presterat tillräckligt bra eller snabbt. 

Detta faktum säger dock ändå att det finns en tydlig bild, åtminstone från ledningens sida 

gällande vem som är önskvärd på företaget. Denna bild styrks också ytterligare genom att 

samtliga anställda var ganska lika varandra. Dels var de i samma ålder, dels gjorde samtliga 

sin första anställning efter avklarad examen. Varför dessa kan ses som attraktiva från 

företagets sida skulle kunna tänkas ha att göra med att en nyutexaminerad på sitt första arbete 

möjligen har en extra stor vilja att prestera och kanske heller inte ser det som ett problem att 
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ta på sig arbetsuppgifter utom sitt faktiska kompetensområde. Respondenterna uttryckte också 

just detta som positivt då det gav dem erfarenhet att ta med sig vidare på arbetsmarknaden. 

Likaså kan här tänkas att individer på sitt första arbete också är extra formbara, viket gynnar 

Företaget X i den mån att de kan stöpa den anställde i ”rätt” form.  En annan intressant och 

framträdande faktor vi tyckte oss finna hos respondenterna var att samtliga av dem framstod 

som väldigt serviceinriktade personer. De uttrycker till exempel att de är som mest nöjda då 

de hjälper en kund eller då de lyckats sammanföra rätt barnvakt med rätt familj. Detta kan 

från företagsledningens sida bli en strategi att, trots det uttalade målet på antal matchningar, 

ändå upprätthålla en god kundservice. Genom att anställa personer vilka de vet kommer att 

engagera sig i kunderna, då det helt enkelt ligger i deras natur, kommer inte den delen att 

behöva stryka på foten.  

 

6.2 Det gränslösa arbetet 
Liksom Allvin med flera beskriver en ny typ av arbetsliv, kan även vi utifrån vår studie se 

liknande tendenser samt att dessa präglar Företag X. Detta visar sig på flera sätt. En del är det 

faktum att flertalet av respondenterna vi träffat har med sig sin arbetstelefon hem på sin lediga 

tid. Att ta hem arbetstelefonen är ett incitament från företaget, vilket de valt att kalla en 

förmån. Sålunda kan tolkas som att Företag X gärna ser att gränsen mellan arbete och 

privatliv suddas ut och att respondenterna finns tillgängliga på sin lediga tid. Detta är en del i 

det gränslösa arbetet så som Allvin med flera beskriver det. Varför företaget vill tänja på 

denna gräns kan vi endast spekulera i men klart är att det ger en bättre service till företagets 

kunder och barnvakter samt att företaget dessutom slipper betala ut jourersättning vilket är 

arbetsrättsligt brukligt när arbetstelefoner används på detta sätt.  

 

En problematik kring arbetstelefonen blir att ansvaret faller tillbaka på den anställde själv. 

Detta i och med att arbetsgivaren endast ger ett incitament att ta hem telefonen men inte 

tvingar arbetstagaren. I kombination med att den kundansvarige ansvarar för sina egna kunder 

och barnvakter blir det också den anställde själv som får ta den direkta konsekvensen av att 

inte ha haft med sig telefonen. Som respondenterna beskriver när de talar om sjukskrivningar 

har deras egen arbetsbörda lagts på hög under tiden de varit frånvarande vilket gör att det ofta 

blir ännu mer att ta tag i när de kommer tillbaka till arbetet. På liknande sätt kan antas att de 

resonerar kring sin arbetstelefon, har de valt att inte ta med telefonen under kvällen skulle det 

kunna ha hänt något som blir jobbigt att ta tag i morgonen efter. Två av respondenterna 

uttrycker en oro för att det skulle hända något allvarligt med kunderna eller barnvakterna 

utanför kontorstid. Särskilt utifrån att de flesta barnvakter dessutom arbetar kvällstid. På så 

vis kan man se hur det personliga engagemanget hos arbetstagarna till en viss del utnyttjas av 

ledningen.  

