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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en organisation inom direktförsäljning, där 

direkt kontroll av arbetet är svårt, försöker säkerställa att personalen utför ett bra arbete. Samt 

att titta på eventuella konsekvenser när arbetstagare inte sköter sina arbetsuppgifter. 

Uppsatsen är en kvalitativ studie där resultatet baseras på semistrukturerade intervjuer från 

nio anställda på organisationen, varav fem butikschefer, tre butiksanställda och en från 

företagets HR-avdelning. Resultatet visar att organisationen i hög grad styr sina anställda 

genom olika sorters listor för att säkerställa att arbetsuppgifter blir gjorda. En annan styrform 

som visade sig viktig var gemenskapen på stationerna. Med hjälp av uppmuntran och olika 

sorters säljtävlingar arbetade man för att främja gemenskapen. Resultatet visade också att 

företaget sällan behöver använda sig av sanktioner för att bestraffa personal som inte sköter 

sig. Den främsta lösningen som butikscheferna använder sig av vid denna typ av problem är 

att man diskuterar igenom vad som inte fungerar, och därefter försöker informera personalen 

om de inte förstått hur vissa uppgifter ska utföras. Analysen visar att till skillnad från vad 

tidigare forskning pekat på, kan man faktiskt ha många styrningsmetoder för att kontrollera 

anställda i den här typen av jobb. Det beror till stor del på att man väger upp kontroll med 

incitament som stärker gemenskapen på stationerna. Detta innebär i sin tur att de anställda 

genomför sina uppgifter för att inte någon kollega ska behöva göra dem istället. Slutsatsen är 

att eftersom organisationen på ett lyckat sätt skapat en känsla av samhörighet på stationerna, 

kan företaget styra de anställda genom denna metod. Resultatet blir att det väldigt sällan leder 

till några tydliga konsekvenser för arbetstagarna då arbetsuppgifterna allt som oftast utförs. 
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Inledning 
Många företag har anställda vars arbetsuppgifter kan vara svåra att kontrollera. I 

arbetsorganisationer finns ett behov av att styra och koordinera arbetet (Mintzberg 1980) då 

arbetsgivares och arbetstagares intressen skiljer sig åt. En vanlig lösning på detta är 

styrformen direkt övervakning, där chefer har uppsikt över de anställda. På vissa företag och i 

vissa branscher kan man inte alltid ha någon ansvarig på plats som kontrollerar att de 

anställda utför sina arbetsuppgifter. Bensinmackar är en sådan typ av bransch där det inte 

alltid finns en chef på plats på grund av långa öppettider. Därför arbetar företag istället med 

incitament och andra kontrollsystem (Alvesson, 2004; Mintzberg, 1980) för att de anställda 

ska göra sina uppgifter ordentligt. Det skulle kunna vara att man försöker motivera personalen 

med olika typer av belöningar som provisionslöner eller bonusar. Men man kan också tänka 

sig att arbetsgivare dirigerar sina anställda genom olika styrformer. Detta genom formella 

kontroller som kassaregister, kontrollanter eller kameror. Men även informella kontroller som 

kan innebära att man bygger upp en gemenskap eller familjär känsla på arbetsplatsen 

(Leppänen & Sellerberg, 2010).  

 

Intressant att veta är då vad konsekvenserna kan bli om man inte klarar av att kontrollera sina 

anställda. Enligt Pomeroy (2007: 16) har 73 % av anställda i USA varit vittne till någon form 

av misskötsel på arbetsplatsen, såsom slöseri av arbetstid eller stöld från företagen (Luna-

Arocas & Tang, 2004). Om styrningen eller kontrollen från företaget inte fungerar, kan alltså 

anställda börja med “fusk” eller “fuligheter” (Ackroyd & Thompson 1999). Om detta 

upptäcks leder det oftast till olika sanktioner från chefen eller medarbetare. Detta för att visa 

att uppförandet inte är okej eller för att statuera exempel för att arbetstagarna ska sköta sitt 

jobb. Den som inte sköter sina arbetsuppgifter riskerar då eventuella reprimander såsom 

muntlig och skriftlig varning eller till och med att bli uppsagd (Iseskog 2012: 211). Kanske 

använder man sig av vissa metoder för att få den anställde att vilja byta arbete, såsom att 

lägga den anställdes arbetspass på dåliga tider, eller låta denne utföra de “tuffaste” eller 

“tråkigaste” arbetsuppgifterna.  

 

Det finns inte så mycket forskning om styrning i svårkontrollerade arbetsorganisationer, och 

bensinmackar är ett bra exempel på just detta. I uppsatsen tas det upp en studie som är gjord 
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på bland annat två bensinmackar i Sverige (Leppänen & Sellerberg, 2010). Då detta inte är så 

vanligt, kan resultatet i uppsatsen jämföras med den tidigare studien, och även bidra med ny 

information till området. Så hur kontrollerar man att arbetstagarna gör sitt jobb utan att det 

leder till motstånd från personalen, och vad blir eventuella konsekvenser om man inte gör sina 

arbetsuppgifter? 

Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag inom direktförsäljning, där direkt 

kontroll av arbetet är svårt, försöker säkerställa att personalen utför ett bra arbete. Samt att 

titta på eventuella konsekvenser när arbetstagare inte sköter sina arbetsuppgifter. 

 

Syftet ska vi besvara med hjälp av dessa frågeställningar 

1. På vilket sätt styr organisationen arbetstagarna, så att de sköter sitt jobb? 

2. Hur arbetar man med belöning och motivation på bensinmackarna? 

3. Vilka blir konsekvenserna för arbetstagarna om de inte utför sina arbetsuppgifter? 

Avgränsningar 

I denna uppsats ligger fokus på hur styrningen sker i butikerna på ett företag inom 

bensinmacksbranschen. Intervjuerna har därför inriktats på butikschefer och butikspersonal 

för att få en bild av hur arbetet sker just där. Det tas inte upp någon jämförelse mellan olika 

former av direktförsäljning, inte heller huruvida olika kontrollformer är framgångsrika för 

företag eller inte. I övrigt undersöks endast bensinstationer i Stockholmsområdet. 

Disposition 

Första delen i uppsatsen kommer att vara en redogörelse av de teorier och den tidigare 

forskning som är lämplig för vår uppsats. Därefter följer en genomgång i metodavsnittet om 

hur forskarna gjort för att samla in och analysera data. Vidare följer en resultat- och analysdel 

där frågeställningarna besvaras och teorier och tidigare forskning stärks eller försvagas. 

Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion kring syftet och vad vi har kommit fram till samt 

om vad som kan vara intressant att undersöka vidare. 
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Teori & Tidigare Forskning 
I den tidigare forskning som kommer tas upp är det endast Leppänen & Sellerberg (2010) som 

är en studie ifrån bensinstationer. Då det inte finns så många liknande studier, handlar de 

andra om retail och service. 

  

Styrningsformer 

Mintzberg (1980) hävdar att det finns fem olika styrformer som arbetsgivaren kan använda sig 

av för att kontrollera de anställdas arbete. Den första mekanismen kallar han för Direkt 

Övervakning. Detta innebär att arbetsgivaren ger en order om vad som ska utföras på 

arbetsplatsen för att sedan följa upp om och hur uppgiften har utförts. Det finns med andra ord 

hela tiden en chef på plats som kan övervaka arbetet. Just den här styrformen kan bli svår att 

använda sig av på bensinmackar, men skulle kanske passa bättre på en fabrik där chefen 

oftare är närvarande. Om en arbetsgivare inte alltid kan befinna sig på arbetsplatsen finns det 

andra sätt man kan styra de anställda. Ett sätt är att standardisera olika delar av arbetet. 

 

Mintzberg (1980) menar att det finns tre delar i arbetet som går att standardisera: arbetssättet, 

färdigheter och resultat. Standardisering av arbetssättet innebär att man bestämmer speciella 

instruktioner och regler som alla ska följa när de utför sina uppgifter. Detta är exempelvis 

vanligt bland annat inom snabbmatskedjor där allt ser likadant ut och där alla utför sina 

uppgifter likadant. Mintzberg (1980) påstår att med standardisering av arbetssättet kan man 

kontrollera när de anställda ska utföra arbetsuppgifterna, på vilket sätt de ska utföras, och 

därmed ungefär hur lång tid detta ska ta.  

 

Den andra delen är Standardisering av färdigheter. Enligt Mintzberg (1980) innebär detta att 

organisationen sätter en utbildningsnivå som alla ska uppnå. Det kan vara att företaget har 

internutbildningar eller rekryterar personer med en viss utbildningsgrad. Med denna typ av 

standardisering kan organisationen bestämma vilken kunskap som deras anställda besitter. I 

och med det säkerställandet kan företaget på ett bättre sätt kontrollera vad deras anställda ska 

förmedla till kunderna, hur de ska ge bra service och kunskap om produkter eller tjänster.  
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Den sista delen inom standardisering som Mintzberg (1980) diskuterar är Standardisering av 

resultat. Genom att sätta resultat som de anställda ska uppnå, kan arbetsgivaren styra vad de 

kommer få ut från varje anställd. Detta kan vara individuella eller gemensamma mål beroende 

på organisationens upplägg. Olika former av standardisering bör gå att använda i de flesta 

organisationer men i olika utsträckning. 

 

Den sista styrningsformen som Mintzberg (1980) diskuterar är Ömsesidig Anpassning. Den 

här styrningsformen innebär att arbetarna styr sitt eget, och medarbetarnas jobb, genom att 

kommunicera med varandra. Genom att tillsammans komma överens om vilka arbetsuppgifter 

de ska göra, kontrollerar de även att sysslorna utförs. Den här typen av styrningsform är 

vanlig bland organisationer där arbetet är individuellt och där man har stort inflytande själv på 

hur man ska lägga upp sitt arbete, exempelvis reklam- och PR-byråer (Mintzberg, 1980). 

 

Alvesson (2004) diskuterar också olika styrformer men till skillnad från Mintzberg (1980) 

fokuserar han mer på normer och värderingar, snarare än regler och övervakning. Alvesson 

(2004: 124) menar att organisationer kan använda sig av bl.a. tre olika former för att styra sina 

anställda. Den första handlar om att skapa normer på företaget. Detta är en mer indirekt 

kontroll där de anställda tar till sig av företagets tankesätt och värderingar kring arbetet för att 

sedan själva upprätthålla dem. Anställda som jobbat längre på företaget lär nyanställda hur 

arbetsuppgifter ska utföras och vilka normer och regler som gäller på arbetsplatsen (Alvesson 

2004: 124).  

 

Den andra styrformen som Alvesson (2004: 125) diskuterar är att skapa en samhörighet 

mellan personalen. Med hjälp av kommunikation mellan medarbetare och chefer vill man 

bilda gemensamma syften att sträva efter. Detta för att om personalen känner att de delar 

samma mål som företaget, arbetar de i samma riktning. Organisationen undviker därmed 

problem med spretiga resultat. Alvesson (2004) menar att denna styrform är applicerbar på 

alla typer av företag. 

