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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka styrningen av unga vuxna inom ett av Sveriges 

ledande försäkringsbolag. Den problematik som legat till grund för studiens ämnesval är 

den uppmärksamhet svensk och internationell media på senare tid skapat kring dagens 

nyinträdda arbetskraft. Den unga arbetskraften beskrivs som individer som ställer 

betydande krav på sitt arbete i form av självständighet och flexibilitet. Samtidigt som 

tidigare studier visar på att traditionell, byråkratisk organisering finns kvar inom dagens 

organisationer. Resultat som motsätter sig den unga arbetskraftens krav om 

självständighet och flexibilitet. I denna studie ämnar jag därmed att undersöka 

upplevelsen av självstyrning bland unga vuxna, inom ett utvalt försäkringsbolag, och 

sätta det i relation till byråkrati och självstyrning. Den frågeställning som legat till 

grund för studien är; Hur upplever unga vuxna möjligheten till att påverka sitt arbete 

och beslutsfattande på en avdelning på ett större försäkringsbolag? För att besvara 

denna frågeställning har jag använt ett kvalitativt tillvägagångssätt, med en kombination 

av intervjuer och en deltagande observation. Materialet analyseras utifrån en sociologisk 

syn på organisationer, samt teorier kring byråkrati och post-byråkrati/adhocracy. Denna 

studies resultat visar på att de unga vuxna upplever sig ha ett mycket lågt inflytande till 

att kunna påverka sina arbetsuppgifter, och i delaktigheten kring beslutsfattande. I 

studien åskådliggörs en övergång från direktkontroll till teknologisk kontroll. Där 

målstyrning och tydliga regelverk i samråd med företags policys och riktlinjer minskar 

möjligheterna till självstyrning för de anställda. Mycket av studiens resultat pekar i 

riktning mot att byråkratin fortlever, samtidigt som de anställda kontrolleras av 

styrformer som kännetecknar post-byråkratin. Med andra ord går dessa styrformer inte 

att ses som två skiljaktigeter. En slutsats som denna studie möjliggör är att en strävan 

mot flexibilitet och självständighet skapar nya kontrolleringsmekanismer, som i viss 

utsträckning minskar de anställdas upplevelser av frihet och självbestämmande.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera bakgrunden till mitt ämnesval, och den problematik 

som legat till grund för uppsatsens syfte.  

 

Vi har under senare tid haft perioder med relativt hög arbetslöshet i Sverige, vi har genomgått 

en lågkonjunktur och det har skett en explosion av tillfälliga anställningar. Trots detta visar 

trender på att kraven på arbetsgivarna har ökat i och med de anställdas strävan mot 

självständighet och flexibilitet i sitt arbete (Magnergård Bjers, 2007). Speciellt 

uppmärksammade för att ställa dessa krav är den unga och nyinträdda arbetskraften. Detta 

leder till att dagens organisationer tvingas anpassa sig till arbetskraftens krav om 

självstyrning, för att locka till sig duktig personal. Något som blir mer och mer avgörande i 

takt med att en stor grupp fyrtiotalister går i pension och behovet av yngre arbetskraft blir allt 

större. Företag marknadsför sig i dag som att de erbjuder självstyrning för de anställda. De 

utlovar möjligheter för de anställda att själva kontrollera, planera och styra sitt arbete (Kwoh, 

2012; Magnergård Bjers, 2007). 

 

Om så är fallet, vart tar då kontrollen vägen? Den bild som företag idag ger sken av indikerar 

att byråkratisk uppbyggnad inte längre förekommer. Jag ställer mig därför frågande till om 

byråkratin verkligen tagit ett steg bort? Präglas vår tid av nya former av organisering och 

kontroll, och om så är fallet, ökar det möjligheterna till individuell frihet?  Eller är det snarare 

så att byråkratin intagit nya styrformer som tvingas döljas under ytan? 

 

Med denna uppsats har jag till avsikt att med ett kvalitativt tillvägagångssätt undersöka 

styrningen av unga vuxna inom ett av Sveriges ledande försäkringsbolag. Med teorier kring 

byråkrati och post-byråkrati som analytiska verktyg ämnar jag belysa hur dessa två styrformer 

uttrycker sig i det valda företaget.  Detta kommer sättas i relation till tidigare internationell 

och svensk forskning kring byråkrati och post-byråkrati/adhocracy (Ahrne, 1994; Allvin m.fl, 

2007; Barker, 1993; Sennet, 1999; Weber, 1987) 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera styrningen av unga vuxna inom ett av Sveriges 

ledande försäkringsbolag. Detta med bakgrund till att skapa en förståelse kring om byråkratins 

tid är förbi, eller om den finns kvar även i dagens organisationer, men då med andra 

förutsättningar och styrformer.  

1.2 Frågeställning 

Hur upplever unga vuxna möjligheten till att påverka sitt arbete och beslutsfattande på en 

avdelning på ett större försäkringsbolag?  

2. Teori och tidigare forskning 

Första avsnittet i denna teoridel kommer att ge en beskrivning om vad som kännetecknar en 

organisation ur Göran Ahrnes perspektiv på organisationer. Detta perspektiv har jag valt 

eftersom att jag tycker det öppnar upp för ett väldigt brett synsätt och involverar många 

betydande element kring organisatorisk uppbyggnad.  Ahrnes perspektiv är förutom 

vidomfattande också sociologisk inriktat, något som har en betydelse med bakgrund till min 

utbildning. Detta breda och vidomfattande perspektiv på organisationer gör det möjligt att 

analysera både byråkrati och adhocracy från samma underliggande begrepp, vilket är min 

främsta motivering till detta teorival. Därefter följer en presentation av byråkratin med 

utgångspunkter från Max Weber, för att sedan ge plats åt en redogörelse för 

Adhocracy/postbyråkratin. Till sist avslutas denna teoridel med en redogörelse av tidigare 

internationell och svensk forskning som jag såg ha en betydelse för denna studie.  

2.1 Ahrnes perspektiv på organisationer 

Ahrne (1994) kännetecknar organisationer utifrån några betydande element. En viktig del i 

hans definition av en organisation är att en organisations ses som en beslutad ordning.  Han 

menar att organisationer kännetecknas av medlemskap, hierarki, auktoritet, kontroll, 

övervakning, regler, sanktioner och mål (Ahrne, 1994). Här nedan följer en kortare 

redogörelse för Ahrnes perspektiv på vad som kännetecknar en organisation. Det är detta 

perspektiv på organisationer som är utgångspunkten för denna studie.  
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2.1.1 Medlemskap 

 

Medlemskap är betydande på så sätt att alla former av organisationer erhåller en form av 

medlemskap. Ett medlemskap gör det möjligt att skilja medlemmar från icke- medlemmar, 

och genom det exkludera icke-medlemmar från tillträde till organisationen. För att en individ 

ska få tillträde till en organisation krävs det att individen blivit utvald. Vilket gör att ett 

tillträde till en organisation inte helt vilar på individen själv. Det finns med andra ord en form 

av beslutsfattning som tillåter vissa individer att bli en del av en organisation. Individen kan 

tvingas lämna organisationen och därmed bli exkluderad (Ahrne, 1994). 

 

2.1.2 Hierarki och Auktoritet 

Hierarki handlar om organiserad makt. Där det finns en beslutsfattning kring vem eller vilka 

individer som har makt att tvinga andra att följa centrala beslut. De personer som beslutats ha 

denna makt är överordande i någon mening, det förutsätter dock inte att det är en ledare 

(Ahrne & Brunsson, 2010). Organisationer kan vara mer eller mindre hierarkiskt uppbyggda 

(Ahrne 1994). Auktoritet är någonting som finns inneboende i alla typer av organisationer 

(Ahrne & Brunsson, 2010). Vanligen finner man denna auktoritet i toppen av en organisation, 

men det är felaktigt att dra slutsatsen att det måste vara så.  Auktoritet är någonting som 

härleds från den kollektiva nyttan och bygger på en individs tillgång till att övervaka och att 

tilldela sanktioner. Auktoritet handlar om vad individer kan bli beordrade att göra med 

hänseende till deras tillhörighet och position inom organisationen (Ahrne, 1994). 

2.1.3 Kontroll och övervakning 

Kontroll är någonting som finns inom alla organisationer. Graden av kontroll ses liksom 

auktoritet som en del av organisationers strukturella uppbyggnad. Mängden kontroll är inte 

densamma i alla organisationer. Däremot är en viss grad av kontroll alltid nödvändig. 

Nödvändig på så sätt att människor annars inte skulle göra vad som förväntas av dem. 

Människor behöver därför kontrolleras av de individer som står högre upp i hierarkin. 

Kontrollens syfte är inte enbart att förhindra individer från att agera felaktigt, syftet är också 

att ta reda på hur väl individerna utför det som förväntas av dem. Detta i form av både kvalité 

och kvantitet (Ahrne, 1994). Vanligen övervakas medlemmarnas handlingar med hjälp av 

administrativ och ekonomisk redovisning (Ahrne & Brunsson, 2010). Genom att acceptera ett 
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medlemskap i en organisation tvingas individer ge upp lite av sin frihet, och överlåta den till 

dem med mer auktoritet inom organisationen (Ahrne, 1994).  

 

Kontroll är kostsamt för företaget i form av tid och pengar. Det vore billigare för företag att 

inte behöva utöva kontroll utan istället kunna bygga på tillit. En tillit som bygger på vänskap 

snarare än kontroll. En vänskapsrelation är en relation som inte bygger på någon form av 

kontroll eller auktoritet. Denna tankegång kan liknas med nätverk, som är ett komplement till 

organisationer. Detta med hänseende till att det inom varje organisation finns olika typer av 

relationer, som i sin tur blir en del av ett nätverk. Nätverk saknar makt och resurser, och 

förknippas istället med personliga relationer, medan organisationer i sin tur förknippas med 

hierarki och byråkrati (Ahrne, 1994) 

2.1.4 Regler 

En organisation har möjlighet att skapa regler som organisationens medlemmar är tvingade att 

följa. Regler som sedan övervakas av överordnade inom organisationen. Beslutsfattare inom 

en organisation har möjlighet att utfärda sanktioner, grundade på medlemmarnas handlande i 

relation till organisationens regelverk. Regler ska frånskiljas från normer, i och med reglernas 

uttalade och skriftliga form (Ahrne & Brunsson, 2010).   