 

Att vara personligt engagerad är också något som samtliga respondenter vet uppskattas från 

arbetsledningen då det är ett av tre värdeord placerade på väggen i företagets lokaler. En 

respondent uttryckte sig tydligt om att det fanns oklarheter i vad som verkligen gällde när det 

kom till arbetstelefonen. Vad som var krav och vad som inte var det, samt varför vissa kunde 

ta hem telefonen medan andra kunde lämna kvar den. I dessa fall har de som tagit hem 

telefonen till viss del överarbetat sin uppgift eftersom det inte fanns direkta krav på att ta hem 

telefonen. Detta är också något som Hansson tar upp som en problematik i sin avhandling. 

När en arbetstagare inte vet vad som krävs av denne kan en tendens till att överarbeta sina 

arbetsuppgifter framträda. Att som arbetsgivare inte lämna tydliga riktlinjer till arbetstagarna 

kan ses som ett effektivt sätt att få dem att känna en inre press från sig själva, då det blir ett 

”eget val” att ta hem telefonen efter arbetstid. Arbetstelefonen kan således ses som en 
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signifikant faktor som både får gränsen mellan arbete och fritid att suddas ut men också som 

ett direkt led i ansvarsdumpande ner på arbetstagaren från arbetsgivarens sida. Att 

arbetstagaren blir allt mer lämnad till sig själv i sitt arbete och får mer ansvar är också något 

som Allvin med flera tar upp som en tendens i det nya arbetslivet. 

 

6.2.1 Flexibilitet i arbetet 
Fler faktorer som pekar på tendenser i det nya arbetslivet enligt Allvin med flera är hur 

begreppet flexibilitet på flera sätt kommit att dominera. En del i detta är att tjänsterna i dagens 

organisationer ofta innefattar flera olika kompetensområden vilket ställer stora krav på 

flexibilitet hos arbetstagaren. Även om respondenterna i början av sin anställning fått en 

arbetsbeskrivning för sin tjänst är medvetna om att denna inte innefattar allt de gör i sitt 

arbete. Arbetet kan innebära nya utmaningar varje dag och inte sällan sträcker sig dessa 

utöver respondentens kompetensområde, till exempel när det kommer till ekonomiska och 

juridiska frågor. Även här ser vi den tendens, som togs upp ovan, gällande att ansvaret har 

delegerats ned på arbetstagarna som ska vara beredda att ta tag i alla möjliga frågor och 

problem som kan tänkas dyka upp i arbetet. Samtidigt som detta är något som respondenterna 

ser som positivt i och med att det ger dem erfarenhet finns det en viss problematik i för lösa 

gränser kring arbetsområdena i tjänsten.  

 

De negativa aspekterna av detta framträder då det finns en osäkerhet hos respondenterna kring 

hur de skall prioritera. Detta främst när de får lägga sin tid på nya arbetsområden där de inte 

besitter lika stor kunskap och som slukar mycket tid och energi från de övriga 

arbetsuppgifterna. I och med att arbetet och uppgifterna är löst beskrivna och flexibla i sin 

karaktär finns också en osäkerhet gällande när respondenten är ”klar” eller har gjort 

tillräckligt. Liksom Hansson tar upp i sin avhandling ser vi även i vår studie hur de faktorer 

som respondenterna ser som positiva med arbetet nästan alltid också har en negativ sida. 

Flexibiliteten skapar på samma gång en otillräcklighetskänsla och friheten på samma gång en 

viss känsla av otrygghet.  