 

Den sista styrningsformen som Alvesson (2004: 133) pratar om är kundkontroll. Detta innebär 

att företaget använder sina kunder som ett sätt att kontrollera de anställdas arbetsprestation. 

Arbetstagarnas uppgift är att se till att kunderna är nöjda. Det leder till att kunderna kommer 

att kräva en viss service och en viss produkt eller tjänst. Om något är fel med varan eller 

kunden överlag är missnöjd kommer kunden att återkoppla till företagets ledning om vad han 
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eller hon är missnöjd med. Alvesson (2004) hävdar också att företaget kan skapa en bild av 

kunderna som ingår i deras målgrupp eller kundkrets. Därefter kan företaget meddela 

arbetstagarna om vilka produkter som är populärast och vilken typ av service som de föredrar. 

Varianter på kundkontroller är vanligt i alla typer av organisationer av försäljning av 

produkter eller tjänster. Det ger en bild av hur kunderna ser på organisationens arbete, vilket 

kan vara bra för företaget att veta (Alvesson, 2004: 133). 

 

För att gå vidare med den forskning som har gjorts inom direkt försäljning i Sverige, visar den 

också på ett flertal olika sätt att styra sin personal till att sköta sina arbetsuppgifter. Istället 

kategoriseras styrningsformer upp i formell och informell styrning från central eller lokal 

position. Leppänen & Sellerberg (2010) har undersökt styrningen av butiksarbete i 

livsmedelsbutiker, bensinstationer och i en elektronikbutik. Vad man till stor del fokuserar på 

i rapporten är lokal formell styrning, lokal informell styrning och central formell styrning. 

 

I den lokala formella styrningen ingår styrningsmekanismer som teknisk styrning, alltså 

genom kassaapparater och övervakning genom kameror. Men denna typ av styrning 

innehåller också exempelvis regler och olika former av rutinlistor. Leppänen & Sellerberg 

(2010) redogör att samtliga butiker som undersöktes använde sig av regler för arbetet. 

Reglerna som användes på bensinstationerna handlade om öppning och stängning av 

stationerna, kontanthantering osv. Lika viktigt beskrivs det vara att förmedla information till 

de anställda i form av ekonomiska resultat. Vad man också använde sig av var 

resultatbaserade löner baserade på försäljningsresultat. 

 

När Leppänen & Sellerberg (2010) diskuterar den lokala informella styrningen så handlar den 

om att man har en målsättning i butikerna att skapa en lojalitet och gemenskap inom företaget. 

Det beskrivs som någon form av familjär känsla, där huvudsyftet med detta är att konkurrera 

ut andra butiker. Man försökte till och med anställa personal genom sociala kontakter där 

personens egenskaper var viktigare än tidigare kunskaper och erfarenheter. En del i att skapa 

denna känsla var att kunna förmedla till de anställda att det finns andra butiker som säljer 

liknande varor och därför så konkurrerar man med dessa. För att pusha på detta menar 

Leppänen & Sellerberg (2010) att butikerna använde sig av kollektiva bonusar, men även av 

individuella tävlingar samt att personalen ska förmedla en god kundservice gentemot 

kunderna i butikerna. Vad de kommer fram till är att målsättningen med denna typ av styrning 

var att skapa en familjär känsla. Hollinger & Clark (1982) menade att de informella sociala 
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kontrollerna fungerar bra för att begränsa missnöje på arbetsplatsen. Men också att om man 

låter gemenskap vara en viktig del på arbetsplatsen så kommer även de anställdas inflytande 

över vad som är acceptabelt beteende att vara större. 

 

Den sista typen av styrning som Leppänen & Sellerberg (2010) tar upp är den centrala 

formella styrningen som var vanligast på just bensinstationer. Det beskrivs som en styrning 

från själva butikskedjorna. Där bestämmer de hur butikerna ska se ut, vad man får beställa 

ifrån för leverantörer, vilka varor man får sälja, hyllplaceringar och dylikt. Det fanns också ett 

bestämt sätt hur man skulle agera mot kunder. Som vi nämnt var detta vanligast just på 

bensinstationerna som undersöktes. Arbetsuppgifter styrdes med hjälp av checklistor och 

avbockningsscheman med exakta tidpunkter för när vissa uppgifter skulle utföras, men även 

hur dessa uppgifter skulle genomföras. Den sista delen i den centrala formella styrningen 

utgav sig genom bonussystem för de anställda, som hade syftet att öka butikernas försäljning. 

Vid denna typ av styrning redogör Leppänen & Sellerberg (2010) för hur kedjorna 

kontrollerar att butikerna gör det de ska. Detta i form av oanmälda kontroller för att 

kontrollera att personalen frågade efter legitimation när någon köpte exempelvis tobak. Men 

det gjordes även kontroller för att säkerhetsställa att butikerna såg ut på rätt sätt, alltså att till 

exempel hyllplaceringarna var korrekta. Men Leppänen & Sellerberg (2010) menar att den 

centrala formella styrningen i slutändan handlar om att noggrant kontrollera arbetet. Enligt 

Hollinger & Clark (1982) så är den formella kontrollen inte lika användbar för att kontrollera 

och begränsa avvikande beteenden på arbetsplatsen som den informella. 

 

Styrningstabell 1. 

Tabell 1 Central Lokal    

Formell Standardisering av arbetssätt 

Standardisering av färdigheter 

Standardisering av resultat 

Direkt övervakning 

Samhörighet och kommunikation 

   

Informell Normer och värderingar Ömsesidig anpassning 

Normer och värderingar 

Samhörighet och kommunikation 

Kundkontroll 
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Tabell 1 är ett försök att kombinera resonemangen från Alvesson (2004), Mintzberg (1980) 

och Leppänen & Sellerberg (2010). Så här det kan se ut om man kombinerar dem. Poängteras 

bör att detta är enbart ett exempel och att tabellen är konstruerad för att lättare förstå den 

tidigare forskning som lyfts fram. Standardisering är såklart en central formell styrningsform, 

på samma sätt som att direkt övervakning passar in i rutan lokal formell styrning. Däremot 

kan det vara lite svårare att placera in normer och värderingar eller samhörighet och 

kommunikation beroende på om detta är en uttalad strategi hos företaget. Därav ligger lite av 

tveksamheterna kring Leppänen & Sellerbergs (2010) argument om den informella 

styrningsformen. Självklart kan företag försöka styra sina anställda med hjälp av idéer men 

om idéerna är en uttalad strategi bör man ifrågasätta om det verkligen handlar om en informell 

styrningsform. Leppänen & Sellerberg (2010) redogör även för kollektiva bonusar som en 

informell styrningsform vilket skapar ännu mer skepticism mot forskningen då en informell 

styrningsform snarare borde handla om framväxta gruppnormer eller liknande.  

 

Varför accepterar folk regler och gör som de blir 

tillsagda? 

Enligt Barnard (1968) går folk med i organisationer och ger upp en del av sin frihet för att få 

ta del av kollektiva resurser. När det är frågan om jobb, är lön en av huvudorsakerna. 

Thompson & McHugh (2009: 20) bygger vidare på Marx teorier och menar att anställda följer 

reglerna så länge de anser att det de får tillbaka är tillräckligt bra för att acceptera 

förhållandena. Samtidigt måste man som March & Simon (1958) hävdat även ha i åtanke att 

arbetstagare kan ha flera alternativ. De kan ha olika stora möjligheter att byta jobb och därför 

inte godkänna vilka omständigheter som helst. Dock menar Burawoy (1979) att intresset och 

motivationen att följa regler är något som företaget skapar i samspråk med sina anställda.  

 

Gerhart m.fl. (1995) behandlar de olika typer av teorier inom motivation; “Reinforcement” 

och “Expectancy Theories”. Teorierna handlar om monetära- och/eller ickemonetära 

belöningar inom företagsamhet. Utöver dessa diskuterar Gerhart m.fl. (1995) om hur man ska 

använda sig av bonus och gruppbelöningar. För att styrka teorierna och få en fördjupad 

förståelse används Gross (1979) för Reinforcement Theory och Reinharth & Wahba (1975) 

för Expectancy Theory. 
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Sonawane (2008) diskuterar om ickemonetära belöningar som arbetstagare gärna får och 

arbetsgivare använder sig av och hur dessa används i företagen. Författaren skriver att det kan 

vara både formella och informella belöningar. De informella belöningarna innebär att man ger 

komplimanger och peppande ord till den anställde. Detta kan ske oftare och mer kontinuerligt 

under dagarna för att hålla motivationen uppe. De formella belöningarna kan vara monetära 

eller ickemonetära priser och gåvor för att belöna en person för att visa uppskattning för en 

väl utförd arbetsinsats. Sonawane (2008) hävdar att de formella belöningarna ökar 

motivationen mer därför att dessa är institutionaliserade av företaget, till skillnad från de 

informella som dels kan variera mellan chefer och dels sker på en mer diskret nivå mellan 

parterna. De formella var något som även andra medarbetare kunde se och därmed sträva 

efter. Företaget i studien använder sig av både monetära och ickemonetära belöningssystem 

där personalen motiveras av varandra. 

 

I stil med Sonawane (2008) diskuterar Gerhart m.fl. (1995) även kring detta. Men Gerhart 

m.fl. (1995) menar att med hjälp av gruppbelöningar kan man skapa goda incitament hos 

personalen, och samtidigt öka styrningen av arbetstagarna med hjälp av deras medarbetare. 

Med gruppbonusar blir alla individer i gruppen belönade utifrån gruppens samlade prestation. 

Detta skapar ett gemensamt intresse att hjälpa till att stärka gruppen och därmed ge varandra 

feedback. Gerhart m.fl. (1995) menar att i och med detta har man uppsikt över varandras 

arbete vilket hjälper företaget i viss mån med att veta att personalen gör ett bra jobb. Likt 

Gerhard m.fl. (1995) beskriver även Yurchisin & Park (2010) och Grant m.fl. (2008) samma 

fenomen men på lite olika sätt. De diskuterar kring att skapa gemenskap och motivation hos 

personalen men att man inriktar sig på olika saker. Yurchisin & Park (2010) och Grant m.fl. 

(2008) menar att man ska ge ansvar till personalen att utvärdera den egna arbetsprestationen 

samtidigt som man ska bedöma och coacha andra medarbetares prestation. Yurchisin & Park 

(2010) hävdar att detta i kombination med en positiv bild av företaget leder till ökad 

motivation. Författarna menar att om personalen kan identifiera sig med organisationen, ökar 

det viljan hos personalen att stanna kvar i företaget.  