2.1.5 Sanktioner 

Utmärkande för en organisation är att den har tillgång till resurser och en beslutsfattning kring 

hur dessa ska fördelas inom organisationen. Resurser handlar exempelvis om lön, och andra 

sociala nyttigheter som förmåner. Resurserna kan vara mer eller mindre bundna till 

organisationen, och mer eller mindre individuellt knutna (Ahrne, 1994). Det är dessa resurser 

som ligger till grund för organisationers möjligheter till att utfärda sanktioner. Sanktioner kan 

inta både en positiv och en negativ form. En negativ sanktion kan uttrycka sig genom frånvaro 

av löneökning (Ahrne & Brunsson, 2010). En annan negativ sanktion kan handla om rena 

bestraffningar, som att man tvingas lämna organisationen (Ahrne, 1994). Positiva sanktioner 

tilldelas för att visa uppskattning till medlemmarna, och handlar om att man som medlem 

tilldelas någon form av belöning. Sådana sanktioner kan tänkas påverka medlemmarnas status 

i positiv riktning inom organisationen (Ahrne & Brunsson, 2010).  
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2.1.6  Mål 

De flesta organisationer involverar någon form av målsättning, och de flesta organisationer 

beskrivs som målinriktade. Organisationerna strävar efter att uppnå mål genom hierarkisk 

styrning. Ett företags målsättningar sätts i relation till organisationens tillgångar och resurser. 

Beroende på hur organisationen använder sina tillgångar kan varierande mål uppnås. Detta 

innebär att alla de mål som uppfylls inom organisationen, sker i relation till organisationens 

tillgångar av anställda, teknologi, pengar och kunskap (Ahrne, 1994).  

2.2 Byråkrati 

Byråkratin är en variant av organisatorisk uppbyggnad, och kan ses som den formella 

organisationen tagen till dess ytterlighet (Perrow, 1972). Byråkratin kännetecknas av tydliga 

regler och hierarki. Där beslut om planering följer ett hierarkiskt system. Regler är uppsatta 

för att skapa tydlighet i hur varje position inom den hierarkiska ordningen ska handla, i vilken 

ordning saker och ting ska ske, och vilken position som ska göra vad. Dessa regler minskar 

tillsammans flexibiliteten i byråkratiskt ordnade organisationer (Ahrne, 1994). 

2.2.1 Hierarki och Auktoritet inom byråkratisk styrning 

”Auktoritet skall betyda sannolikheten för att en order med ett bestämt innehåll 

åtlyds av vissa bestämda personer”  

    (Weber, 1983: 37) 

 

Auktoritet och hierarkisk ordning är utmärkande egenskaper för en byråkratisk organisation. 

Inom byråkratiskt styrda organisationer finns en tydlig hierarki och instansordning. En 

instansordning bestående av fastställda system innehållande över- och underordnande, där de 

individer längre ner i den hierarkiska ordningen kontrolleras av överordnade (Weber, 1987).  

 

Underordnande inom den byråkratiska ordningen har ett intresse av att skapa karriär inom 

myndigheten, åtminstone vad gäller löneökning, men också att ta sig från de lägre 

positionerna till det högre mer viktiga och mer betalda positionerna (Weber, 1987).  

 

Auktoritet är en egenskap som innebär att man tar ansvar för den makt man utövar. Under en 

byråkratisk ledning hade detta kunna uttryckas genom att ledaren tydligt lyft fram att det är 
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denne som har makten och vet det bästa, därför bör underställda lyda hans order (Sennet, 

1999).   

 

Auktoritet kan legitimeras med avseende till olika former av legitimitet. Auktoritet inom 

byråkratin bygger på rationell legitimering. Auktoritet legitimerad på rationella grunder 

handlar om att den person som utöver auktoritet och utfärdar anvisningar har rätt till det, 

något som är beslutat med hänsyn till hierarkiordningen (Weber, 1983).  

 

2.2.2 Byråkratins kontrollfunktioner 

Byråkratin gör det möjligt för överordnade och beslutsfattare att kunna förutse resultat i 

förväg, med bakgrund till byråkratins strikta rationalitet. Byråkratin är den mest utmärkande 

styrformen vad gäller skapandet av precision, stabilitet, tillförlitlighet och disciplin (Weber, 

1983).  

 

Inom en byråkratisk ordnad organisation behandlas alla medarbetare med samma 

förutsättningar. Byråkratin kännetecknas av att det finns specifikt utformade krav kring 

arbetet och dess produktion. Det finns tydligt formulerade regler och förordningar. Regler 

som utgör ett bindande avtal mellan arbetsgivare och de anställda genom anställningsavtalet 

(Perrow, 1972). 

 

Byråkratin anses fungera bättre desto mindre mänsklig inverkan arbetet har (Weber, 1983).  

Därför är byråkratin vanligast förekommande i arbeten som bygger på stora delar av 

rutinbaserad produktion (Ahrne, 1994). 

2.3 Post-byråkrati och Adhocracy 

Till motsats från byråkratin finns det organisationsformer som präglas mindre av rutiner och 

hierarki. Uppbyggnaden grundas i stället på demokrati, flexibilitet och decentralisering i 

beslutsfattning (Perrow, 1972). Post-byråkrati, Adhocracy eller Postmodern organisering, är 

några av de namn som fått känneteckna denna organisationsform. En organisationsform som 

blivit allt vanligare förekommande i mindre organisationer med starkt avancerad teknik. 

Denna organisationsform ses ofta i service och informationsyrken (Ahrne, 1994).  
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2.3.1.  Kontroll med frihet 

I försök att komma bort från byråkratiska styrmedel och rutintänkande, har nya styrformer 

kommit att växa fram (Sennet, 1999). De nya styrinstrumenten som växt fram anses ersätta 

tidigare byråkratiska kontrollmekanismer. Ett nytt styrinstrument som har fått stor 

uppmärksamhet i dagens postmoderna organisationer är företags utvecklade teknik (Allvin 

m.fl, 2007).   

 

Med en saknad av tydliga arbetsbeskrivningar och bestämda arbetsuppgifter förväntas 

individerna själva planera, definiera och ansvara för sitt eget arbete. Det flexibla arbetet 

kännetecknas av en frihet i form av egenplanerade arbetstider, där det är individens eget 

ansvar att välja vart de vill utföra sitt arbete och på egen hand ansvara för hur mycket, hur ofta 

och när de behövs tid för arbete (Allvin m.fl, 2007).  

 

I syfte att uppnå flexibilitet inom organisationer har arbetstiden och arbetsplatsen kommit att 

påverkas. Arbetstiden fastställs i allt större utsträckning efter organisationens behov och 

varierar i takt med företagets fram och tillbakagångar. På arbetsplatserna inom flexibla 

organisationer kan vi se att kontorslandskapen är uppbyggda utan bestämda arbetsplatser. 

Likaväl som kontoren är uppbyggda på ett sätt som underlättar samarbetet mellan olika 

arbetsgrupper och team, där arbetsgrupper är nära placerade till varandra (Allvin m.fl, 2007).  

2.3.2.  Auktoritet lyser med sin frånvaro 

Ledningen inom postmoderna organisationer agerar inte som direkta övervakare, utan går i 

stället in i en handledarroll. Syftet med detta är att arbetsgivaren ska ifrånsäga sig ansvaret för 

sina egna handlingar och istället överlåta det på de enskilda arbetstagarna. Det gör att makten 

kvarstår men att auktoritet inte uppmärksammas eller syns till (Sennet 1999).  

 

Tillit är något som har fått stor uppmärksamhet inom postmoderna organisationer, något som 

inte alls var lika avgörande inom byråkratiskt ordande organisationer. Inom postmoderna 

organisationer har tilliten kommit att ersätta den betydelse regelverken hade inom byråkratin. 

Tillit ses som ett rationellt sätt att hantera andra individers frihet. Tilliten underlättar också för 

arbetsgivarna att hantera den ökade självständigheten bland de anställda, likaväl som det är ett 

sätt för de anställda att bemöta arbetsgivarnas krav på flexibilitet (Allvin m.fl, 2007).  
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2.3.3.  Lagarbete betydelsefullt inom Adhocracy 

Lagarbete och projektgrupper är väldigt framträdande inom adhocracy. Adhocracyn ses som 

den styrform där det är möjlig att plocka specialister från olika områden och gruppera dem till 

självstyrande projektteam. Dessa mindre arbetsgrupper bidrar till den horisontella 

uppbyggnad som kännetecknar adhocracyn. I vissa grupper uppstår det till och med en form 

av decentralisering inom grupperna. Detta eftersom att grupperna vanligen består av individer 

från olika positioner inom organisationen, som exempelvis linjechefer, experter, eller 

personal. Genom dessa arbetsgrupper skapas en hög grad av horizontalisering kring 

arbetsuppgifterna. Detta beroende på att varje enskilt grupp är skapad utifrån tidigare 

kunskaper, och arbetar därför med specifika arbetsuppgifter (Mintzberg, 1983).  

2.4  Tidigare forskning 

Ett flertal internationella och svenska studier har gjorts kring arbetslivets övergång från 

byråkrati till post-byråkrati (Allvin m.fl, 2007; Barker, 1993; Bolin & Härenstam, 2008; 

Diefenbach & Sillince, 2011; Hansson, 2004). Den utvalda tidigare forskningen lyckas enligt 

mig belysa det studerade ämnet ur varierande perspektiv, och med olika fokusområden. Med 

detta skapas ett brett kunskapsområde kring var forskningen står, i det skede denna studie 

genomförts. Resultat som i stor utsträckning pekar mot samma slutsatser trots att samtliga 

studier närmat sig detta ämne från olika håll.  