 

Ett annat perspektiv av flexibilitetsbegreppet i det nya arbetslivet innefattar flexibiliteten på 

arbetsmarknaden. Då arbetslivet idag präglas av kortare anställningar och således ett större 

förflyttande mellan arbetsplatser ställs högre krav på flexibilitet hos arbetstagaren. Som 

nämndes ovan värderades den personliga utvecklingen högt hos respondenterna. Detta tolkade 

vi som ett sätt att samla på sig så mycket kunskap som möjligt att kunna ta med sig vidare i en 

ny anställning i framtiden. Här kan en parallell dras till Allvin med fleras beskrivning av hur 

arbetsmarknaden idag förändrats. Tryggheten idag finns inte endast i en fast anställning utan 

tenderar att finnas även i att ”vara attraktiv på arbetsmarknaden”, det vill säga att vara 

anställningsbar. Dock tyckte vi oss kunna se att det trots denna känsla av trygghet på 

arbetsmarknaden ändå fanns en viss otrygghet. Denna otrygghet låg främst i huruvida 

respondenterna skulle uppnå sina måltal. De var samtliga medvetna om att provanställningen 

på Företag X var en period av stor prövning där det gällde att leverera bra resultat snabbt. Då 

Företag X också är ett litet företag inom en relativt liten bransch som är påverkningsbar av 

många yttre faktorer, som till exempel RUT-avdraget, fanns en känsla hos respondenterna av 

att de snabbt kunde vara utbytta om de individuella resultaten försämrades under en längre 

period. Detta blev också tydligt utifrån att samtliga av respondenterna ”pustat ut” i samband 

med att de fått en fast anställning.   
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6.3 När det blir för mycket 
Något vi fann intressant var det faktum respondenterna tenderade att lägga skulden på sig 

själva när något inte fungerade bra. Detta anser vi kan härledas till bland annat det starka 

personliga engagemanget hos samtliga respondenter. Vad som blir problematiskt här är dock 

inte att respondenterna är för engagerade i sitt arbete, utan hur arbetets lösa gränser ger 

respondenterna en känsla av att de har sig själva att skylla när något går fel.  

Företagsledningen lämnar inte tydliga riktlinjer till respondenterna om vad deras arbete till 

fullo går ut på och hur de ska prioritera. Som en följd av ansvarsdumpningen på 

respondenterna upplevde vi att respondenterna således tolkade alla val de gjort, om hur de 

lagt upp sitt arbete och disponerat tiden, utifrån att det var deras eget ansvar. I diskussionen 

har vi pekat på många tydliga styrningsmekanismer i företaget vilka styr respondenterna till 

ett visst sätt att arbeta. Detta sammantaget ger inte respondenterna helt fria händer gällande 

hur de ska lägga upp sitt arbete och således gör de heller inte helt fria val när de prioriterar 

och lägger upp arbetet själva. Detta sker alltid inom ramen för vad som inom företaget är 

önskvärt. När det till exempel kommer till arbetstelefonen ansåg de som valt att ta hem 

telefonen efter arbetstid att detta var deras eget val och att de hade sig själva att skylla om de 

upplevde det stressande. Allvin med flera driver en tes om att inre press inte stressar en 

individ lika mycket som yttre press, vilket skulle kunna vara något som gör att respondenterna 

i dagsläget inte upplevde detta som starkt stressande. I detta fall tycker vi oss kunna se att det 

är på ett till synes manipulativt sätt som ansvaret lämnats över till respondenterna. 

Arbetstelefonen är ett starkt incitament från arbetsgivaren till att få respondenterna att vara 

tillgängliga även på sin fritid, men upplevs som ett eget val av arbetstagaren. 