 

Grant m.fl. (2008) menar istället att man ska använda sig av prosocialt meningsskapande hos 

personalen. Med hjälp av ansvaret att coacha varandra, vill man skapa en god 

företagsstämning med tillgivenhet och lojalitet till organisationen och medarbetarna. Tanken 

är att man tillsammans ska kunna se varandras styrkor och svagheter för att hjälpa varandra att 

utvecklas, därmed utvecklas företaget. Däremot kan det ge motsatt effekt, det menar i alla fall 
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Gerhart m.fl. (1995). Om en person anser sig göra en bättre arbetsinsats än den övriga 

gruppen, men fortfarande får samma belöning som gruppen, leder detta till en sänkt 

arbetsinsats från individen. Gruppbelöningar kan också ge möjlighet till free-riders då det kan 

vara några som sliter medan andra bara glider med. 

 

En annan teori som Gerhart m.fl. (1995) tar upp är Reinforcement Theory. Reinforcement 

Theory baseras på fenomenet att något som görs som uppföljs med en belöning ökar 

sannolikheten att inträffa igen (Gerhart m.fl. 1995; Gross, 1979). Detta innebär att inom 

säljyrken skulle det exempelvis kunna vara om en anställd säljer väldigt mycket av en produkt 

en månad och belönas av chefen med ett pris. Då skulle sannolikheten öka, att personen i 

fråga försöker utföra samma prestation kommande månad. Gross (1979) menar också att även 

det motsatta sambandet gäller. Om en anställd skulle göra en felaktig handling och blir av 

med en belöning eller blir bestraffad för det, minskar risken att detta inträffar igen. 

Expectancy Theory (Förväntansteori) går ut på ett liknande sätt, men då är det snarare 

förväntade belöningar som motiverar den anställde, än tidigare uppnådda belöningar 

(Reinharth & Wahba, 1975). Förväntansteori baseras på tre faktorer; Förväntan , Medverkan 

och Värdering. 

 

Förväntan är enligt Reinharth & Wahba (1975) hur mycket en arbetstagare tror att ens försök 

kommer att leda till att denne uppnår sitt mål, hur mycket den förväntar sig att uppnå målet. 

Reinharth & Wahba (1975) menar att detta påverkar hur mycket individen tror att den 

kommer att kunna utföra en speciell uppgift, och även hur högt målet är. Om målet och 

kraven är satta för högt kommer expectancy att sjunka. 

 

Medverkan handlar om arbetstagaren strävar efter att nå målet, kommer denne då att få det 

den faktiskt vill ha (Gerhart m.fl. 1995). Detta kan förändras beroende på vad det är för 

belöning. Reinharth & Wahba (1975) menar att om samma belöning återkommer, minskar 

intresset att sträva efter belöningen. 

 

Värdering är värdet som en anställd sätter på belöningen. Detta skiljer sig från person till 

person beroende på vad man har för intressen, mål och dylikt. För att en arbetstagare ska få ut 

något av belöningen måste denne värdera att få belöningen högre än att inte få belöningen 

(Reinharth & Wahba, 1975). De tre faktorerna kan få ett värde mellan +1 och -1. För att veta 
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hur pass motiverad en anställd är räknar man ut produkten av dessa (Reinharth & Wahba, 

1975). 

 

Hård styrning kan leda till motstånd eller 

avvikande beteende 

Lawrence & Robinson (2007) diskuterar fram en teori kring styrning och avvikande 

beteenden i det dagliga arbetet på arbetsmarknaden. Där menar de att ett avvikande beteende 

eller motstånd mot den styrning eller kontroll som kan finnas, kan vara arbetstagarens sätt att 

visa att denne inte är nöjd. I uppbyggnaden av deras teori menar de att hårda kontroller har 

visat sig vara viktiga för att arbetstagarna ska sköta sina arbetsuppgifter. Men blir dessa 

kontroller för hårda så innebär teorin att detta får konsekvenser i form av avvikande 

beteenden eller motstånd mot “organisationens makt” som de väljer att kalla fenomenet. I det 

stora hela menar Lawrence & Robinson (2007) att om man drar åt tyglarna för hårt så riskerar 

man att detta slår tillbaka på en själv. 

 

Lawrence & Robinson (2007) visar först på hur relationen mellan organisations makt och 

avvikande beteenden på arbetsplatsen ter sig. Avvikande beteende är alltså ett beteende som 

inte är i led med organisationens normer och som riskerar organisationen eller de medlemmar 

som finns inom organisationen. Motstånd menar de är en form av avvikande beteende som 

medlemmar i en organisation använder sig av vid frustration. Teorin menar alltså inte att 

organisationers aktörer medvetet handlar för att behandla någon dåligt, utan att man gör så 

omedvetet med tanken att den handlingen man gör ska generera något positivt för företaget. 

Men en makthandling kan provocera till frustration och motstånd oavsett om det är en 

medveten handling eller inte. Tanken med teorin är alltså att den skall vara till hjälp för att 

kunna gå till botten med olika avvikande beteenden och hitta vad som faktiskt ligger bakom 

dessa (Lawrence & Robinson, 2007). 

Organisationer har rätt till att använda sig av 

sanktioner 

Enligt svensk lagstiftning (Iseskog, 2012: 211) är misskötsel att arbetstagaren strider mot de 

åtaganden som denna har gjort i sitt anställningsavtal. Åtagandena kan vara att den anställde 
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ska utföra sina arbetsuppgifter, följa givna instruktioner, ordningsregler och arbetsmiljöregler. 

Arbetstagaren ska också vara lojal, samarbeta på arbetsplatsen och inte begå brott mot 

arbetsgivaren och vid misskötsel kan det finnas grund för uppsägning av personliga skäl. 

 

En av de skyldigheter som arbetstagaren tar på sig när hon skriver på anställningsavtalet är att 

utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren tilldelar henne. Om en anställd väljer att inte 

utföra en uppgift kan detta ses som en arbetsvägran (Iseskog, 2012: 242). Om det är en 

tillfällig händelse bör arbetsgivaren inledningsvis prata med den anställde om dennes 

skyldigheter i anställningsavtalet och att dessa måste följas, därefter kan en erinran ges ut. Det 

är en skriftlig varning där arbetsgivaren påminner arbetstagaren om vilka rättigheter och 

skyldigheter denne har enligt anställningsavtalet och vilka konsekvenser misskötseln kan få 

om arbetstagaren inte ändrar sitt beteende. Om arbetstagaren fortsätter att vägra att göra vissa 

arbetsuppgifter är det saklig grund för uppsägning (Iseskog, 2012: 235). Om den anställde inte 

gör några arbetsuppgifter över huvud taget är det saklig grund för avsked (Iseskog, 2012: 

242). Ett avskedande kan göras när en arbetstagare utför en allvarlig misskötsel, till exempel 

ett brott mot organisationen kan vara saklig grund för avsked. 18 § LAS säger “grovt åsidosatt 

sina åligganden gentemot arbetsgivaren” (Gabinus-Göransson & Garpe, 2012: 97). 

 

Trevino (1992) diskuterar hur olika bestraffningar mot anställda uppfattas av och påverkar 

deras medarbetare. En bestraffning kan utföras i olika syften. En arbetsgivare bestraffar en 

arbetstagare om denne gör något som strider mot lagar (Iseskog, 2012), företagets regler, om 

den anställde utför någon form av misskötsel, men också för att upprätthålla normerna som 

finns på arbetsplatsen (Trevino, 1992). Författaren hävdar även att det kan vara om 

arbetstagaren utför arbetsprestationer som inte uppnår arbetsplatsens eller företagets standard. 

Trevino (1992) menar att denna standard kan vara formell eller informell och kan antingen 

vara konsekvent eller inkonsekvent. Med andra ord kan standarden vara skriftligt eller 

muntligt uttalad och att den mer eller mindre följs. 

 

Att vara konsekvent med sina regler på företaget är mycket viktigt för arbetsgivaren, ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv (Iseskog, 2012: 211).  Vid oklara regler kanske en arbetstagare inte 

är medveten om sin misskötsel om det exempelvis finns en regel men att den i praktiken 

aldrig följs. Det kan vara slarv eller till och med kriminella handlingar. Om regeln aldrig följs, 

leder detta till att arbetsgivaren inte kan anklaga den anställde för misskötseln. Det går med 

andra ord inte att statuera exempel utan man måste agera konsekvent (Iseskog, 2012: 237). 
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Författaren menar att arbetstagaren måste vara medveten om sin misskötsel. Detta genom att 

arbetsgivaren pratar med sina anställda. Om beteendet inte förändras hävdar Iseskog (2012: 

234) att arbetsgivaren bör ge en muntlig varning eller hålla ett korrigeringssamtal med den 

anställde. Arbetsgivaren ska inte varna för att hota, utan tala om för arbetstagaren att 

misskötseln eller beteendet inte är acceptabelt och att det är den anställdes skyldighet att följa 

det som står i anställningsavtalet. Arbetsgivaren måste även klargöra att om det inte 

korrigeras finns en risk att arbetstagaren blir av med jobbet. Om problemet fortfarande finns 

kvar bör arbetsgivaren ge en erinran. 

 

Något som stärker tillgivenheten till arbetsgivaren är ansvar (Trevino, 1992). Författaren 

hävdar att om arbetstagarna känner ansvar över sitt arbete tenderar de att missköta sig i lägre 

utsträckning. Trevino (1992) skriver också att om bestraffningar utförs på personer som bryter 

mot normerna som finns på arbetsplatsen känner de anställda ansvar över att upprätthålla och 

följa normerna. För att en bestraffning ska ses som accepterad av medarbetarna måste 

arbetstagaren som misskött sig ses som ansvarig över handlandet. Om handlandet ses som 

avsiktligt, tenderar medarbetarna att oftare se den anställde som ansvarig och därmed 

accepteras bestraffningen som utdelas (Trevino, 1992). Däremot kanske vissa arbetsuppgifter 

inte behöver göras på ett visst sätt medan andra alltid ska utföras på samma sätt. Författaren 

menar här att det som arbetsgivare är viktigt att veta om normerna som finns på arbetsplatsen 

när en bestraffning utförs därför att medarbetarna kan reagera negativt om de anser att 

beteendet är accepterat på arbetsplatsen. Om bestraffningen gäller en handling som strider 

mot normerna, ställer sig medarbetarna istället bakom arbetsgivaren (Trevino, 1992). 

Metod & Data 
I denna del redogörs för insamling av data och material. Det redogörs även för problem och 

en del etiska aspekter som varit aktuella. 

Forskningsstrategi 

Vår studie syftar till att djupare förstå och mer specifikt förklara ett fenomen, inte att se 

generella tendenser, därför har vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011: 44). För att på ett bättre sätt veta vilken metod som passade vår 
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studie bäst, så genomfördes en förintervju där slutsatsen blev att intervjumetoden var lämplig 

för vår forskning (Aspers, 2011: 74). Tidigt under arbetets gång lades stort fokus på våra 

intervjuer och teorin och tidigare forskningen söktes men lästes bara igenom överskådligt. 