 

Återkommande resultat i den tidigare forskningen indikerar att en övergång från byråkratiska 

kontrollfunktioner inte frigör organisationens medlemmar, utan medlemmarna är snarare ännu 

mer hårt kontrollerade idag (Allvin m.fl, 2007; Barker, 1993). Med hänvisning till Weber’s 

byråkratiska järnbur av regler, beskrivs dagens järnbur som ännu hårdare och mer reglerad än 

under byråkratin storhetstid (Barker, 1993).  

 

Att avregleringar av byråkratiska kontrollfunktioner har lett fram till nya regleringar och 

styrformer är ett resultat som visats i tidigare forskning (Allvin m.fl, 2007; Hansson, 2004). 

De traditionella regelverken har blivit mer friare och i viss mån också avreglerats. 

Styrformerna har istället gått över till att rikta sig mot att den enskilde individen ska agera i 

enighet med företagets värderingar och målsättningar (Allvin m.fl, 2007). Samtidigt som de 

flexibla arbetsförhållandena tenderar att öka de outtalade regleringarna inom självstyrande 

företag (Allvin m.fl, 2007; Hansson, 2004). Där de är normer snarare än skriftliga regelverk 
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som får de anställda att anpassa sig efter de krav som ställs på dem. Däremot finns de tecken 

som visar på att om kraven inom företagen är enkla och givna, har det lätt till att regelverken 

åtstramats snarare än lösgjorts (Allvin, m.fl, 2007).  

 

Den tidigare forskningen visar också att byråkratin och post-byråkratin inte kan ses som två 

åtskilda kontrolleringsfunktioner, utan att dagens anställda kontrolleras av båda styrformerna. 

Dessa två styrformer som beskrivs ligga i motpolen av varandra samvarierar och i dagens 

organisationer finns faktorer som pekar på en styrning från båda idealtyperna (Bolin & 

Härenstam, 2008; Diefenbach & Sillince, 2011). En sådan aspekt är att post-byråkratiska 

organisationer är betydligt mer hierarkiskt ordnade än vad de vill ge sken av (Diefenbach & 

Sillince, 2011). 

3. Metod  

I detta avsnitt presenteras metodvalet för denna uppsats. Först kommer en beskrivning över de 

tillvägagångssätt som genererat insamlingen av materialet. För att sedan presentera hur 

materialet analyserats, samt de etiska överväganden som uppmärksammats. Till sist görs en 

redogörelse för de urval som uppsatsen bygger på. 

3.1 Datainsamling 

Med hänseende till uppsatsens frågeställning har jag valt ett kvalitativt tillvägagångssätt för 

att generera studiens empiri. En kvalitativ ansats handlar om att ifrågasätta det redan för givet 

tagna och skapa förståelse genom distinktioner av närmanden (Aspers, 2011). Jag är 

medveten om den bristande generaliserbarheten inom kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 

2011). Syftet med denna studie har däremot aldrig varit att lyckas dra några generaliserbara 

slutsatser. Mitt syfte är snarare att generera en djupgående förklaring kring det studerade 

fenomenet, och därmed ser jag den kvalitativa metoden som bäst lämpad.   

 

För att närma mig det studerade fältet har jag valt att använda mig av en kombination av 

intervjuer samt en deltagande observation. Detta innebar mer konkret att jag genomförde 

totalt sex stycken intervjuer på vardera ca 30-40 minuter, samt en deltagande observation på 

ca 3 timmar. Att det blev just den mängden datainsamling fastställdes genom att jag parallellt 
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med datainsamlingen analyserade mitt material. Under tiden jag analyserade datamaterialet 

ansåg jag vid den ovanstående mängden ha tillräckligt god kvalité i mitt datamaterial för att 

kunna generera ett resultat av min undersökning (Aspers, 2011). 

 

Insamlingen av min empiri började med en förstudie.  Förstudien bestod av två intervjuer. 

Den första intervjun var med en gruppchef inom organisationen, och den andra med en person 

som i studien går under urvalet unga vuxna.  Förstudien hjälpte mig att avgränsa min studie, 

precisera en frågeställning och vägleda mig i valet av teorier. Samtidigt skapade förstudien en 

förståelse för vilket metodval jag i fortsättningen skulle använda för att generera så bra empiri 

som möjligt (Aspers, 2011). Förstudien gav mig också delar av det material som studien 

bygger på, även om de största delarna av det empiriska materialet samlats in under 

huvudstudien.  

 

Huvudstudien inleddes med en deltagande observation. Observationen bestod bland annat av 

att jag deltog på ett gruppmöte, och att jag närvarande under tiden de anställda arbetade. 

Deltagande observation är en betydande datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning. En 

bra kvalitativ observation bygger på att man ändrar sin roll som forskare under observationen, 

exempelvis från att gå från icke deltagande, för att sedan bli mer delaktig i det man studerar 

(Cresswell, 2013). Till en början var jag utanför gruppen, och enbart observerade samt förde 

fältanteckningar. Därefter integrerade jag mig mer med de observerades arbetsuppgifter.  Jag 

förstod under observationstillfället att det fanns en problematik med att studera styrningen av 

unga vuxna enbart med hänseende till observation. Denna problematik grundade sig på att 

chefen i stor utsträckning inte var närvande, även om det också är ett intressant resultat att ta i 

beaktning. Efter att jag iakttagit denna problematik beslutade jag mig för att främst generera 

mitt datamaterial genom intervjuer. Den deltagande observationen var däremot betydelsefull 

för studien genom att den gav mig möjlighet att närma mig skillnader kring vad de anställda 

säger och hur det sedan uttrycks i direkt handlande.  

 

Det finns olika grad av struktur kring användandet av intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Strukturen styrs av hur mycket utrymme som ges till deltagaren, samt hur styrd intervjun är 

kring förbestämda samtalsämnen. Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer 

(Aspers, 2011).  Jag utgick från den intervjuguide jag skapat i relation till teori och 

förstudiens resultat, se bilaga 1. En semistrukturerad intervju bygger på att forskaren i förväg 

beslutat sig för teman och frågor som ska tas upp under intervjutillfället. Semistrukturerad 
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intervjumetod öppnar i viss utsträckning upp för en dialog eftersom att forskaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonen (Aspers, 2011). Samtliga intervjuer 

transkriberades med nära anslutning till intervjutillfället, för att minska riskerna för 

misstolkningar samt att gå miste om relevant information.  

3.2 Metod för analys av material 

3.2.1. Kodning och analys av fältanteckningar 

Under tiden jag genomförde min deltagande observation utgick jag från ett 

observationsschema jag skapat i relation till förstudien och till valda teorier kring mitt 

ämnesval. När jag under min observation lyckades observera intressanta händelser förde jag 

fältanteckningar, som sedan utvecklades till en mer löpande text i nära anslutning till 

observationstillfället (Aspers, 2011). Därefter läste jag igenom den text jag skrivit och 

försökte selektera bort det som jag inte såg som relevant, för att sedan plocka ut delar av 

materialet som jag ansåg vara av betydelse för studiens resultat. Genom detta 

tillvägagångssätt lyckades jag koda fältanteckningar i relation till kodschemat. För en mer 

detaljerade beskrivning hur kodningen gick till se sid 12, och för kodschema se bilaga 2.  

 

3.2.2.  Kodning och analys av intervjumaterial 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant med undantag för vissa saker som uteslöts med 

hänseende till etiska aspekter, i nära anslutning till intervjutillfället. Jag valde att analysera 

mitt material med ett fenomenologiskt tillvägagångssätt (Creswell, 2013). Anledningen till 

detta val av tillvägagångssätt baseras på att jag i denna studie är intresserad av att studera 

upplevelsen av ett specifikt fenomen, nämligen självstyrning. De jag i mitt kodningsarbete 

hade till syfte att finna var därmed den gemensamma upplevelsen av självstyrning bland de 

unga vuxna. Fenomenologiskt tillvägagångssätt är den metod som bäst lämpar sig när man 

vill finna en form av gemensamhet kring hur ett fenomen upplevs (Creswell, 2013). Ett 

fenomenologiskt kodningsarbete börjar med en noga genomläsning av det insamlade 

materialet i syfte att skapa en helhetsbild. Inom fenomenologin är det viktigt att åsidosätta sin 

egen förförståelse och låta respondenternas utsagor styra analysen (Creswell, 2013). Detta var 

någonting jag tog i beaktning för att inte gå miste om intressanta utsagor, och för att inte min 

egen uppfattning skulle avspeglas i analysen. Inom fenomenologiskt kodningsarbete 
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analyseras sedan materialet mer djupgående, med anledning till att identifiera intressanta 

utsagor till det fortsatta analysarbetet (Creswell, 2013). Det jag såg som särskilt intressant var 

uttalanden från respondenterna som var återkommande i flera olika intervjuer, och på så sätt 

drog jag slutsatsen om att detta var av betydelse för min analys. Repetitiva utsagor är det man 

inom fenomenologiskt kodningsarbete strävar efter att finna, för det är då man närmar sig den 

gemensamma upplevelsen (Creswell, 2013). När jag upptäckte repetitiva utsagor använde jag 

mig av marginalmarkeringar för att markera det jag såg vara intressant i materialet (Aspers, 

2011). Efter att jag bearbetat alla intervjuer mer djupgående skapade jag med hjälp av mina 

marginalmarkeringar initiala koder. Det visade sig bli väldigt många koder. För att skapa en 

struktur i kodningsarbetet sökte jag efter det som var gemensamt i det redan gemensamma, 

och försökte därmed skapa koder som inte överlappade varandra och lyckades därmed skapa 

större meningsenheter. Utifrån dessa meningsenheter/koder började jag analysera mitt 

material på nytt och kategoriserade mitt material under respektive passande meningsenhet, 

vilket är ett vanligt tillvägagångssätt inom fenomenologiskt kodningsarbete (Creswell, 2013). 

Genom att gå in så pass öppet i kodningsarbetet som jag gjorde kunde jag närma mig första 

ordningens konstruktion, det vill säga lyfta fram saker som grundas i det studerades livsvärld 

(Aspers 2011). Jag är dock medveten om att det aldrig går att bli hundraprocentigt objektivt i 

kodnings- och analysarbetet. Däremot ser jag det som viktigt att sträva mot fullständig 

objektivitet för att inte dra felaktiva slutsatser i ett senare skede.  