Mycket av det som respondenterna ser som positivt med arbetet på Företag X är också det 

som blir problematiskt.  När för många olika delar samverkar kunde följden bli att ”bägaren 

tippade över”. I resultatet presenterades hur flera olika delar var med och påverkade vid de 

tillfällen som respondenterna beskriver som övermäktiga. Tydligt är att mycket av 

gränslösheten och flexibiliteten i arbetet är det som allt som oftast påverkar. Den för 

respondenten övermäktiga händelsen som presenteras var en produkt av att gränsen mellan 

arbetsliv och privatliv suddats ut, då respondenten i det fallet fick ta tag i ett ärende utanför 

arbetstid. Med och samverkade i detta var också den odefinierbara gränsen i arbetsuppgifter 

och kompetensområde. Detta då ärendet rörde någonting som låg långt utöver respondentens 

kunskap. En annan stark faktor var också den ansvarsdumpning som skedde i form av att 

ansvaret hamnade rakt i knäet på respondenten, istället för att skyddas upp av chef eller 

ledning. Till detta adderades även en känsla av otillräcklighet hos respondenten i den 

bemärkelsen att det blev en målkonflikt i arbetet. Konflikten uppstod utifrån att ärendet tog 

mycket tid och energi från dels de kvalitativa arbetsuppgifterna, men också utifrån att 

respondenten därtill hamnade efter i statistiken gällande målen på antal matchningar. 

 

I dagsläget var det ingen av respondenterna som uttryckte en stor oro över denna typ av 

övermäktiga situation beskriven ovan. Situationer som denna var i regel ovanliga och vi 

upplevde att närheten till chefen och hennes stöttning ändå ingav en trygghet hos 

arbetstagarna. Även om de ändå var mycket lämnade till sig själva i arbetet. De synbara 

effekter som kunde utläsas av dessa situationer var dels att motivationsnivån i arbetet sjönk 

kraftigt. Men också att arbetet kunde gå ut över privatlivet i form av övertid och 

arbetstelefonen som togs med hem. En faktor som bör tilläggas i effektanalysen är dock att 

samtliga respondenter i dagsläget är unga och nya i arbetet. Endast en av respondenterna hade 

en familjesituation med barn vilket skiljde sig från de andra respondenternas. Även om 

situationer som dessa är få i dagsläget, kan det tänkas bli problematiskt om de skulle 

uppkomma oftare. Vad händer till exempel om familjesituationen för respondenterna 
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förändras med följden att de inte kan ge lika mycket av sin fritid till arbetet? Hur länge orkar 

personer arbeta med en ständig press att klara mål och samtidigt ta hand om kunder, därtill 

vara en bra arbetsgivare? Här fanns en klar problematik och tydlig var att ingen utav 

respondenterna såg situationer när det kom till gränslösheten och flexibiliteten i arbetet som 

helt problemfria. En av respondenterna satte fingret på sin upplevelse av arbetets gränslöshet 

och den konflikt som uppstår mellan kvalitativa och kvantitativa mål genom att uttrycka sig 

på följande vis; 

 
Och jag tror att man som medarbetare i en byråkrati skulle känna sig mer trygg och anonym och 

att man skulle kunna arbeta mer i det tysta. Men samtidigt så får det här sättet ju oss att prestera på 

topp men frågan är hur långsiktigt det är… (Intervju 1) 

7. Slutsats 
Utifrån det resultat som presenterats och ovanstående diskussion kan slutsatsen att 

Governmentality som teori, vilken menar att styrningen kvarstår trots avsaknad av 

auktoriteter, styrks i vår uppsats. Respondenterna på Företaget X är i allra högsta grad styrda 

vilket tar sig i uttryck på flera olika vis. Dels finns formella styrmedel i form av manualer, 

arbetsbeskrivningar och en personalhandbok. Dessa följs mest till en början men läggs allt 

eftersom respondenterna arbetat åt sidan till förmån för det egna arbetssättet. Respondenternas 

skolas också in i hur de ska arbeta utav sina kollegor. På företaget hålls en rad möten, dels ett 

morgonmöte men också individuella möten mellan anställda och närmaste chef. Dessa styr 

respondenterna att samarbeta, men är också en del i målutvärderingen. Till detta kan adderas 

det öppna kontroslandskap som respondenterna sitter i, vilket på samma sätt bidrar till ett 

klimat av samarbete.  