Ansatsen till uppsatsen är abduktiv då vi har växlat mellan teori och resultat. Teorin styr till 

viss del vad som söks men därefter styr resultatet upp teorin (Sayer, 1992; Bourdieu & 

Wacquant, 1992). Först efter intervjuerna och transkriberingen var genomförd så började 

djupdykningen med teorier och tidigare forskning. Dels för att optimera den tid som fanns till 

vårt förfogande men också för att hitta de teorier och den tidigare forskning som verkligen 

passade med det datamaterial som samlats in. 

Urval och bortfall 

I studien har vi använt strategiskt-, roll- och snöbollsurval (Aspers, 2011: 97) då första 

kontakten med olika butikschefer har skett över telefon i Stockholmsområdet. Det första som 

gjordes gällande urvalet var att kontakta en butikschef inom organisationen för att ha vår 

inledande förintervju. Därefter användes snöbollsurval (Aspers, 2011: 95) när telefonnummer 

till andra butikschefer efterfrågades, helst med variation av ålder, kön och anställning på 

företaget av informanten för att få ett så brett urval som möjligt (Aspers, 2011: 97). Kontakt 

togs med ytterligare fem butikschefer där en lämnade återbud. Av de butikschefer som ställde 

upp var två män och två kvinnor, hälften hade kort och hälften hade lång arbetslivserfarenhet 

dels som butikschefer, men också överlag inom företaget. 

 

Ytterligare en gång användes snöbollsurval när kontaktuppgifter söktes till högre uppsatta 

chefer och HR-personal. Dock blev bortfallet stort inom denna kategori då endast en HR-

anställd kunde medverka och ingen högre uppsatt chef. I och med de få svaren från högre 

chefer valdes istället att kontakta arbetstagare i butikerna. Fokus blev då att försöka få en bild 

av hur de anställda upplever sin egen situation. Om de anser att företaget kontrollerar deras 

arbete på något sätt, i så fall hur, vad de känner att företaget gör för att motivera sina anställda 

och därefter kontrollera om detta stämmer överens med arbetsgivarsidan. Vi använde då 

strategiskt urval (Aspers, 2011: 97) och tog kontakt med fyra anställda på några olika 

stationer som besökts i samband med butikschefsintervjuer. En av de fyra arbetstagarna 

lämnade återbud. Av de tre som ställde upp var arbetslivserfarenheten från tre till över tjugo 

år varav en var man och två var kvinnor. Då dessa ofta jobbade kvällar och helger så kanske 

de träffar chefer i lägre utsträckning, då cheferna inte bör finnas på plats under de perioderna. 
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Denna personal borde alltså vara svårast att kontrollera och motivera med tanke på 

begränsade kontakten med chefen. 

Genomförande av intervjuer 

Under förintervjun var båda forskarna närvarande. Tanken var att den första intervjun som 

skulle göras, den motsvarade en del av vår förstudie, och av den anledningen var det bra om 

båda var med för att se hur vår intervjumall fungerade. Den ena forskaren förde själva 

intervjun medan den andre satt bredvid och antecknade stödord ifall inte inspelningen skulle 

vara av önskad kvalité (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011: 53). Intervjun utfördes under 

arbetstid på butikschefens kontor och hela intervjun kunde utföras helt utan pauser eller 

avbrott. Det fanns också en tanke med att genomföra intervjun på arbetsplatsen då 

intervjupersoner tenderar att agera efter den identitet som representerar den miljö som man 

befinner sig i (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011: 45).  

 

Intervjuerna med de andra cheferna genomfördes på samma sätt som den första, då 

arbetsplatserna fungerade bra som intervjuplats. Men också för att den som förde intervjun 

skulle kunna koncentrera sig på att lyssna och ställa följdfrågor och att den andra skulle kunna 

anteckna. Man skulle kanske kunna ifrågasätta valet av att vara två intervjuare närvarande då 

detta kan ge en känsla av att intervjun snarare liknar ett förhör. Genom att endast använda en 

aktiv intervjuare motverkades den känslan, men alla intervjupersoner tillfrågades när intervjun 

bokades om detta var okej och det var ingen som hade något emot detta. Eftersom 

intervjuerna genomfördes med båda forskarna gav detta två inspelningar, vilket ökade 

sannolikheten för att kvaliteten på åtminstone en inspelning skulle vara bra. Är man två 

intervjuare får man även två personer som kanske hör och koncentrerar sig på olika saker. 

Man tänker även olika och kan ställa fler följdfrågor och därmed få ut mer av intervjun. Alla 

intervjuer skedde på arbetstid och helt utan avbrott. 

 

Under intervjuerna med arbetstagarna genomfördes två hemma hos respondenterna under 

deras fritid, detta var deras förslag. Dessa två skedde helt utan avbrott. Den tredje intervjun 

skedde på respondentens andra arbetsplats. Det fanns önskemål från vår egen sida att 

intervjua även dessa personer på deras arbetsplats på grund av samma anledning som tidigare, 

men eftersom inte detta var genomförbart så fick dessa platser fungera. Därför påmindes 

intervjupersonerna en extra gång om anonymitet och informerades ännu tydligare om att 
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intervjun var helt frivillig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011: 45). Totalt blev det nio 

intervjuer, vilket innebär att en viss mättnads nivå ändå uppfylls (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011: 44). 

Transkribering & Analys 

Vartefter intervjuerna genomfördes, transkriberades de direkt efter att de genomförts. 

Transkriberingen skrevs ned ordagrant med pauser och hummanden om dessa var av vikt för 

materialet (Aspers, 2011: 156). Eftersom båda forskarna medverkade på alla intervjuer så 

delades transkriberingen upp så att en transkriberade fyra intervjuer och den andra 

transkriberade fem. 

 

Ganska tidigt under arbetet valdes det att dela in arbetet i tre olika teman. Dessa teman har 

vartefter omformulerats, för att slutligen bli: Styrning, Motivation och Konsekvens. När 

materialet hade transkriberats så kunde kodningsprocessen inledas fullt ut. De tidigare valda 

temana följdes för att göra kodningen enklare, dessa växte fram under insamlingen av data 

och teori. Då temana visade sig fungera så valdes också att behålla dessa. Även om vi 

fortsättningsvis försökte ha en viss öppenhet till materialet (Rennstam & Wästerfors, 2011: 

198).  

 

Vid kodningen av det första materialet, kodades samma material av båda forskarna, för att 

sedan diskutera igenom de koder som hittats i materialet. Det gjordes för att båda skulle vara 

överens om vad koderna innebär och att dessa tolkats på samma sätt. Metoden som användes 

var marginalkodning. Denna metod underlättar eftersom materialet inte blir lika kladdigt och 

därmed mera överskådligt, vilket senare gör analysen lättare (Aspers, 2011: 185). När 

materialet kodats efter dessa så hittades underkoder till varje tema. Materialet kodades efter 

dessa och därefter skapades olika mappar för varje tema med rubriker som var underkoderna. 

I mapparna samlades det in material som passade in under rubrikerna. Dessa mappar kodades 

ytterligare en gång men denna gång mer fokuserat (Rennstam & Wästerfors, 2011: 198). I 

stort sätt för att hitta underkoder till de koder som redan skapats, för att få en bättre struktur på 

materialet och hitta material som kanske skulle ha missats om inte sista kodningen 

genomförts. 
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Etiska aspekter 

Vår forskningsstudie är anonym på så sätt att företaget som undersöks aldrig nämns i studien. 

Specifika termer eller arbetssätt har döpts om för att organisationen ska förbli anonym. Även 

alla respondenter är och förblir anonyma (Vetenskapsrådet, 2009: 10). Detta för att viss 

information kan vara känslig att sprida om man vet vilket företag det handlar om. Men också 

för att den överenskommelsen fanns med de anställda på företaget. Under samtliga 

genomförda intervjuer har också de väsentliga reglerna i informationskvavet (informera om 

forskningsstudiens syfte), samtyckeskravet (att deltagarnas samtycke har getts till att vara med 

i studien), konfidentialitetskravet (rätt att själva bestämma om hur länge och på vilka villkor 

de ska delta, även rätt att avbryta när de vill) och nyttjandekravet (det insamlade materialet får 

endast användas för forskning) redogjorts (Vetenskapsrådet, 2009). 

Begränsningar 

Företaget som studerats har, likt dess konkurrenter, många stationer i Stockholmsområdet. 

Endast fem av dessa har besökts vilket kan komma att påverka resultatet av hur 

respondenterna svarar. Med fler respondenter från fler mackar och med mer tid hade kanske 

studien förmedlat en bredare och djupare bild av hur det ser ut på mackarna då varje individ 

har en subjektiv bild av hur denne upplever sin arbetsplats. Som tidigare nämns så uppfylls en 

viss mättnad, men med fler intervjupersoner så hade en större mättnad självklart kunnat 

uppnås. I slutändan skulle det till viss mån kunna påverka generaliserbarheten av resultatet. 

Bortfallet utav högre chefer är ett annat problem som kom upp under arbetets gång. Eftersom 

ingen chef som är överordnad till butikscheferna kunde medverka, så fanns ingen möjlighet 

att undersöka hur deras bild om hur styrningen av bensinstationerna ser ut. Vilket kan 

innebära att bilden av den centrala styrningen kan ha visat sig annorlunda om högre chefer 

skulle medverkat. 

Resultat 
Bensinstationerna inom organisationerna är väldigt lika varandra även om de varierar 

storleksmässigt. Vad som kännetecknar alla stationer som besökts är att de ligger nära väl 

trafikerade vägar. Placeringen beskrivs också vara avgörande eftersom stationer där flera 

människor passerar också har fler kunder. De bensinmackar som besökts har alla butiker och 
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biltvättar men det som skiljer sig är varierande öppettider, vilket beror på hur stort kundflödet 

är. Beroende på storlek och kundflöde har stationerna olika många anställda på arbetsplatsen. 

Det skiljer sig också med hur många som arbetar samtidigt under passen då detta kan skilja 

sig från en upp till över sex personer. De bensinstationer som har biltvättar är mer krävande 

då det är tidskrävande för de anställda att göra rent dessa.   

På vilket sätt styr organisationen arbetstagarna? 

Arbetet på bensinstationerna har visat sig vara väldigt strukturerat och noggrant utformat efter 

kundflödena på varje enskild station. I enighet med Mintzberg (1980) arbetar man med att 

standardisera resultatet då cheferna och ledningen sätter upp en budget som man tillammans 

på stationen ska nå. Detta leder till att företaget på så sätt kan styra vad de kommer få ut ifrån 

varje anställd. Bensinstationerna har också standardiserade arbetssätt (Mintzberg, 1980) då de 

använder sig av olika listor för att veta vad man som personal ska göra under sitt arbetspass. 