 

Jag skapade förutom detta deduktiva tillvägagångssätt även induktivt genererade koder.  

Detta för att kunna knyta samman första och andra ordningens konstruktioner. Första 

ordningens konstruktioner handlar om begrepp genererade ur de studerades livsvärld, medan 

den andra ordningens konstruktioner knyter samman till teoretiska begrepp (Aspers, 2011). 

Genom en kombination av deduktivt och induktivt kodningsarbete, ansåg jag mig kunna 

skapa en god grund till att senare kunna plocka ut citat med hjälp av mina koder, för att stödja 

kommande resultat kopplat till både teori och empiri. 

 

De viktigaste deduktiva koderna som jag identifierat i relation till uppsatsen teori är; Kontroll, 

Regler, Hierarki, Auktoritet, och Mål. Koder som utgår från Ahrnes definitioner kring 

begreppen. För en mer utförlig definiering av dessa begrepp hänvisar jag till respektive rubrik 

under teoriavsnittet. De induktivt genererade koderna som jag anser utgör en viktig del för 

studien är de två underkoder jag skapat till kontroll. Dessa underkoder är chefens kontroll och 

teknologins kontroll. För mer utförligt kodschema, se bilaga 2.  
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3.3 Etiska överväganden 

Som forskare är det viktigt att ständigt reflektera över etik under arbetets gång. Nya etiska 

problem beskrivs uppstå i takt med att nya forskningsfrågor växer fram. En etiskt korrekt 

genomförd studie bygger på att forskaren talar sanning om sin forskning, och att det finns en 

tydlighet gällande forskningens utgångspunkter. Att plagiat inte förekommer, att referat till 

tidigare forskning ger en rättvisande bild, samt att de personerna som deltagit i studien 

skyddas från att uppleva sig kränkta av studiens innehåll (Hermerén m.fl, 2011). 

 

I min studie har jag valt att genomföra en deltagande observation, en insamlingsmetod som är 

vanligt förknippad med etisk problematik. För att minska den etiska problematiken kring 

denna insamlingsmetod valde jag att genomföra en öppen observation. Vilket innebär att 

deltagarna som jag observerade var medvetna om min närvaro och mitt syfte. Det fanns ingen 

anledning med avseende till studiens syfte att vara dold under observationstillfället, något som 

hade varit mer etisk problematiskt. Jag valde också att inte spela in någonting under 

observationstillfället för att minska risken att någon integritet skulle komma att undanröjas, 

utan förde enbart fältanteckningar (Hermerén m.fl, 2011). 

 

I samband med min andra datainsamlingsmetod, intervjumetoden uppstod ytterligare ett etiskt 

övervägande. Denna gång gällande anonymitet gentemot intervjupersonerna. För att inte 

avslöja intervjupersonernas identitet och skydda deras anonymitet har jag skapat koder som 

eliminerar risken för att intervjusvaren går att härleda till en specifik individ. Detta 

tillsammans med att materialet transkriberades utan att de specifika individernas namn eller 

annan identifikation antecknades (Hermerén m.fl, 2011). 

 

Intervjuer skiljer sig åt i jämförelse med ett samtal med bakgrund till att i en intervjusituation 

har deltagarna förbestämda sociala roller. Roller som i viss mån kan skapa en maktobalans. 

För att i möjligaste mån utjämna denna maktobalans reflekterade jag över hur jag i 

intervjusituationen skulle kunna skapa en stämning som gjorde att deltagaren skulle känna sig 

så bekväma som möjligt (Aspers, 2011).  

 

Bryman (2011) tar upp ytterligare några etiska principer som jag tagit ställning till under 

studiens gång. Det första är gällande informationskravet, som innebär att alla personer som på 

något sätt är inkluderade i studien ska ha blivit informerade om studiens syfte, och deras 
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frivillighet till deltagande. Det tog jag hänsyn till på så sätt att jag innan intervjuerna, 

tilldelades skriftligt information till deltagarna kring dessa punkter, samt att jag tilldelade 

informationen ytterligare en gång muntligt innan intervjusituationen och observationen. 

Samtyckeskravet är ytterligare en etisk aspekt jag tog i åtanke, något som innebär att 

deltagarna själva ska ha blivit informerade om att de har rätt att bestämma kring sitt 

deltagande. Jag försäkrade deltagarna också om den information jag fått tagit del av enbart 

ska användas till forskningens ändamål (Bryman, 2011).  

3.4 Urval 

Urval handlar om hur man som forskare på bästa sätt kan förklara det som forskaren är 

intresserad av att studera, baserat på studiens ekonomiska och tidsmässiga ramverk (Aspers, 

2011). Studiens teorier och mitt personliga intresse är det som styrt och motiverar mitt urval.  

 

Studien bygger på att jag valt att studera ett företag, något som främst har att göra med 

studiens tidmässiga begränsning. Jag hade av intresse att studera en väletablerad och stor 

organisation, men många olika avdelningar och positioner. Med detta i åtanke såg jag detta 

försäkringsbolag som bra lämpat. Jag är medveten om att de finns andra organisationer som är 

betydligt mer byråkratiskt styrda än detta försäkringsbolag. Däremot ser jag mitt val som 

intressant, då det studerade ämnet i och med denna studie lyfts fram inom en annan bransch är 

där flertalet studier redan har gjorts. Mitt syfte har inte varit att studera byråkrati som ett 

enskilt ämne, utan de är styrningen av de unga vuxna som har varit det primära i studien. En 

ytterligare avgränsning gjordes inom företaget och innebar att jag enbart studerade företagets 

kundserviceavdelning. Detta med motivering till att kundservice var en avdelning inom 

organisationen där det arbetade förhållandevis många unga vuxna ca 50 procent av de 

anställda inom kundservice inkluderas i det urvalet. Till unga vuxna har jag valt att avgränsa 

mig till individer födda under 1980-1990-talet. Detta eftersom att de är unga vuxna som fått 

extra mycket uppmärksamhet i media kring att ställa krav om självständighet och flexibilitet i 

arbetslivet (Magnergård Bjers, 2007), och därmed såg jag det som särskilt intressant att utgå 

från den generationens upplevelser. Avgränsningen till att enbart välja 

kundserviceavdelningen gjorde att respondenterna med undantaget av en, erhöll samma 

position, något som var av betydelse då mitt syfte inte var att belysa skillnader mellan 

positionerna. Den person som inte erhöll samma position inom företaget var en gruppchef 

inom kundservice, dock ingick chefen i samma åldersintervall som övriga deltagare. 
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Anledningen till att jag valde att inkludera denna individ i min studie var för att även 

åskådligöra en ledares perspektiv på det unga vuxnas möjligheter till att påverka sitt arbete 

och sin beslutsfattning inom organisationen. Med ett beaktande kring eventuella 

könskillnader, och att det med denna uppsats inte är till syfte att uppmärksamma en eventuell 

könsaspekt, valde jag ett urval där män och kvinnor var jämnt representerade. Inom företaget 

finns det en svag överrepresentation av kvinnor. Med tanke på att denna överrepresentation är 

marginell anser jag att mitt urval med hänseende till könsaspekten på ett bra sätt kan 

representera hela avdelningen inom företaget. 

 

För att komma i kontakt med de individer som studiens empiri baseras på använde jag mig av 

ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att man som forskare söker kontakt med en eller 

ett mindre antal människor, som sedan hjälper en vidare för att få kontakt med ytterliga 

individer, som stämmer in under de urval man gjort (Bryman, 2011). Till en början tog jag 

kontakt med en anställd på personalavdelningen som hänvisade mig vidare till en av 

gruppcheferna inom kundserviceavdelningen. Därefter är det denna gruppchef som hjälp mig 

att få kontakt med de ytterliga deltagarna till studien. Jag är medveten om att valet av denna 

urvalsmetod kan tänkas påverka tillförlitligheten i min studie. Detta eftersom att det är 

gruppchefen själv som medvetet valt ut de deltagare den såg passande för mig att intervjua. 

Däremot var denna typ av urvalsmetod bäst lämpad för mig med hänsyn till arbetets 

tidbegräsning, och de svårigheter som annars hade kunnat uppstå genom att jag själv skulle 

lyckas finna individer passande för mina urvalskriterier.  

4. Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att presentera det bearbetade empiriska materialet av denna 

undersökning. Presentationen av empirin kommer ske i relation till uppsatsens koder, och 

kommer att presenteras under separata rubriker för att skapa en tydlighet i materialets 

innebörd.  Intervjupersonernas utsagor kommer att presenteras inom citationstecken, med en 

redovisning av individens position inom företag samt som individ Y1, Y2 för att underlätta för 

läsaren att urskilja vilken individ som säger vad. I utsagor där intervjupersonerna talar om 

specifika personer, kommer personernas namn bytas ut mot ett X, vidare kommer bortklippta 

delar ur citaten markeras med följande tecken: […] 



 

 16 

4.1 Företagets uppbyggnad 

Företaget består av tydligt specificerade avdelningar. Avdelningarna avgränsas genom dess 

specificering på olika kunskapsområden. Varje avdelning består av olika positioner som är 

hierarkiskt ordande i form av över och underordnade. Genom detta är företaget vertikalt 

strukturerat till sitt utseende, med olika nivåer av chefer. 

 

Kundserviceavdelningen, den avdelning jag valt att avgränsa mig till består av olika 

arbetsgrupper. Där varje arbetsgrupp har sin egen gruppchef. Gruppcheferna återföljs sedan i 

sin tur av överordnade chefer till dess vi når toppen i hierarkin, nämligen VD:n för hela 

företaget.  