Ett av de tydligast framträdande styrmedlen, vilket till stor del styr respondenternas 

prioriteringar i det dagliga arbetet är de kvantitativa mål på fem antal matchningar per vecka 

som respondenterna skall uppnå. Målens vikt blir framträdande främst utifrån den konstanta 

uppföljningen av företagsledningen. Men också utifrån det faktum att respondenterna trodde 

sig ha funnit orsaken till att kollegor fått sluta utifrån att de inte presterat tillräckligt bra. 

Utöver antal matchningsmål styrs respondenterna av tre värdeord. Dessa värdeord skapar ett 

incitament och visar på vikten av de mer kvalitativa bitarna i det dagliga arbetet, vilka handlar 

om kundrelationer och arbetsgivareansvar.  

Att arbetslivet förändrats över det senaste decenniet syns också i resultatet. Framför allt 

utifrån att arbetet på Företaget X präglas av gränslöshet och flexibilitet, vilket är faktorer som 

Allvin med flera menar beskriver det nya arbetslivet. När det kommer till olika effekter av det 

gränslösa arbetet kan, liksom i Hanssons avhandling, konstateras att det som oftast uppfattas 

som positivt med arbetet också allt som oftast har en negativ sida. Här handlade detta till 

exempel om att den positiva möjligheten för respondenterna att ta med sig arbetstelefonen 

hem ställdes mot den negativa faktorn att det också till viss del fick arbetet att inkräkta på 

fritiden. Liksom det positiva med att respondenterna fick ta på sig uppgifter utöver sitt 

kompetensområde och ta mycket eget ansvar, samtidigt gjorde att det ibland kunde bli för 

mycket. Målen och antal matchningar sågs dels som en morot som fick respondenterna att 

”prestera på topp”. Samtidigt gav de också upphov till en konflikt då respondenterna inte 

kunde fokusera lika mycket som de ville på de andra minst lika viktiga bitarna av mer 

kvalitativ karaktär i sitt arbete, då dessa inte mättes.  

Dessa negativa sidor sammantaget var också det som slutligen gjorde att de kunde bli för 

mycket för individen med följden att det ”tippade över”. Det var dock först då flera delar i 

arbetet samverkade, som det blev en så stor press på individen att denne ansåg att det blev för 
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mycket. I dagsläget blev följden av dessa tillfällen i första hand att motivationen i arbetet 

sänktes kraftigt. Därutöver fanns en viss antydan till känsla av otillräcklighet, då andra delar 

av arbetet blev lidande vid dessa tillfällen.  

Samtliga av våra respondenter var unga personer i början av sin karriär och endast en hade 

barn. Vad denna typ av arbetssätt kan leda till på sikt, med till exempel en förändrad 

familjesituation eller en förändring på arbetsplatsen som leder till fler tillfällen då det blir för 

mycket, kan endast spekuleras i. Klart är att det finns en problematik även i ett självständigt 

arbete och nya styrningsformer. Att helt förkasta den byråkratiska organisationens sätt att 

styra anser vi därför inte är rimligt. I uppsatsen framkommer exempel på hur det gamla 

byråkratiska sättet att styra ibland efterfrågades och när det fanns var det också det som ledde 

till en känsla av trygghet och tillfredställelse. Vidare skulle vi finna det intressant att göra en 

uppföljning av samma individer om tio år och se hur de då ser på sin arbetssituation.  Intresset 

skulle riktas mot om några starkare effekter av det nya arbetslivet skulle kunna utläsas.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 Utbildning, ålder, tidigare arbetslivserfarenhet. Allmän information som 
personen vill lämna. 

 

Vokabulärer (hur talar man om dem man ”tar hand om” (familjerna)/med varandra”) 
och åskådliggörande (hur beskrivs det man gör i tal och skrift). Vad legitimerar 
verksamheten? 