De här listorna kommer alltså från ett arbetssätt som företaget har utvecklat fram med hjälp av 

en speciell avdelning i organisationen som arbetar med detta, vilket klart och tydligt är en 

central styrning (Leppänen & Sellerberg, (2010). Flera arbetsgivare berättar att de använder 

sig av listor med arbetsuppgifter som är anpassade efter vilka tider det är mycket kunder i 

butiken. Beroende på kundflödet har personalen olika mycket att göra, så att de ska kunna 

göra sina uppgifter på bästa möjliga sätt. 

 

Det verkar som att organisationen jobbar mycket med de olika varianterna av standardisering. 

Med tanke på att direkt övervakning är svårt, även fast det sker när chefen är på plats, kan 

man se listorna som ett hjälpmedel för att få övervakningen att fungera bättre (Mintzberg, 

1980). Listorna kan också förändras om man märker att vissa rutiner krockar med kundflödet 

på stationerna, därför måste varje station anpassa sig till vad som fungerar lokalt. Systemet är 

utformat så att personalen under rusningstider ska ha lite att göra så att de kan stå i kassan, för 

att under lugnare perioder ha fler uppgifter i eller utanför butiken. Som att fylla på i hyllorna 

eller tömma papperskorgar ute vid pumparna. Alla intervjupersoner berättar att de använder 

sig av listor för att veta vad man som anställd ska göra under en arbetsdag. Listorna kan 

innehålla uppgifter som ska göras vid bestämda tidpunkter och bestämda dagar som till 

exempel städning av toaletterna på onsdag klockan 10.00, och när de anställda på stationen 

har utfört uppgiften så signerar man på listan som en bekräftelse på att uppgiften är utförd. 
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Rutinlistan är ju allt från hur man öppnar stationen, hur du eller vad du ska göra under dagen för att få en 

säljklar station. Så att driften säkerställs ända fram till att du sätter nyckeln i dörren och går hem. Så där 

står i princip nästan allting. – Arbetsgivare 4. 

Leppänen & Sellerberg (2010) diskuterar bland annat hur den lokala formella styrningen ter 

sig. Arbetet utgörs alltså utifrån flera olika rutiner, vissa som anpassas efter hur många kunder 

som besöker butiken och andra som är samma varje dag. Detta stämmer överens med 

Leppänen & Sellerberg (2010) redogörelse för den lokala formella styrningen. Man följer 

alltså inte bara en lista utan ett flertal listor dels för att butiken ska vara säljklar men också för 

att man vill att det ska fungera ungefär likadant på olika stationer. Däremot verkar styrningen 

ligga på en bra nivå eftersom att flera arbetstagare har berättat att de inte känner sig speciellt 

kontrollerade. Det stärker också Lawrence & Robinsons teori (2007) där de anställda borde 

visa tendenser till att vilja göra motstånd om styrningen skulle vara för hård. Men då inget 

mer än enskilda händelser har påträffats under studien så kan inte slutsatsen dras att dessa 

berodde på en för hård styrning. Utan snarare att kontrollnivån på beninstationerna verkar 

vara på en nivå som innebär att man undviker denna typ av problem. 

 

Stationerna har också en lista där mer akuta uppgifter placeras så att de anställda vet vad som 

är viktigast och vad som ska prioriteras. På den listan kan det till exempel stå att en trasig dörr 

behöver lagas. Utöver dessa två listor berättar respondenterna om ytterligare en lista där man 

kontrollerar att saker på bensinstationerna är hela och rena i stort sett. 

Eh för i den checklistan kan de stå till exempel eh… gå och kolla biltvätten, ser den bra ut, behöver den 

städas. Behöver den städas så... så skriver man upp det i en… eh… en typ av prioriteringslista...” – 

Arbetstagare 3. 

Checklistan är den tredje listan och är till stor del till för arbetsmiljöaspekter säkerhetsfrågor 

som ska genomföras varje morgon och eftermiddag på stationerna. Eftersom det finns många 

miljö- och brandfarliga ämnen så behöver de kontrollera att allt är helt och rent. Checklistan 

är något som varje station har, så i enlighet med Leppänen & Sellerberg (2010) är detta en 

central formell styrning. Personalen går alltså igenom stationen tidigt på morgonen och med 

hjälp av den här listan så vet personalen om det är något extra som behövs göras. Enligt 

flertalet arbetsgivare så följs listorna även upp av personalen på stationerna för att säkerställa 

att allt blir gjort. Dels för att de anställda kan ha olika uppfattning om hur en uppgift ska 

genomföras men också för att då kunna ge feedback så att uppgiften görs mer korrekt nästa 

gång. Men arbetstagarna ger en mer otydlig bild om hur denna uppföljning går till. Alvesson 
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(2004: 125) och Mintzberg (1980) argumenterar för detta, när kommunikation och 

samhörighet eller ömsesidig anpassning anses viktig för att skapa gemensamma mål. 

Arbetstagarna menade att de själva eller tillsammans med sina kollegor kunde besluta mycket 

om vad de skulle göra. Men med hjälp av listorna kan dock arbetsgivarna påverka vilka 

arbetsuppgifter som arbetstagarna ska komma överens om att göra. Då fler av arbetstagarna 

menar att det inte följs upp om man har genomfört sina uppgifter eller inte. Eftersom att det 

oftast är två eller fler anställda som jobbar samtidigt blir lösningen istället att den andra som 

jobbar samtidigt kontrollerar och gör uppgiften som någon annan har missat. 

 

Styrningen av butikerna sker alltså också till stor del uppifrån själva företaget. Alla 

respondenter som intervjuats är eniga om att stationerna är strikt styrda ifrån huvudkontoret. 

Stationerna utgår till exempel från planogram som innebär att stationerna ska se ungefär 

likadana ut. Det finns alltså bestämda platser för var vissa varor ska stå i butiken. Stationerna 

har också bestämda varuleverantörer, vilket innebär att de bara får beställa varor från vissa 

leverantörer men även vilka varor som beställs är styrt från organisationen. Bensinmacken får 

tydliga instruktioner från organisationen om hur man som personal ska agera mot kunden. 

Många respondenter berättar om hur de bland annat måste hälsa på kunden när denne kliver in 

i butiken, alltså ge service till kunden på ett visst sätt som organisationen bestämt. 

När en kund kommer in ska vi hälsa på kunden... Kommer vi ut och hjälper kunden? det är också 

servicegraden. Får kunden hjälpen den behöver… Och naturligtvis, det är något som centralt bestämmer 

för att se. Och det är för att man har mätorgan över huvud taget på detaljhandelsnivå. – Arbetsgivare 5. 

Likt det Leppänen & Sellerberg (2010) definierar som central formell styrning och Mintzberg 

(1980) argumenterar för standardisering av arbetssättet så är detta ett sätt att kontrollera hur 

de anställda agerar. Men samtidigt också säkerställa att bensinstationen håller den standard 

som organisationen kräver. I företagets intresse ligger bland annat försäljning och service. För 

att hålla en god försäljning och hög servicegrad har företaget webbaserade utbildningar som 

personalen måste klara. Likt det Mintzberg (1980)  hävdar så är detta ett sätt för företaget att 

standardisera färdigheter. 

 

Det finns två uppgifter till som handlar om styrning på bensinstationerna. För det första ska 

personalen använda sig av kort när man har tid över. Korten innehåller information om små 

och korta uppgifter, dessa är alltså till för att man alltid ska ha något att göra. När det är tomt i 
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butiken och det inte finns något annat att göra så tar personalen ett kort och genomför det som 

står på kortet. Uppgifterna förklaras vara ganska enkla. 

Ja det är små kort där det står... kolla blomexponeringen om den är fräsch och snygg eller torka av 

gavlarna och fyll på kaffe i maskinen. – Arbetstagare 1. 

Därefter markerar man med ett streck på en lista, som man går igenom morgonen efter hur 

många kort som varje anställd har utfört. För det andra använder sig organisationen också av 

liknande kort fast med specifika produkter som rör säljfrågor. Vid kassan finns ett kort, eller 

en lista, placerad med de produkter som de anställda ska merförsälja, som ska påminna 

personalen om att ställa säljfrågor. Även här sätter personalen ett streck då försäljning av en 

viss produkt sker, för att samla poäng. Båda korten visar dels på en tydlig standardisering av 

arbetssättet men också av resultatet (Mintzberg, 1980), eftersom med hjälp av korten styrs 

personalen till att sälja mer och därmed också sannolikheten att nå uppsatta mål. 

 

Den styrning som organisationen står för som tidigare redogjorts, kontrolleras även av 

organisationen genom oanmälda kontroller. Respondenterna förklarar att organisationen 

anlitar ett externt företag som skickar “hemliga kunder” till stationerna för att kontrollera dels 

att personalen ger den service till kunderna som de förväntas göra, i enlighet med Alvessons 

(2004) redogörelse för kundkontroll. Men samtidigt för att se om de anställda ställer de 

säljfrågor som man ska göra när man arbetar. Flera intervjupersoner poängterar dock att 

servicekontrollen inte är personlig, utan sammanställningen av kontrollen är för själva 

stationen och inte huruvida en enskild anställd ger den service som förväntas. Organisationen 

gör även en ytterligare kontroll av stationen. Denna kontroll är istället till för att se om 

stationen ser ut som den ska, om stationen följer de planogram som gäller för organisationen 

samt att allt är helt, rent och fräscht. Dessa kontroller görs också oanmälda och personalen vet 

inte vilken dag de genomförs. 

Då kommer dom ner å kontrollerar att vi jobbar enligt det arbetssättet som vi ska... å då går dom igenom 

allting som är med, att rutinlistor är ifyllt… å sen kontrollerar dom att, att vi ställer säljfrågor å sådär. – 

Arbetsgivare 1. 

Eftersom att kontrollerna av hur de anställda agerar och hur bensinstationerna ser ut 

genomförs så får organisationen ytterligare bekräftelser på hur styrningsformerna fungerar. 

De centrala formella styrningsmetoderna och standardiseringen av arbetssättet kan som 

tidigare redogjort leda till att de anställda känner sig underminerade (Lawrence & Robinson, 
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2007). Detta skulle kunna vara en orsak till att inte sköta sitt arbete. Därför blir det viktigt 

med det arbete organisationen gör för att motverka dessa känslor. Genom att även arbeta med 

styrningen på så sätt att de anställda får orsaker till att sköta jobbet. Detta hänger ihop med 

den informella styrningen, men är ändå en del i den styrning som kommer från 

organisationen. Eftersom med hjälp av de kollektiva bonussystemen som organisationen 

använder sig av så kompenserar man den eventuella undermineringen som en anställd kan 

känna. Därför minskar organisationen också eventuella risker som en central formell 

styrningsform kan innebära. 

 

Styrningstabell 2. 