4.2 Arbetets innehåll 

Kundservicemedarbetarnas arbetsdagar ser i stort sett lika ut varje dag, och bygger till stora 

delar på rutinbaserat arbete. I den bemärkelsen att de anställda den största delen av dagen 

sitter och besvarar ingående samtal. Samtidigt som det finns en tanke bland deltagarna om att 

arbetet är varierande i den utsträckningen att alla samtal är unika. Genom denna variation i 

samtalen upplever deltagarna att deras arbetsuppgifter bidrar till att de alltid ges möjligheter 

till att samla på sig ny kunskap.  

 

Arbetsuppgifterna för kundservicemedarbetarna bygger på att besvara så många samtal som 

möjligt under en dag. Där de i samtalen ska besvara frågor som ligger i linje med deras 

specificeringsområde. Kundservicemedarbetarna har krav på sig från överordande att avsluta 

så många samtal som möjligt med att någon av företagets försäkringar blivit sålda. Flera av 

deltagarna beskrev att tjänsten tidigare mest innefattade att ge service åt kunderna, men under 

senare tid har tjänsten förändrats och blivit mer försäljningsfokuserad. Besvarar de anställda 

samtal som inte ligger i linje med deras kompetens och specificeringsområde är det 

kundservicemedarbetarnas ansvar att koppla vidare till rätt avdelning inom företaget. En av 

deltagarna uttryckte sig följande gällande sina arbetsuppgifter som kundservicemedarbetare; 

 

”Dagen ser ju väldigt lika ut, man loggar in i alla system, hämtar kaffe, kollar 

mejlen, sen är det bara att köra igång, ta ett samtal, eller två, eller fyrtio.   ” 

    (Kundservicemedarbetare, Y1) 
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Liknande beskrivningar av arbetsdagen förekommer hos samtliga deltagare, och det råder 

inga tvivelaktigheter om att fokus i kundservicemedarbetarnas arbete handlar om att besvara 

samtal. Arbetsuppgifter som av de anställda upplevs som enformiga, och i några fall även som 

tråkiga. Däremot finns det en gemensam syn om att den tjänst de har i dag utgör en viktig 

funktion för deras framtida karriärmöjligheter. Deltagarna ser sig ha goda möjligheter till att 

utvecklas inom företaget, eftersom deras nuvarande tjänst kräver bred kompetens inom 

företagets olika delar. Ytterligare en deltagare beskriver sin arbetsdag på detta sätt; 

 

”Börjar med att jag klockan 8 tar första samtalet, och därifrån är det bara 

samtal som gäller […] asså dagarna är väldigt lika.”  

    (Kundservicemedarbetare, Y5) 

 

Flertalet av de anställda anser sig inte ha fått ta del av någon skriftlig arbetsbeskrivning. Trots 

att jag under min observation fick läsa tydligt formulerade arbetsbeskrivningar som gick i 

linje med företaget vision och målsättningar.  

4.3 Kontroll 

4.3.1.  Tekniken som kontrollfunktion 

De anställda uppger att det inte ser eller upplever någon direktkontroll i sitt arbete, varken av 

de högre cheferna eller av sina medarbetare. Det finns däremot en medvetenhet hos samtliga 

deltagare om chefernas möjligheter till att kunna kontrollera de anställda. De anser att det 

främst är genom de tekniska datasystem som medarbetarna använder sig av i sitt arbete som 

öppnar upp för kontroll och övervakning. När jag frågade kundservicemedarbetarnas 

gruppchef om hur de går tillväga för att kontrollera de anställa, fick jag till svar: 

 

”[…] vi har väldigt bra tekniska verktyg för att mäta rätt agerande på.” 

(Chef) 

 

Företaget tillämpar olika tekniska program för att kontrollera att de anställda sköter sina 

schemalagda tider. Arbetstiderna är ingenting de anställda själv har något stort inflytande 

kring, utan arbetstiderna är desamma alla dagar i veckan. Flexarbete är någonting som vissa 

deltagare tagit upp under intervjun. De menar på att flextid skulle göra arbetet bättre, och öka 
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känslan av frihet. Arbetsuppgifterna som kundservicemedarbetarna utför kräver 

platsbundenhet till företaget, och medarbetarna har därmed ingen möjlighet att påverka vart 

de vill utföra sina arbetsuppgifter. Flertalet av de datasystem de anställda arbetar i registrerar 

exakta klockslag när de anställda går in i systemen. Något som möjliggör att cheferna kan 

kontrollera att de anställda är i tid till sitt arbete så specifikt som på minuten.  

 

”Vi har ett datasystem som heter X som ser hur vi är tillgängliga, och schema. 

[…]. Det flesta program som vi använder syns det vilken tid man loggar in. Så 

jag tror att de som sitter högre upp, chefer, om de vill nog kan ha extremt 

mycket koll och se exakt på tiden när vi loggar in.” 

 (Kundservicemedarbetare Y3) 

 

Det anställda arbetar efter ett schemasystem som indikerar genom färger vilka tider under 

arbetspasset de anställda ska finnas tillgängliga på telefon, samt vilka tider som ger utrymme 

för rast, eller andra inplanerade aktiviteter. Aktiviteter som av de högre uppsatta cheferna 

godkänts som en anledning till att de anställda inte behöver vara tillgängliga på telefon. 

Deltagarna beskrev att det tidigare hade funnits en färg som indikerade till de anställda när 

administrativt arbete skulle utföras. Den tiden har dock plockats bort. Syftet till det menar 

deltagarna är för att effektivisera arbetet. Resultaten av denna effektivitetsåtgärd upplevs av 

deltagarna öppnat upp för lite mer egenplanering, men dock på bekostnad av ökade krav.  

 

Dessa färgindikationer används som en kontrollfunktion gentemot de anställda. Om de 

anställda inte är tillgängliga under den tid som är bestämd ska ägnas åt samtal sjunker deras 

tillgänglighetsprocent. Ett procenttal som jag märkte under min observation var hårt 

kontrollerad, och utgjorde ett viktigt mätverktyg i hur väl de anställda presterat i sitt arbete. 

Flertalet av deltagarna hade någon gång under sin anställning blivit tvungna att förklara 

anledningen till att de inte varit tillgängliga under den tid som beslutats. En av deltagarna 

uttryckte sig så här under intervjun; 

 

”Det finns en grupp som brukar sitta och titta när vi varit tillgängliga, om vi 

inte har varit tillgängliga[…]Så det kan hända, att om man varit en halvtimme 

sen och försöker smyga sig in någonstans, så kan de ändå se att den här 

halvtimmen var han inte här, finns det någon anledning till det, så brukar de 

alltid fråga.”   (Kundservicemedarbetare, Y2) 
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Kundservicemedarbetarna får varje dag ett skriftligt resultat på hur tillfredställande deras 

arbetsuppgifter utförts. Genom olika teknologiska mätverktyg kan cheferna kontrollera de 

anställdas arbetsprestationer genom att sammanställa statistiska dokument. De anställda 

kontrolleras och mäts med avseende på kundnöjdhet, effektivitet, säljande samtal och en 

mängd andra faktorer.  På så sätt kan cheferna kontrollera att de anställda gör det som ska 

göras, hur väl de gör det, men också hur snabbt de gör det som förväntas av dem.   

 

I samband med att kundservicemedarbetarna pratar med kunderna arbetar de efter ett 

avancerat datasystem, innehållande fastställda teman som de anställda förväntas följa. För 

varje tema som berörts lotsas de anställda vidare i datasystemet. På så sätt leds de anställda 

genom samtalen för att på ett noga uttänkt och planerat sätt lyckas agera korrekt och i enighet 

med företagets målsättning.  

4.3.2.  Chefens kontroll  

Enligt några av deltagarna utgör kollegor en betydande roll vad gäller stöd och motivation i 

arbetet, även om de flesta är eniga om att det är cheferna inom kundservice som ger den mesta 

uppbackningen och stödet. Det är chefen som de anställda vänder sig till när det dyker upp 

problem i arbetet, eller om det går lite tungt och de behöver extra stöd. Chefen sitter i samma 

kontorslandskap som övriga anställda i chefens arbetsgrupp. De olika arbetsgrupperna inom 

kundserviceavdelningen skiljs åt genom att de sitter i olika rum. Samtliga deltagare upplever 

dock inte att chefen kontrollerar de anställda, trots chefens goda möjligheter till att kunna göra 

det. Den gemensamma uppfattningen är i stället att det är en trygghet att ha chefen 

närvarande. Chefen beskrivs inte av de anställda som ett uttryck för övervakning och kontroll, 

utan som för handledning. En av deltagarna formulerade sig följande;   

 

”X låter ju oss verkligen ta eget ansvar, X står ju inte bakom ryggen och 

övervakar vad man gör, han litar på oss, det tycker jag verkligen kännetecknar 

X ledarsätt.” 

   (Kundservicemedarbetare, Y1) 

 

En annan deltagare uttrycker sig på detta sätt när jag frågar om känslan av att ha sin chef 

sittande i samma kontorslandskap;  
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”Jag känner mig inte kontrollerad när X är närvarande, utan X fungerar som ett 

bollplank, har du problem kan du komma till honom, men han lägger sig inte i 

det du gör.[…] X är ingen chef som sitter och lyssnar för att sätta mer press på 

en, utan är här för att lyssna och känna av, det är lite coachning hela tiden.”   

   (Kundservicemedarbetare, Y1) 

4.4 Resultat och målfokusering 

Som jag tidigare nämnt levereras individuella prestationsresultat till de anställda varje dag. 