 

Tankar om val av bransch 

 Vad fick dig att söka dig till just den här branschen?  
 Vad hade du på förhand för föreställningar om din framtida yrkesroll, vilka 

förväntningar, förhoppningar hade du på ditt yrke? (Utifrån arbetets upplägg, 
disponering av tid, mycket eget ansvar osv.?) 

 Vad ser du som det ideala arbetet/arbetsplatsen? (Vad är viktigt för dig gällande 
sättet att arbeta på för att ett arbete ska vara ”attraktivt”) 

 

STYRNING                         

Hur formas beteenden i en för organisationen önskvärd riktning 

 

Om arbetet 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut – vad skulle jag göra om jag hade ditt arbete för 
en dag?  

 Hur är ni organiserade på arbetsplatsen, arbetar ni enskilt eller i team/projekt? 
 Hur självständigt skulle du säga att ditt arbete är?  

 

Mål och arbetsbeskrivning  

 Finns det en arbetsbeskrivning för din tjänst?  
 Stämmer denna beskrivning överrens med verkligheten? (Vad du ”ska göra och 

vad du faktiskt gör”?)  
 Finns det en tydlig rangordning av hur ni bör prioritera? (Exempelvis kunden, 

mål) 
 Kan målen du skall uppnå vara motsägelsefulla, hur väger du då dem mot 

varandra? 
 Arbetar du med någonting som egentligen ligger utom ditt kompetensområde? 
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Vad är önskvärt beteende? 

 Finns det något speciellt du gjort i ditt arbete som du är extra stolt över/något du 
gjort bra? (Vem är duktig och varför, vad premieras?) 

 Finns det en samstämmighet i hur ni ska vara på er arbetsplats? (Kläder, arbetets 
vikt kontra övriga livet, förhållande till kollegor, samarbete?) 

 Vilka egenskaper söker ni hos någon som söker arbete hos er på kontoret? 

 

Arbetsbelastning 

 Hur mycket tid skulle du säga att du lägger på ditt arbete per vecka? 
 Hur tillgänglig är du i ditt arbete, bara på arbetet/fritiden? (Vad förväntas, varför, 

av vem?)  
 Är det lätt att veta när du arbetat klart?(Vet du när du gjort ”tillräckligt”?) 
 Finns det något i ditt arbete du skulle vilja lägga mer tid på om du kunde? 

 
 
KONSEKVENSER 

 

Kritiska situationer 

 Vilken plats anser du att ditt arbete har kontra ditt övriga liv? 
 Hur upplever du att vara kontaktbar även på din fritid? (Problem/inte problem?) 
 Beskriv en situation då du arbetat på fritiden?(Fick du prioritera bort något ur 

ditt privatliv?) 
 Om ja, hur kändes det i den situationen? Fick du dåligt samvete?  
 Finns det situationer när det blivit för mycket arbete i huvudtaget? Beskriv! 

(Sömn, irritation, glömska?)  
 Tydliga riktlinjer/otydliga riktlinjer? (Motstridiga intressen? Problematik kring 

detta?) 
 Grupptryck – gruppens förväntningar? (Ok gå tidigare, förväntas man sitta kvar?) 
 ”Flexibilitet genom förtroende” – Arbetsgivare- och arbetstagare relation bygger 

på tillit – situation där detta kan ha blivit motstridigt?  
 Finns det ett ömsesidigt utbyte utöver anställningskontraktet mellan dig och din 

arbetsgivare?  (Hur fungerar detta i praktiken, situationer där det blivit 
problematiskt?) 

 Vilken anställningsform har du? (Trygghet i sin arbetssituation) 
 Känner du att du ibland är helt ledig? (När utvilad, hinna träning med mycket 

arbete?) 
 Hur hanterar du ”många bollar i luften”? (Finns det situationer när det blivit för 

mycket, beskriv! Sömn, irritation, glömska?) 
 Vad gör man vid osäkerhet om man gjort tillräckligt? (Arbetar ännu mer?)  