Tabell 2 Central Lokal    

Formell Planogram 

Checklista, Kort 

Utbildningar 

Oanmälda kontroller 

Normer och värderingar 

Rutinlista 

Prioriteringlista 

Samhörighet och kommunikation 

   

Informell Normer och värderingar Normer och värderingar 

Samhörighet och kommunikation 

Kundflöde 

   

      

 

I tabell 2 visas de styrningsformer som har påträffats i resultatet. Det finns precis som i 

teoridelen tydliga styrningsmetoder som är lätta att specificera. Däremot är styrningsformer 

som normer, värderingar, samhörighet och kommunikation svårare att tydligt placera i ett 

fack. Normer och värderingar kan vara en uttalad strategi, men då är det kanske inte längre en 

informell styrning, utan snarare en central formell styrning. Samhörighet och kommunikation 

kan kombineras beroende på ledarskap, men också huruvida de anställdas grupparbete 

fungerar. Därför kan det både vara en lokal informell styrning och en lokal formell styrning.  

Både de anställda och butikscheferna på stationerna verkar eniga om att organisationen vill att 

man ska jobba tillsammans som grupp. Leppänen & Sellerberg (2010) argumenterar för att 

det är en informell styrning. Men då detta snarare verkar vara en uttalad strategi från företaget 

skulle det istället kunna vara ett sätt att påverka normer och värderingar som Alvesson (2004) 
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diskuterar. Det är också den styrningsform som vi anser har den största betydelsen till att de 

anställda på bensinstationerna sköter sitt jobb. Med kollektiva bonusar och tävlingar mot 

andra stationer i samma organisation så arbetar man för att förstärka gruppkänslan. Företaget 

använder sig av säljtävlingar där de som vinner får pengar till sin stationskassa och med de 

pengarna är det tänkt att de anställda på stationen ska göra något kul tillsammans för. I 

enlighet med Leppänen & Sellerberg (2010) så försöker organisationen genom tävlingar mot 

andra bensinstationer och kollektiva bonussystem skapa en gemenskap på stationerna och 

lyckas också med detta. Flera intervjupersoner berättar att pengarna kan användas till att ta 

med gruppen på bowling, eller att man tillsammans går ut och äter middag någonstans. 

Dessemellan har vi tävlingar och där det kan vara lite vinster... man kan få pengar till personalkassan... 

och göra nåt kul för. – Arbetsgivare 3. 

Men även arbetsuppgifter och rutiner är upplagda så att om vissa uppgifter inte genomförs så 

får någon annan person göra dessa, och du har därför en skyldighet som personal att utföra 

arbetsuppgifter för att inte skapa osämja i gruppen. Flera arbetstagare förklarar också att 

arbetet är uppbyggt så att man behöver arbeta i grupp för att det ska fungera. Om en uppgift 

inte görs så blir det att någon annan på stationen som gör den istället. Det beskrivs av 

personalen att man inte vill vara den som sänker gruppen, eller vara den svagaste länken. 

Då kommer vi återigen tillbaka till de jag sa tidigare, att man inte vill va den svaga länken i en kedja som 

man tillsammans med dom andra har byggt upp. Och eh där måste alla ta ett ansvar för varandra. – 

Arbetstagare 3 

Det här arbetssättet visar att en viktig del av styrningen handlar om att bygga upp normer och 

värderingar precis som Alvesson (2004) argumenterar för. Ett eventuellt resultat av att inte 

göra sina uppgifter skulle därför kunna bli att skulden faller på en enskild person och inte 

organisationen. Som också enligt Hollinger & Clark (1982) är en bättre metod för att minska 

risken för motstånd mot företaget. Med hjälp av den känsla som organisationen tillsammans 

med de anställda bygger upp så skapar man också motivation genom de tävlingar man 

arrangerar. Men också incitament i den utsträckningen att man känner ett ansvar gentemot 

varandra. Därför innebär normer och värderingar att personalen också i slutändan utför sina 

arbetsuppgifter, på ett acceptabelt sätt utan att vända sig emot organisationen. 
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Hur arbetar man med belöning och motivation? 

Respondenternas svar kring frågorna om belöningssystem och motivation var mycket lika 

varandra, vilket kan förväntas då de jobbar på samma företag. Vissa delar nämndes av alla 

medan andra nämndes av majoriteten. Företagets belöningssystem baserades endast på en lön. 

Det hade funnits ett individuellt bonussystem tidigare där man fick ett extra belopp beroende 

på hur många timmar man hade arbetat under året. De arbetstagare som arbetat många timmar 

fick ett högt belopp medan extraanställda som jobbat färre timmar fick ett lägre. Syftet med 

detta var okänt hos respondenterna men alla var medvetna om att det tagits bort av okänd 

anledning. I övrigt ansåg arbetstagarna att det inte fanns någon bonus för personalen som de 

kunde eftersträva. 

Ehm men i dagsläget tror jag inte vi har nånting, inte som jag känner till i alla fall. Däremot har ju våran 

chef det. Men de... de är ingenting jag får ta del av. – Arbetstagare 2. 

Däremot nämnde både arbetstagare och arbetsgivare att butikscheferna på stationerna hade en 

bonus. Denna bonus gällde de butikschefer som fick sin station att klara årets budget. Vissa av 

arbetsgivarna talade om en extra summa som arbetstagarna kunde få om de lyckades få 

kunder att ansöka om medlemskort hos företaget. Dock hade detta ändrats och istället gick 

pengarna till stationskassan. Stationskassan är någonting som både arbetsgivare och 

arbetstagare kunde samla ihop pengar till genom att prestera bra på olika tävlingar. Dessa 

säljtävlingar kunde variera i vad man skulle sälja, men var centralt styrda över hela riket och 

inträffade ungefär en gång i månaden. Detta innebär att alla stationer inom organisationen var 

med och tävlade med och mot varandra. De tre stationer som lyckades sälja mest av den 

bestämda produkten fick en prissumma tilldelad till stationskassan så att personalen 

tillsammans fick göra något roligt, som exempelvis en middag eller någon annan aktivitet. 

Detta såg varken anställda eller arbetsgivare som ett bonussystem, även fast de beskrev det 

som att de tillsammans vann pengar som de på något sätt fick ta del av. 

 

Ser man detta utifrån teorierna (Gerhart m.fl. 1995; Sonawane, 2008) är det en formell 

gruppbelöning som institutionaliserats av organisationen. Personalen motiveras till att 

tillsammans prestera bättre för att uppnå ett gemensamt mål med ett formellt pris i form av 

pengar. Dock har organisationen format det så att de anställda inte får kontanter i handen utan 

att man istället gör en aktivitet av pengarna. På så sätt blir belöningen ickemonetär. Då 
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belöningen är utsatt av företaget kan anställda från andra stationer se och motiveras av 

belöningen. 

Om företaget säger att vi ska göra en tävling… då kanske du får 2-300 spänn per anställd i vinst för att vi 

ska kunna göra någonting med personalen liksom. Men då kanske jag har en egen grej också att ah den 

som säljer mest tvätt under den här tävlingen får… ah biobiljett eller nått sånt där. Så det finns ju... så du 

får ju pengar om du vinner dom här centrala tävlingarna - Arbetsgivare 1. 

Utöver dessa kontinuerligt planerade tävlingar kunde det arrangeras fler tävlingar vid 

specifika dagar. Detta kunde exempelvis vara kanelbullens dag då fokus låg på 

bullförsäljning. Den vinnande stationen, och de butiker som tog andra- och tredjeplatsen, blev 

presenterade i ett dokument tillsammans med alla de andra på företagets intranät så alla inom 

organisationen kunde se resultatet. Precis som Gerhart m.fl. (1995) och Sonawane (2008) 

diskuterar. Enligt arbetsgivarna var syftet bakom dessa tävlingar att skapa merförsäljning och 

förbättra sammanhållning på stationerna så alla jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. 

Detta går också i linje med flera delar av teorierna (Gerhart m.fl. 1995; Sonawane, 2008; 

Yurchisin & Park, 2010; Grant m.fl. 2008). Arbetstagarna ansåg inte att de behövde 

tävlingarna för att vara motiverade i sitt arbete men att det kunde vara en “kul grej”. Tidigare 

hade man haft centralt styrda individuella tävlingar där man utsåg månadens säljare. Då gavs 

en bonus på tusen kronor ut på lönen till den anställde som vann. Dock togs denna typ av 

tävling bort efter att de anställda ansåg att de var orättvisa och därför slutade att engagera sig i 

dem. Arbetstagarna accepterade inte belöningssystemet och reglerna som gällde på 

arbetsplatsen och gjorde därför motstånd genom att sluta engagera sig (Thompson & McHugh 

2009; Lawrence & Robinson, 2007). Detta ledde till att organisationen var tvungen att ändra 

upplägget för tävlingarna. 

Förut hade vi ett system att man blev månadens säljare då fick man ju tusen kronor på sin lön. Men de tog 

dom bort i och med att det vart just den här konkurrensen mellan folk. Och då blir det sura miner och 

orättvisa å… nu har dom tagit de här liksom, med gruppen. – Arbetsgivare 2. 

Enligt arbetsgivarna har företaget ändrat inriktning från att ha haft individuell säljbonus till att 

istället ha gemensamma tävlingar för att främja någon form av laganda. Varje pass som en 

anställd påbörjar håller antingen en arbetsgivare eller en annan kollega ett kort möte med 

arbetstagaren, för att gå igenom hur det hade gått under gårdagen, helgen eller veckan. 

Personen som håller i mötet ger arbetstagaren feedback på det den hade gjort bra om den 

jobbat dagen innan. Här visar resultatet att genom omorganiseringen av belöningssystemet, 

har man istället inriktat sig på gruppen, sammanhållning och gemenskap. Som Grant m.fl. 
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(2008) diskuterar, ger man ansvar till de anställda att coacha varandra. Genom att se 

varandras styrkor och svagheter kan man hjälpa varandra att utvecklas. Detta ger även en egen 

vinning för arbetstagarna för om deras kollegor blir bättre, ökar chansen att de själva vinner 

tävlingar. Under mötena sätter medarbetarna även upp mål för dagen. Genom att sätta upp 

mål i hur mycket de skulle sälja, göra extra uppgiftskort och andra uppgifter som behövdes 

göra under dagen, ökar man förväntan hos de anställda som Reinharth & Wahba (1975) 

diskuterar i förväntansteori. När förväntan ökar, blir tron om att de ska få belöning starkare, 

vilket leder till att de då strävar efter målen och belöningen. I och med att de sätter sina egna 

mål får de bestämma över hur högt de ska prestera. 

 

I samband med de små mötena, infördes även coachningstillfällen som skulle genomföras 

under arbetspassen. Detta innebar att chefen stod och lyssnade på när de anställda stod i 

kassan och hjälpte kunder för att höra hur de försökte merförsälja och ge service. I början, 

efter att detta hade introducerats, var det cheferna som coachade arbetstagarna på grund av att 

cheferna hade gått fler och fördjupade säljutbildningar. 