Målsättningar och resultatfokus har varit ämnen som deltagarna pratat mycket och ofta kring 

under intervjuerna. Deltagarna har beskrivit det som att mål och resultat numera är det som 

deras arbetsuppgifter mestadels kretsar kring. Målsättningar har kommit att spela en allt större 

roll för de anställda i takt med att kraven ökar. De anställda arbetar för att uppnå gruppmål, 

någonting som förutsätter att alla individer i gruppen presterar bra. Gruppresultat ställs 

gentemot de övriga arbetsgrupperna inom kundserviceavdelningen. Något som fler av 

deltagarna upplever förstärker gruppdynamiken och känslan av att arbeta som ett team 

beskrivs blivit mer påtaglig senaste tiden. Förutom gruppmålen och de gruppresultat som mäts 

och offentliggörs inom företaget mäts de anställda även individuellt. De individuella 

målsättningarna är någonting som i jämförelse med gruppmålen skapas tillsammans med 

närmaste chef. Flertalet av deltagarna upplever att deras möjligheter till att påverka vilka mål 

som sätts inom företaget är låg, eftersom att målen sätts på en högt centraliserad nivå. De mål 

som sätts på gruppnivå handlar om vad gruppen måste prestera, för att sälja det som förväntas 

av de anställa, medan de mer individuella målsättningarna handlar om vad individen själv vill 

uppnå för resultat som bidrar till slutförsäljningen. Flera menar att dessa mål är viktiga och 

avgörande för företagets överlevnad. En deltagare uttryckte sig på följande sätt gällande att 

arbeta efter målsättningar;  

 

”Kommer man längst upp i näringskedjan så är ju det allt handlar om, siffror in 

och ut ur bolaget. Det tror jag att man glömmer ibland när man sitter här nere 

och tänker fan nu måste jag sälja tre bilar, varför måste jag det?[…]Jag har ju 

ingenting att säga till om vad företaget tycker att vi ska ha för mål, när jag är 

som kundservicemedarbetare i alla fall.”  

(Kundservicemedarbetare, Y1) 
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Det finns en gemensam uppfattning om att de mål och resultatfokusering som företaget 

tillämpar minskar individens eget inflytande och möjligheter till att styra sitt arbete. En av 

deltagarna uttryckte sig på följande sätt under intervjun;  

 

”Jag är van att kunna styra mig själv mer till att nå resultat, så jag känner att 

detta inte är rätt för mig, jag är inte rätt person att jobba efter fastställda 

målsättningar.” 

(Kundservicemedarbetare, Y4) 

 

Under min deltagande observation och kring den delaktighet jag hade i ett av gruppernas 

gruppmöten, skapades en förståelse hos mig kring de anställdas upplevelse av lågt inflytande i 

hur målen inom företaget fastställs. När mötet pågick presenterade chefen tydlig var gruppen 

statistiskt sätt låg nu i relation till målsättningarna. Genom de skriftliga dokument som chefen 

visade de anställde framgick det hur gruppens resultat stod i relation till andra grupper inom 

kundserviceavdelningen. Med andra ord var de ingen dialog kring målsättningarna utan enbart 

en konkret redogörelse. Ett utdrag ur mina fältanteckningar. 

  

Chefen startar sin power point presentation, och klickar sig fram till fliken 

resultat. Sedan börjar chefen presentera statistik över de gruppmål som 

avdelningens personal står inför, medan personal tysta sitter och iakttar.   

 

(Utdrag ur fältanteckningar från min deltagande observation) 

 

När jag frågade deltagarna kring deras upplevelse av inflytande i dessa gruppmöten, var 

ett svar liknande nedanstående vanligt förekommande;   

 

”När vi har sådana gruppmöten brukar jag mest lyssna, och inte säga så 

mycket, utan mest vara tyst och lyssna lite.” 

   (Kundservicemedarbetare, Y2) 
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4.5 Regler 

”[…]det finns tydliga regelverk, väldigt tydliga. Det är allt från hur vi ska sköta 

ett samtal, hur vi ska sköta telefonerna, hur vi ska sköta våra platser, hur vi ska 

agera i vissa lägen.”  

(Kundservicemedarbetare, Y5) 

     

Detta uttalande från en av deltagarna visar på att företaget tillämpar en tydlig regelstyrning. 

Flera av deltagarna uttrycker sig som att det finns regler kring det mesta, och någonting som 

är betydelsefullt för att skapa ordningen i ett stort företag. Utan regelverk är de anställda 

tveksamma till om det skulle finnas någon ordning. Företagets regelverk finns skriftligt 

nedskrivna och beskrivs vara de första papperna som nyanställda får ta del av och signera. En 

av deltagarna sa följande; 

 

”Det finns regler som att det inte får gå mer än två signaler innan jag svarar, 

att jag måste vidarekoppla telefon om jag går på toaletten, […] sådana saker, 

vara på plats när jag är schemalagd. […] Det var det första pappret jag fick 

skriva på när jag började här, det första vi gick igenom.”  

    (Kundservicemedarbetare, Y1) 

 

Under min deltagande observation fick jag se på företagets regelverk, och de anställdas 

arbetsbeskrivningar. Det var betydligt omfattande, så omfattande att chefen menade att det 

skulle ta för lång tid för mig att läsa igenom allt. Regelverken var tydligt specificerade och 

välskrivna och det fanns inget utrymme för misstolkningar. Likaså gällande de anställdas 

arbetsbeskrivning och det som förväntades av dem. Arbetsbeskrivningen inkluderade ord som 

överordnad och underordnad, och hade en tydlig fokusering på att medarbetarna skulle arbeta 

i enighet med företagets riktlinjer, målsättning, policys och regelverk.  

4.6 Individuellt inflytande 

Chefen uttalar sig om att företaget tidigare präglats av en tydlig hierarki, som idag är på väg 

att plattas ut. Chefen menar att företaget i dag lägger mer ansvar på de anställda, speciellt 

inom kundserviceavdelningen. Chefen menar att det är av stort vikt att de anställda känner sig 

involverade i beslutsprocesser och de själva ser att de har en möjlighet att styra över sina 
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arbetsuppgifter och sin utveckling. Flera av chefens uttalanden syftar till att lyfta fram att en 

chefs uppgift idag handlar om att vägleda de anställa i rätt riktning, snarare än att ge direktiv.  

 

”Jag går från en form av chefskontroll som det varit väldigt implementerat i 

företaget och har varit i många bolag och företag. Från chefskontroll till 

självkontroll och så lägger mer och mer ansvar på medarbetarna. […] 

Hierarkin är väl på väg bort där vi sitter, men i företaget i stort skulle jag påstå 

att det fortfarande är ganska mycket hierarki.”  

     (Chef) 

 

Ett utlåtande som inte helt överensstämmer med hur kundservicemedarbetarna upplever deras 

inflytande i arbetsuppgifter och beslutsprocesser. De anställda menar snarare att de är väldigt 

styrda i sitt arbete och sina arbetsuppgifter. De upplever sig styrda både genom den 

begränsning som det datasystem de arbetar i utgör, men också kring hur de ska agera i telefon, 

vilka direktiv som ska följas, och på vilket sätt arbetet ska utföras. En av deltagarna uttryckte 

sig på följande sätt; 

 

”Jag upplever inte att jag får styra så mycket själv, över dagen till exempel. Det 

är ju redan bestämt hur vi ska jobba och vad jag ska göra, för att uppnå det 

redan besluta och satta kraven.”  

   (Kundservicemedarbetare, Y2) 

 

Vissa av deltagarna som arbetat en längre tid i företaget menar att det är mer bestämt nu än 

tidigare. Deltagarna menar att deras inflytande kring beslut nästan är obefintliga, och 

någonting som fastställs av personer som är högre positionerande än 

kundservicemedarbetarna. En av deltagarna uttryckte sig på följande sätt, när jag frågade 

kring upplevelserna av att kunna påverka sitt arbete;  

 

”Det är ju oerhört styrt, det är ju ett väldigt styrt jobb. Jag kan ju inte göra som 

jag vill, dels måste jag följa schemat, jag måste ju följa X direktiv, hur vi ska 

sälja, hur vi ska ta hand om våra kunder, och på vilket sätt, det får jag ju 

absolut inte bestämma själv. […] Det är nog mer bestämt nu än tidigare”  

   (Kundservicemedarbetare, Y3) 

 



 

 24 

Däremot menar deltagarna att det är på individens eget ansvar att nå dit företaget vill, och att 

de inte är någon annans ansvar än ens eget att lyckas prestera inom företaget.  De anställda 

upplever att deras eget inflytande kring utvecklingsmöjligheter inom företaget är stora. Dock 

är det någonting man också måste ansvara för själv och ingenting som bara levereras av 

cheferna inom företaget.  

5. Analys 

Denna analys syftar till att knyta samman teori med studiens egen empiri. Genom det vill jag 

skapa en förståelse för hur resultatet av min studie kan tolkas i relation till mina teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter. I detta analysavsnitt kommer jag därmed analysera det 

studerade företaget från Ahrnes (1994) begrepp kring vad som kännetecknar en organisation, 

tillsammans med teorier om byråkrati och postbyråkrati/adhocracy.  

 

Hierarki är ett av de begrepp som Ahrne (1994) menar är viktigt för att kunna analysera 

organisationer. Hierarki definieras som grundad på beslutsfattning och organiserad makt 

(Ahrne, 1994). Företagets uppbyggnad kännetecknas av tydliga positioner med olika grad av 

makt för att kunna fatta beslut. Som mina resultat visar upplever kundservicemedarbetarna att 

de har liten möjlighet att påverka vilka beslut som fattas inom företaget. En hög grad av 

centralisering kring beslutsfattning och en fastställd hierarkisk ordning är tecken som pekar åt 

att företaget är byråkratiskt ordnat i detta avseende. Byråkratin utmärker sig främst genom sin 

starka hierarki och instansordning. En instansordning bestående av fastlagda system med 

över- och underordnade (Weber, 1987). Egenskaper som skiljer sig mot de som karakteriserar 

en adhocracy eller postbyråkratiskt ordnad organisation. Detta eftersom att företag som 

klassificeras som postbyråkratiska till sitt utseende präglas av en demokrati och en 

decentralisering kring beslutsfattningen (Perrow, 1972). 

 

Auktoritet är någonting som finns inneboende inom alla typer av organisationer, vanligt 

förekommande i toppen av en organisation. Auktoritet inbegriper en individs möjligheter till 

att övervaka och tilldela sanktioner, samt dess möjligheter till att beordra andra att göra saker 

beroende på deras tillhörighet och position (Ahrne, 1994). Auktoritetsutövning inom 

byråkratisk ordnade organisationer är även det likt som hierarki typiska egenskaper inom 
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byråkratin. Byråkratisk auktoritet är något som legitimeras på rationell grund (Weber, 1983). 

Byråkratisk auktoritet kan uttryckas genom att det är en specifik person som visar på den vet 

det bästa, och därför bör dennes order gälla (Sennet, 1999). Det finns inget i mitt resultat som 

visar på att direkt orderdelegerande skulle förekomma från chefens sida. I stället visar mitt 

resultat på att det finns en relation mellan chefen och de anställda som präglas av tillit och 

respekt. Genom denna respekt och tillit får cheferna sin vilja igenom, utan att behöva delegera 

order till de anställda.  De anställda upplever sin chef som en handledare som coachar de 

anställda i deras arbete och inte som någon som delegerar order. De anställda upplever att det 

inte finns någon tydligt auktoritet, i alla fall inte med utifrån denna definition av auktoritet, 

däremot menar de makten till att kunna fatta beslut kvarstår bland de överordande. Att 

ledande personer inom företagen går in i en handledarroll, är något som fått stor 

uppmärksamhet inom postbyråkratin och adhocracyn. Orsaken till detta beskrivs vara att 

arbetsgivare inte längre vill ansvara för sina egna handlingar, utan i stället lyfta över det på de 

anställda, något som möjliggörs i upphävande av orderdelegerande (Sennet, 1999). En slutsats 

av detta blir att byråkratisk auktoritet lyser med sin frånvaro men att makten kvarstår bland de 

överordande, en slutsats även Sennet (1999) såg i samband med att chefer börjar agerar som 

handledare.  Samtidigt som ledningen har intaget en ny form som kännetecknar av post-

byråkratiskt ledarskap. 

 

Alla organisationer består av någon grad av kontrollutövning, och ses som en nödvändighet 

för att få människor att göra vad som förväntas av dem. När individer träder in i en 

organisation tvingas det ge upp lite av sin egen frihet och överlämna den till individer högre 

upp i hierarkin (Ahrne, 1994). Studiens empiri visar på att det finns två olika sätt av 

övervakning inom företaget, där den ena är mer tongivande än den andra.  

Byråkratin beskrevs av Weber (1983) som den mest utmärkande styrformen för att skapa, 

precision, stabilitet, tillförlitlighet och disciplin. Där underordnande direktkontrollerades av 

överordnade inom organisationen (Weber, 1987). Inom det studerade företaget tycks denna 

typ av direktkontroll inte varit särskilt framträdande. De anställda upplever inte att de blir 

kontrollerade eller övervakade av sin närmaste chef, trots dennes direkta närvaro. De menar 

på att när chefen befinner sig i närheten av de anställda, är det i syfte för att kunna hjälpa de 

anställda på bästa sätt och stötta dem i deras arbete, inte för att kontroller och övervaka dem. 

Ett annat mer framträdande styrinstrument som företaget tillämpar är teknologin. Tekniken 

har lyfts fram som ett nytt styrinstrument inom dagens postmoderna organisationer som ersätt 

tidigare byråkratiska kontrollfunktioner (Allvin m.fl, 2007). Denna studies empiri visar på att 
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det finns en tydlig medvetenhet kring de anställda kring chefernas möjligheter till att 

kontrollera de anställda genom teknologin. Genom teknologiska mätverktyg upplevs cheferna 

av de anställda ha möjlighet att kontrollera dem. Cheferna kan mäta, och på så sätt även 

kontrollera, hur snabbt de anställda arbetar, hur mycket de säljer, samt hur väl de passar sina 

arbetstider. 

 

Regler är även de ett begrepp som Ahrne (1994) menar kan skapas inom organisationer för att 

få medlemmarna att följa vissa bestämmelser. Regler ska frånskiljas från normer, eftersom att 

regler finns i uttalad och i skriftlig form (Ahrne, 1994). En byråkratisk ordnad organisation 

innehåller regelverk och tydligt specificerade krav kring arbetets produktion (Perrow, 1972). 

Samtliga deltagarna i min undersökning uttryckte sig om att det finns tydligt detaljredovisade 

regelverk och riktlinjer för hur de anställda ska agera i olika situationer. Regelverk som jag 

under min observation, upptäckte gick hand i hand med företagets policys och målsättningar.  

Hårt reglerade regelverk indikerar att styrningen av de unga vuxna utifrån regler har sin grund 

i byråkratin. Däremot finns det aspekter i detta som pekar mot postbyråkratiskt påverkan, 

eftersom att reglerna är grundade på företagets policys och målsättningar. Inom 

postbyråkratin har traditionella regelverk uppluckras och i viss mån också avreglerats. I stället 

har nya regler som i viss mån enbart består av normer skapats som riktar sig mot att få företag 

att agera i enighet med företagets riktlinjer och värderingar (Allvin m.fl, 2007). Dock är det 

studerade företagets regelverk nedskrivna och uttalade, jag har inte hittat något som ger stöd 

åt att normer skulle ha en avgörande betydelse för styrningen av de unga vuxna.  

 

Flertalet av alla organisationer innefattar olika typer av mål grundade på organisationens 

tillgångar och resurser. Det flesta företag uppfattas som målinriktade, och försöker uppnå sina 

mål genom hierarkisk styrning (Ahrne, 1994). Studiens resultat visar på att gruppmål och 

individmål är viktiga beståndsdelar i de anställdas arbete, och kring deras upplevelse av 

självständighet. De menar att den målfokusering som kundserviceavdelningen idag tillämpar 

minskar deras möjligheter till att själva kunna styra och medverka i beslut kring i deras arbete. 

Detta eftersom att målen sätts på en högt centraliserad nivå utan kundservicemedarbetarnas 

inverkan. Kundservicemedarbetarna arbetar efter både gruppmål och individuella mål.  

Kundserviceavdelningen är uppdelad i olika arbetsgrupper, något som möjliggör att 

gruppmålen kan jämföras i förhållande till övriga grupper inom avdelningen. Denna typ av 

jämförelse är vanligt förekommande på företaget och upplevelsen av detta bland deltagarna är 

att teamkänslan ökat, och en känsla av vi med dem blivit allt mer påtaglig senare tid. 
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Lagarbete är någonting som är betydande inom postbyråkratin/adhocracyn, och bidrar till 

denna organisationsforms horisontella kännetecken (Mintzberg, 1983). De anställda upplever 

att det har små möjligheter till att påverka hur högt målen ska sättas inom företaget, utan att 

det är någonting som levereras till de anställda från personer högre uppsatta i företaget. Under 

min deltagande observation förtydligades de anställdas upplevelse av möjligheterna till att 

påverka målsättningarna, då målen utan öppen dialog presenterades av chefen till de anställda. 

Det anställda inom företaget sätter upp individuella målsättningar i samråd med närmaste 

chef. Detta är något som gör att de anställdas möjligheter till inflytande är något större än 

kring gruppmålens fastställande. Det gör att de individuella målsättningarna kan komma att 

variera även om kraven på vad som förväntas av de anställda är likvärdiga. Inom byråkratin 

behandlas alla individer utefter samma förutsättningar (Perrow, 1972). Det mål och 

resultatfokusering som företaget tillämpar anses av de anställda minska deras individuella 

möjligheter till att styra sitt arbete. Postbyråkratiskt ordnade organisationer kännetecknas av 

att det anställda ska ha möjlighet att själva ansvara och planera sitt arbete (Allvin m.fl, 2007).  

 

Mitt resultat har visat på att de anställda upplever sina arbetsuppgifter som enformiga, och att 

varje arbetsdag i stort sätt ser likadan ut. I arbeten där arbetsuppgifterna bygger på rutin är de 

arbeten där byråkratin är vanligast förekommande (Ahrne, 1994). Byråkratin beskrivs som 

den mest utmärkande styrform för att skapa stabilitet (Weber, 1983). De anställdas 

upplevelser av sina arbetsuppgifter möjliggör byråkratisk organisationsuppbyggnad. 

Upplevelserna och den beskrivning mitt resultat har visat på överensstämmer inte men de 

upplevelser man sannolikt skulle finna i en postbyråkratisk präglad organisation. Eftersom att 

postbyråkratin känneteckna genom dess omfattande flexibilitet och avsaknad av rutintänkande 

(Perrow, 1972).   

6. Diskussion 

Här kommer jag diskutera studiens enligt mig viktigaste resultat och slutsatser och sätta dessa 

i relation till tidigare forskning. Detta avsnitt rymmer också förslag på framtida studier.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att studera styrningen av unga vuxna inom ett av Sveriges 

ledande försäkringsbolag. Detta med bakgrund till att skapa en förståelse kring om 
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byråkratiska styrsätt finns kvar även inom dagens organisationer, men då med andra 

förutsättningar och styrformer. Någonting som då skulle hamna i motsättning till kraven om 

självständighet och flexibilitet om dagens unga arbetskrafts uppmärksammats att ställa 

(Magnergård Bjers, 2007). Den frågeställning som legat till grund för denna studie är; Hur 

upplever unga vuxna möjligheten till att påverka sitt arbete och beslutsfattande på en 

avdelning på ett större försäkringsbolag?  

 

Studiens resultat visar på att de unga vuxna inom det studerade företaget uppfattar sig ha små 

möjligheter till att påverka sitt arbete och beslutsfattande. Att deras inflytande till beslut 

upplevs vara lågt, anser de anställa främst ha att göra med att mycket av de som beslutas inom 

företaget görs på en högt centraliserad nivå. De anställda upplever att deras möjligheter till att 

påverka sina arbetsuppgifter begränsas genom de tydligt specificerade regelverk som 

företaget tillämpar samt den utvecklade teknologi, och den starka målfokuseringen som blivit 

allt mer framträdande inom företaget.  

 

Ett viktigt åskådliggörande i denna studie är att det finns en motsättning kring chefens 

uppfattning av hur självstyrande företaget är, och de anställdas upplevelser kring 

självstyrning. Chefens uppfattning pekar åt att företaget skulle tillämpa ett postbyråkratiskt 

styrsätt, medan de anställdas upplevelser pekar åt att företaget till stor del använder sig av 

byråkratiska styrmedel. Detta är en motsättning jag med hjälp av att knyta samma första 

ordning och andra ordningens konstruktioner lyckats åskådligöra och finna stöd för.  