Och nu när man coachar så känns det som man lyckas när man får en person som egentligen inte har visat 

så många sidor av sig själv, som egentligen kan blomma upp och bli något helt annat än det man 

förväntade sig när man anställde personen. Det är jättehäftigt och det är jätteroligt med coachningen.  Så 

man får verkligen känna allas fördelar och nackdelar så man kan passa in varann.  – Arbetsgivare 4. 

Därefter förändrade man arbetssättet till att anställda skulle coacha varandra och även 

cheferna. Syftet med detta menade säljcheferna, var att de ville att de anställda skulle lära sig 

av varandra och våga kritisera och peppa andra medarbetare och chefer. I och med detta 

skulle personalen dels bli bättre på att sälja och dels få en bättre stämning på arbetsplatsen, 

från att ha konkurrens till att skapa gemenskap. Det som citatet och intervjupersonerna säger, 

är det som Yurchisin & Park (2010) och Grant m.fl. (2008) beskriver. Som nämns tidigare är 

även detta ett tecken på att man mer frekvent arbetar med sammanhållning och peppning 

mellan anställda. Efter att ha arbetat med coachningen ett tag ledde detta till att 

uppmuntrandet blev en del av vardagen där medarbetarna lyssnar, kritiserar och sporrar 

varandra hela tiden, inte bara under coachningstillfällena. Gemenskapen hade etablerats och 

detta gjorde att man började berömma varandra kontinuerligt efter att ha gjort en 

merförsäljning. Även cheferna försöker också kommentera och uppmuntra varje gång de går 

förbi och hör en anställd göra en bra försäljning av en vara. 
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Alltså vi jobbar mycket med feedback. Det tycker jag är jätteviktigt att man följer upp och att man ser va... 

va personerna har gjort. att liksom jäklar va bra ni gjorde i helgen, å gud va bra att ni gjorde de här och 

att man verkligen är positiv och ger mycket feedback för de… de ger resultat kan jag säga.  – Arbetsgivare 

2. 

När gemenskapen hade fått fäste började flera stationschefer arrangera individuella tävlingar 

för personalen igen. Dessa tävlingar var inte centralt styrda utan något som cheferna själva tog 

initiativ till att anordna i samspråk med personalen. Det fanns alltså utrymme för lokal 

anpassning av dessa regler, till viss mån. Arbetsgivarna berättade att de endast hade en liten 

summa i budgeten som tillät detta. På vissa stationer förekom alltså inte sådana typer av 

tävlingar längre men på tre av de fem vi undersökte gjordes det. Här går cheferna emot det 

som organisationen centralt bestämt att ta bort på grund av osämja. Detta kan vara ett försök 

att motverka den kollektiva styrningen. Dock sa cheferna som arrangerade sådana tävlingar att 

de var accepterade av företaget så länge det förblev god stämning på arbetsplatsen. 

Annars är det ju internt här. Jag försöker alltid ha minst en månadstävling här. Då kan man vinna t.ex. ett 

presentkort eller det kan va biobiljetter, det kan va till någon upplevelse... men det är även för att trimma in 

och stimulera lite.  – Arbetsgivare 5. 

Arbetsgivarna menade att syftet med dessa tävlingar var att skapa tävlingsinstinkt och 

kämparandra hos personalen samtidigt som de ville motivera till ett bättre sälj. I och med att 

tävlingarna inte var centralt styrda fick priserna inte vara lika stora som de gemensamma 

tävlingarna då stationerna hade liten möjlighet att styra sin egen ekonomi. Istället handlade 

det om prestige och uppskattning. Arbetstagaren som vann tävlingen fick ett signerat diplom 

av chefen med den anställdes namn på och med vad den åstadkommit. Därefter sattes 

diplomet upp i lunchrummet där medarbetarna kunde se det. Som Sonawane, (2008) hävdar är 

det de institutionaliserade belöningarna som motiverar de anställda mest. Detta styrker valet 

av att införa de individuella tävlingarna igen, även om det sker på en lokal nivå. Som tidigare 

nämnts var det endast de tre mackar som presterade bäst som vann pengar till stationskassan. 

Detta leder till att flera stationer som är med i tävlingarna blir utan. Om det är samma mack 

som flera gånger blir utan pengar, kan de anställda känna att deras prestation inte räcker till 

och därmed finns en risk att de sänker sin arbetsprestation som Gerhart m.fl. (1995) beskriver. 

Finns det en kompletterande individuell belöning att sträva efter, kan detta problem undvikas 

då de fortfarande belönas (Gerhart m.fl., 1995; Sonawane 2008).  
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Arbetstagarna som intervjuades hade alla varit med om att sådana individuella tävlingar 

arrangerats. Arbetstagarna höll med om att tävlingarna var ganska bra, och skapade till viss 

del en vilja av att sälja mer, men tävlingarna kunde ibland kännas orättvisa och tjatiga. 

Orättvisa på grund av att det kunde skilja sig beroende på när på dagen man jobbade och 

tjatiga för att de ansåg att de gjorde sitt bästa oavsett om det var tävling eller inte. Detta 

stärker förklaringen till varför organisationen från början tog bort dem (Thompson & 

McHugh 2012). Men det som de anställda menade motiverade dem mest på jobbet var den 

positiva feedbacken från kunder och chefer. De menade att priser från tävlingar var väl kul att 

få, men när chefen gav beröm eller kunderna var riktigt nöjda, var då de kände att de 

verkligen gjort ett bra jobb. Strävan efter att få den responsen från chefen och kunder var det 

som fick de att fortsätta prestera. Detta strider mot det Sonawane (2008) hävdar om att det är 

de formella belöningarna som motiverar de anställda mest. 

 

Uppfattningen om orättvisa menade cheferna att de löste med att endast mäta antal varor sålda 

per timme man arbetade. Dock menade arbetsgivarna att det kunde skilja sig i försäljning 

beroende på om man jobbade på dagen eller på kvällen. Däremot menade de att en duktig 

säljare sålde relativt bra både på dagen och på kvällen. Arbetsgivarna såg också tydliga 

skillnader i försäljning på varor de hade fokus på, och varor de inte hade fokus på, om det var 

tävling eller inte. Säljcheferna pratade också om att det var nödvändigt att variera priser och 

tävlingar för att få med sig hela personalen och för att det inte skulle bli för monotont, tråkigt 

och tjatigt med tävlingarna. 

Det kan ju inte va tävling på tävling på tävling och det kan ju inte va samma priser hela tiden, för då blir 

det monotont och då blir det inte roligt å då nonchalerar man det till slut. Sen är det ju så att när man tittar 

på tävlingsregler så ska det ju va lika för alla. Det är det de handlar om också.  Det ska ju inte vara en 

orättvis tävling.  – Arbetsgivare 5. 

Ser man på detta utifrån förväntansteori gör det kontinuerliga coachandet, uppföljandet och 

uppsättandet av mål att man ökar arbetstagarnas förväntan att uppnå målen (Reinharth & 

Wahba, 1975) eftersom möjligheterna att nå målen blir större för personalen. Genom att 

variera belöningsformer och typer av tävlingar, ökar företaget de anställdas förväntan 

ytterligare då alla är duktiga på olika saker. Detta innebär att de anställdas möjligheter att 

vinna varierar mellan tävlingarna.  Enligt Reinharth & Wahba (1975) stärker företaget även 

arbetstagarnas vilja att medverka då arbetstagarna litar på att belöningen blir utdelad när den 

är organiserad av företaget eller chefen. Slutligen ökar företaget även de anställdas värdering 
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av att medverka i tävlingarna då alla värderar diverse belöningar olika. Genom detta 

belöningssystem uppmuntrar företaget ytterligare till sammanhållning. 

Vilka blir konsekvenserna för arbetstagarna? 

På stationerna visade det sig att det sällan blev några konkreta konsekvenser eller 

bestraffningar när avvikande beteende upptäcktes. Det är ganska tydligt att organisationen har 

ett fungerande arbetssätt där personalen känner en lojalitet mot sin egen station. Därför verkar 

det som att motstånd eller avvikande beteende mot organisationen inte är speciellt vanligt. Det 

är inte heller så att organisationen sätter hårt mot hårt om en arbetstagare inte gör sina 

uppgifter. Utan snarare så att butikscheferna försöker hitta en lösning på problemet som 

uppstått än en eventuell bestraffning. Alla respondenter svarade att om det var något på 

listorna som inte blev gjort så frågade alltid arbetsgivaren varför detta inte var gjort. Detta 

skedde under de korta mötena som gjordes i början av varje arbetspass. Ofta kunde orsaken 

vara att det var mycket kunder eller annat att göra, eller att personen i fråga inte hade kunskap 

om hur uppgiften skulle utföras. Då fick personen den nödvändiga informationen och 

arbetsgivaren förde in detta i en form av feedback-journal, som en påminnelse om vad man 

hade pratat om. 

Vi arbetar väldigt mycket med vanlig rutin. Alltså om man inte sköter de rutiner som ska göras då bör man 

ju ha ett samtal med dom och en chef. Å det är ju så vi förmedlar våra tankar till våra chefer, att man bör 

ha ett korrigeringssamtal att det här och det här inte fungerat... såhär å såhär ska det fungera. Är det 

nånting du behöver stöd och hjälp i? – HR-anställd. 

Men för det mesta fanns det anledningar till att dessa uppgifter hade lämnats ogjorda, att 

andra viktigare saker behövde utföras eller att det dykt upp problem som varit nödvändiga att 

prioritera först. Arbetsgivarna menade att om det däremot var en och samma person som ofta 

lät en eller flera arbetsuppgifter vara ogjorda hade man ett mer konkret korrigeringssamtal 

med den anställde. Om anledningen inte gick att motivera eller om problemet kvarstod efter 

samtalet får personen en muntlig varning eller en erinran beroende på hur omfattande 

problemet var, i enlighet med Iseskog (2012: 233). Det var få av arbetsgivarna som hade delat 

ut en varning eller erinran. De menade att det oftast räckte med lyfta frågan om varför det inte 

blev gjort så skärpte arbetstagaren till sig. Men det var alltså ett vanligt svar att man som 

butikschef försöker gå till botten med själva problemet. 
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Arbetstagarna berättade också om att om någon uppgift inte gjorts så frågade chefen dagen 

efter om anledningen. Däremot upplevde de att det sällan förekom. Svaren hos våra 

arbetstagare var att man gjorde alla uppgifter, därför att om det var någonting som inte blev 

utfört så ledde det till att någon annan fick göra det dagen efter. Däremot kunde orsakerna till 

att vissa saker inte blev utförda vara accepterade i olika utsträckning. Var det mycket kunder 

eller många andra extra uppgifter som påverkade arbetet ansågs det som okej att det inte blev 

gjort. 