 

Det finns mycket av denna studie som pekar i riktning mot att byråkratin fortlever, samtidigt 

som det studerade företaget uppvisar tecken om att nya styrformer har skapats. Företaget 

uppvisar byråkratiska karaktärsdrag främst genom sin hierarkiska uppbyggnad, tydligt 

specificerade regelverk och de rutinbaserade arbetsuppgifterna som de anställda utför. 

Samtidigt som postbyråkratiska egenskaper kommit sig till känna genom bland annat chefens 

relation till de anställda och teknologins framträdande betydelse. En slutsats av detta är att 

byråkratin tycks verka i samråd med nya former av organisering och kontroll liknande de 

styrformer som beskrivs vara framträdande inom postbyråkratin. Genom denna slutsats kan 

jag ge stöd åt tidigare forskning som visat på att byråkratin och postbyråkratin inte kan ses 

som två åtskilda styrformer, utan att de verkar i samråd med varandra (Bolin & Härenstam, 

2008; Diefenbach & Sillince, 2011).   
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En viktig slutsats som denna studie har resulterat i, är att kontrollen intagit en ny form än 

under byråkratins storhetstid. Studien indikerar att direktkontrollen har kommit att ersättas 

med teknologisk kontroll. Ingen av de anställda upplever att de blir direktkontrollerade av 

sina chefer, en upplevelse jag inte tror mig kunnat finna under tiden byråkratin var som störst. 

Denna studie visar därmed på att teknologin har kommit att ersätta tidigare byråkratiska 

kontrollfunktioner. Denna slutsats bekräftar den tidigare forskningen om att en avreglingar av 

byråkratiska kontrollfunktioner ger upphov till nya kontrolleringsmekanismer (Allvin m.fl, 

2007; Hansson, 2004). En intressant aspekt i detta är även om de anställda inte ger uttryck för 

en form av direktkontroll skulle förekomma, befinner sig chefen i samma kontorslandskap. 

Något som inte vore nödvändigt om det inte fanns en kontrollaspekt i de hela. De anställda 

framför också att chefen litar på de anställda, intressant här är då varför det är nödvändigt att 

mäta de anställda dagligen i form av prestationsresultat.  

 

Något som är viktigt att belysa är de anställdas upplevelse av att arbetet har blivit mer bestämt 

och styrt idag än tidigare. Detta är en upplevelse som hamnar i motsättning mot en 

postbyråkratisk övergång. Möjligen är det så att företaget inte är så flexibelt som chefen gav 

till uttryck för, eller så är det som tidigare forskning visat på en övergång från byråkrati till 

postbyråkrati inte frigör organisationens medlemmar, utan snarare reglerar arbetet hårdare 

(Allvin m.fl, 2007; Barker, 1993). Det är svårt för mig att i denna studie kunna ge stöd åt att 

postbyråkratin kommit att reglera de anställda hårdare än under byråkratisk uppbyggnad. 

Detta eftersom att det fortfarande finns mycket av studiens resultat som visar på att företaget 

är byråkratiskt till sitt utseende.  

 

Min studie visar på att den målstyrning och resultatfokuseringen som företaget tillämpar 

minskar de anställdas upplevelse av självstyrning inom företaget. Detta eftersom att beslut om 

målsättningar tas i de anställdas frånvaro. Detta är en intressant slutsats att ta i beaktning. För 

mig visar det på att företagen vill få de anställda att själva lyckas prestera och finna 

motivation i sitt arbete, trots att målsättningar helt utgår från företagets visioner. Tidigare 

forskning visar på att postbyråkratiska styrformer har kommit att handla om att få de enskilda 

arbetstagarna att agera i enighet med företagets värderingar och målsättningar (Allvin m.fl, 

2007). Något som borde öppna upp för känslan av frihet, men denna studie visar på motsatta 

resultat.  
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Det finns ingenting i min studie som indikerar att normer och att outtalade regleringarna 

skulle ha ökat i takt med företagets strävar mot mer flexibilitet och självständighet, något som 

i tidigare forskning lyfts fram vara ett resultat av införandet av flexibla arbetsförhållanden 

(Hansson, 2004). En möjlig orsak till detta är att jag inte ägnat tillräcklig tid i fältet för att 

lyckas närma mig det mer outtalade delarna i företaget. Resultatet av min studie visar på att 

företaget tillämpar tydliga regelverk, något som jag tänker mig också kan vara en anledning 

till att det inte funnits så mycket plats eller behov för normskapande inom företaget. 

 

Ytterligare en viktig slutsats från denna studie är att byråkratisk auktoritet inte syns till inom 

företaget, men att makten fortfarande kvarstår bland de överordnade cheferna. Auktoritet som 

ett verktyg för ledarskapsutövning har istället bytts ut mot ett ledarskap som ger uttryck i tillit 

och handledning. Genom att upprätta en vänskaplig relation till de anställda lyckas cheferna 

styra de anställda i önskevärd riktning. Detta menar (Ahrne, 1994) är kostnadseffektivt för 

företaget då kontroll och övervakning är kostnadskrävande för företag gällande tid och 

pengar. Det som härmed blir intressant är om företagen anpassat sitt ledarskap i syfte att locka 

till sig kompetent och driven personal, eller om de enbart är en kostnadsbesparing för att 

företagen ska stå emot lågkonjunkturen på bästa sätt och den ökade globala konkurrensen. 

Genom detta är de svårt att uttala sig om orsaken till denna ledarskapsförändring som denna 

studie visat på.   

 

Ett förslag på vidare forskning skulle vara att genomföra en större etnografisk studie kring 

detta ämne, i förhoppning om att på ett djupgående sätt kunna närma sig de styrmekanismer, 

som kan tänkas påverka de anställdas upplevelser av självstyrning. En styrform som kan vara 

intressant att studera vidare är hur normer och företagets värderingar påverkar de anställda. 

Att lyckas hitta stöd för mer outtalade styrformer försvåras genom mitt val av metod, då jag 

haft till syfte att studera de anställdas upplevelse. Därmed har individens utsagor varit av stor 

betydelse, vilket kan försvåra möjligheterna att hitta mer outtalade och dolda mekanismer. 
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8. Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrundsfakta: 

Ålder, Kön, tid i organisationen, heltid/deltid  

 

Arbetsuppgifter:  

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? – Kan du beskriva hur en arbetsdag ser ut?  

Har du fått tagit del av någon arbetsbeskrivning? – Om du inte förstår arbetsbeskrivningen, 

vem vänder du dig till?  

Vad är din upplevelse av självständighet i ditt arbete? – I vilka situationer/arbetsmoment 

känner du dig självständig i ditt arbete?  

Arbetar du med arbetsuppgifter som bygger på lagarbete? – Ges spontan feedback från 

kollegor? 

 

Styrformer: 

Arbetar du efter några former av målsättningar? – Vem sätter dessa mål?  

Sätter du upp egna mål utan i samråd med chef/kollegor? – Hur upplever du detta vis att sätta 

upp mål på? 

 Vad är din upplevelse av att arbeta efter mål? 

Känner du någon självständighet när du arbetar mot de uppsatta målen? 

 

Beröm och Sanktioner: 

Får du någon form av återkoppling/feedback när du når målen? – När du inte når målen?  Hur 

tilldelas den? – Vem tilldelar den?  

Tillämpas någon form av belöningssystem? Hur tilldelas den?  

Hur tilldelas du information kring om du gjort någonting bra?   

 

Kontroll:  

Finns det tydliga regelverk? – Gällande tidpassning etc.? – Kontrolleras det, och i så fall av 

vem?  
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Delaktighet:  

Kan du berätta vad som brukar ske vid det morgonmöten som ni brukar ha? (där gruppen är 

samlad och ska prata kollektivt om målsättningarna) – Hur uppfattar du dessa? Får dem dig 

att känna dig delaktig?  

Hur viktigt är det för dig att ha ett inflytande kring beslutsfattning inom företaget?  

De individuella möten som ni har, hur brukar dessa gå till? – Vilka deltar? – Vilka pratar?  

Vilka ämnen tas upp? – Vad är upplevelsen av dessa? – Vad skiljer dessa möten från 

gruppmötena?  – Känner du dig mer/mindre delaktig i de olika mötena?  

 

Gemenskap: 

Hur ser relationen ut till din närmaste chef? – Pratar du med chefen under arbetstid?  Vart är 

chefen placerad? – Deltar chefen i sociala aktiviteter? – Så fall är upplevelsen av chefen 

annorlunda då jämfört med under arbetstid? 

Hur är din relation till kollegor? – Har ni möjlighet att pratar under arbetstid/kommunicera på 

annat sätt? – Träffas ni på fritiden? – Om ni ses på fritiden är det ordnat på egenhand eller på 

företagets bevåg? – Vad pratar ni om ni ses utanför jobbet? 
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9. Bilaga 2 Kodningsschema 

 

1. Personer    4.2 Byråkrati 

1.1 Kön    4.2.1 Positioner  

1.1.1 Man      4.2.2. Auktoritet 

1.1.2 Kvinna    4.2.3. Resultat 

     

1.2 Roller                        4.3 Adhocracy 

1.2.1 Anställd    4.3.1. Teknologi 

1.2.2 Chef     4.3.2. Individuellt inflytande 

 

1.3 Ålder      5. Ämnen 

1.3.1. Unga     5.1. Resultat 

1.3.2. Gamla     5.2 Arbetet 

 

2. Bakgrundskod    6. Pratar om 

2.1 Intervju    6.1 Chefen 

    6.2Anställd 

3. Plats    6.3 Gruppen 

3.1 Kontoret     6.4 Andra chefer 

3.2 Utanför arbetet 

 

4. Teori  

4.1 Ahrne, Organisation 

4.1.1.  Kontroll  

4.1.1.1. Teknologisk kontroll 

4.1.1.2. Chefens kontroll 

4.1.2.  Regler  

4.1.3.  Hierarki  

4.1.4.  Sanktioner  

 

 