Och om det är nåt du inte hinner så hinner du det bara inte...  Så tycker jag i alla fall, sen får jag väl 

förklara mig då ifall jag inte gjort si eller så, om det är någon som frågar men... för det är inte nån specifik 

som blir utpekad till att göra det... för det gäller alla - Arbetstagare 1. 

De sa att man redan hade så pass mycket att göra under dagarna så det uppskattades inte att få 

ytterligare arbetsuppgifter under passen för att någon annan inte hade gjort det. Därför blev 

det mindre acceptabelt om man hade haft tid men valt att inte göra det på grund av lathet. 

Arbetstagarna menade att det fanns undantag, vissa arbetade långsammare än andra och vissa 

tyckte inte om att göra vissa arbetsuppgifter utan föredrog andra vilket gjorde att dessa 

prioriterades först. Arbetstagarna kontrollerar alltså till viss mån varandra. 

För jag tycker inte att man har rätt att sitta på ett arbete och ha en tjänst och inte göra det som man faktiskt 

ska göra. Då tycker jag inte jag att man har nånting där och göra, antingen gör man det man förväntas 

göra eller så hittar man ett annat jobb - Arbetstagare 2. 

Likt det som Trevino (1992) hävdar så verkar det viktigt för organisationen att de anställda 

vet vilka uppgifter som ska göras, och hur dessa ska utföras. Som arbetsgivarna även sa, 

märktes detta på vad det var för uppgifter som lämnades ogjorda. Var det samma person, eller 

under samma pass, som det lämnades saker till nästa dag lärde sig medarbetarna detta och tog 

upp det med personen eller chefen efter ett tag. Inledningsvis försökte de anställda täcka upp 

för varandra för var det något som en medarbetare hade missat eller glömt göra, gjorde man 

det åt denne för att det kanske kunde hända en själv någon gång. Detta talar emot det Gerhart 

m.fl (1995) hävdar om sänkt arbetsprestation. Här ökar medarbetarna arbetsprestationen om 

någon annan presterar sämre. Men var det återkommande menade arbetstagarna att man tog 

upp det med arbetsgivaren. I samband med ett tydligt upplägg och tydliga normer så visar det 

sig att när en anställd inte utför sina uppgifter ordentligt eller struntar i att göra dem, läggs 

skulden på den enskilda och de övriga anställda befinner sig på arbetsgivarens sida. Därför 

kan också arbetsgivaren genomföra ett korrigeringssamtal eller till och med ge en varning 

utan risken för att den övriga personalen vänder sig emot organisationen. Då en handling som 
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resulterar i en varning strider mot organisationen normer likt det Trevino (1992) menar. Dock 

verkar det som tidigare nämnt väldigt ovanligt att arbetsgivarna behöver gå så pass långt, att 

lyfta problemet brukar enligt arbetsgivarna räcka. Däremot verkar det snarare så att vissa 

arbetstagare tycker konsekvenserna skulle kunna vara ännu hårdare, eftersom de menar det är 

de själva som drabbas av att någon är slarvig. 

 

För att återgå till det som Trevino (1992) återger som ansvar. Vi har tidigare diskuterat 

lojaliteten och gemenskapen som de intervjuade redogör finns på arbetsplatserna. 

Arbetstagarna tenderar alltså att följa instruktioner och sköta sitt jobb eftersom de känner ett 

ansvar för att saker blir gjorda, de vill liksom inte svika arbetskamraten genom att slarva och 

de vill att butiken ska se bra ut gentemot kunden. Därför är det också ovanligare att 

arbetstagarna inte sköter sitt jobb. När det sedan uppstår ett problem så visar arbetsgivaren 

ofta sin mjuka sida då man diskuterar igenom, med hjälp av korrigeringssamtalen, vad som 

inte fungerar och varför det inte gör det. Det är alltså först efter flera sådana samtal som det 

verkligen blir en bestraffning i form av en varning eller erinran. Då har man alltså redan visat 

att denna person inte sköter sitt jobb som han eller hon ska, vilket också arbetsgivarna vet om 

eftersom de själva får ”städa upp” efter den person som inte sköt sitt jobb. Vilket leder till att 

man som arbetsgivare inte heller riskerar att den lojalitet som byggt upp raserar. 

 

Arbetsgivarna och den HR-anställde frågades även om man kunde dra ner på arbetstimmar för 

anställda som straff, om någon inte gjorde det den skulle. Som svar menade dem att man inte 

fick göra det utan behövde i så fall förhandla med facket och ha en rimlig anledning till detta. 

Då frågades om man gjorde något liknande med behovsanställda, att ge dem färre arbetspass 

om man märkte att de inte var duktiga. Svaret på den frågan var att arbetsgivarna såg det som 

oetiskt och att man snarare skulle göra tvärtom, ge den anställde fler timmar för att denne 

skulle bli duktigare i sitt arbete. 

Det är egentligen helt upp till butikschefen vilken behovsanställd man ska ringa in om man behöver 

arbetskraft. Sen om dom använder det som bestraffning det har jag ingen aning om… dom är ju 

behovsanställda så det finns ju liksom inget som reglerar det. – HR-anställd. 

Dock sa även cheferna att det fanns ju telefonlistor på stationerna med extrapersonal man 

kunde ringa till. Ordningen de ringde till de olika behovsanställda kunde variera från dag till 

dag och mellan olika chefer. Respondenterna menade att det är butikschefens ansvar att se till 

att arbetet på stationen fungerar och att vissa chefer kanske föredrar att ringa vissa först. Det 
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råder en ovisshet kring hur butikschefer använder bestraffningar på behovsanställda genom att 

minska antalet timmar då det inte finns något som reglerar hur många timmar de ska jobba 

varje månad. 

Diskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka hur ett företag inom direktförsäljning, där 

direktkontroll av arbetet är svårt, försöker säkerställa att personalen utför ett bra arbete. Samt 

att titta på eventuella konsekvenserna när arbetstagare inte sköter sina arbetsuppgifter. Utifrån 

vårt resultat och analys kan vi konstatera att styrning är ett konsant arbete som detta företag 

arbetar med. Med hjälp av styrningsformer som informell och formell styrning så arbetar 

organisationen för att skapa en gemenskap på arbetsplatsen som innebär att de anställda ska 

trivas med varandra för att på så sätt genomföra sina uppgifter. Men styrningen sker även på 

lokal nivå eftersom stationerna måste anpassa sitt arbete efter position och kundflöde.  

 

Företaget verkar också arbeta med att skapa normer och värderingar för de anställda, som ska 

hjälpa organisationen att styra personalen. På samma sätt använder organisationen motivation 

som ett incitament eftersom man med hjälp av kollektiva bonusar och gemensamma tävlingar, 

jobbar tillsammans. Detta bidrar också till att skapa den lojalitet och familjära känsla som 

finns på bensinstationerna. Arbetet som företaget gör för att skapa gemenskapen genomsyrar 

även arbetet som genomförs med de konsekvenser som bensinstationerna använder sig av. 

Där har man valt att hela tiden diskutera med de anställda om vad det är som inte fungerar 

istället för att tidigt ta till bestraffningar för att visa vem som bestämmer. I slutändan så 

handlar arbetet om att skapa ett sammansvetsat team som jobbar tillsammans, vilket man 

också verkar ha lyckats med. 

 

Inledningsvis frågades om det var svårt att motivera de anställda att utföra ett bra jobb, om det 

för företaget var svårt att kontrollera sina anställda och hur man i så fall gjorde detta. Under 

arbetets gång insåg vi att företaget inte behövde kontrollera sina anställda genom direkt 

kontroll utan att organisationens arbetssätt med exempelvis listor förhindrade ett eventuellt 

problem med detta. Organisationen har utformat arbetet på så sätt att det är arbetstagarna 

“som blir ”lidande” om de själva och deras arbetskamrater inte utför sina arbetsuppgifter. I 
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samband med att företaget förespråkar laganda och belönar den gemensamma bedriften 

motiveras arbetstagarna att genomföra arbetsuppgifterna. 

 

Vi har i uppsatsen valt att lyfta fram ett flertal teorier om dels styrning men också om 

motivation och belöning. När det gäller styrningen så skulle en för hård styrning enligt teorin 

(Lawrence & Robinson, 2007) leda till motstånd från arbetstagarna. I uppsatsen så redogör 

vårt resultat att styrningen faktiskt är ganska hård på bensinstationerna och i enlighet med 

Lawrence & Robinsons teori (2007) så borde det faktiskt finnas en större anledning för de 

anställda att vända sig emot arbetsgivaren. Men då detta inte har visat sig så kan det 

konstateras att även om man har en tydlig och hård styrning så kan man med hjälp av 

motivation och belöning kompensera för styrningen, eller indoktrinera personalen att den är 

okej. Därmed får man arbetstagarna att göra sina uppgifter, och även slippa de konsekvenser 

som tidigare forskning och teorier menar kan vara ett problem. I linje med det Sonawane 

(2008) och Gerhart m.fl. (1995) diskuterar så motiveras de anställda av varandra. Därför kan 

vi efter att ha genomfört studien rikta en viss kritik mot ett flertal tidigare forskningar som har 

visat att avvikande beteende och motstånd är vanligt och kostar företagen massvis med 

pengar, som Pomeroy (2007) och Luna-Arocas & Tang (2004) redogjorde för. Resultatet visar 

att organisationer kan få sin personal att göra som företaget vill utan att använda sig av direkt 

kontroll. Vi menar alltså att med hjälp av motivationssystem och detaljerade styrningsformer 

så klarar man sig till stor del undan de problem kring avvikande beteende och allt som dessa 

innebär. Vad som däremot har visat sig stämma är Trevinos (1992) argumentation kring 

konsekvenser hos företag. Det vi tidigare redogjort i resultatet och analysen är att de anställda 

känner ett ansvar gentemot företaget men också mot kollegorna. Vilket medför dels att 

personalen arbetar och upprätthåller de normer som finns i organisationen, som företaget 

skapat, men också att man till mindre grad bryter mot dessa. 

 

Slutligen anser vi att det vore intressant med en fortsättning av studien där man koncentrerar 

sig på hur organisationen kommit fram och byggt upp det arbetssätt man använder sig av. Att 

intervjua högre uppsatta chefer, ledare och personer som varit med och arbetat fram den 

modellen som organisationen följer. Har de kanske hyrt in specialister på området för att hitta 

en så bra och passande modell som möjligt, eller har man den kompetensen inom företaget? 

Det skulle även vara intressant att sätta vår studie i ett internationellt perspektiv. Studien 

skulle då kunna ge en bredare bild av hur det fungerar på bensinstationer. Skiljer sig Sverige 
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ifrån andra länder? Är det svårare att kontrollera anställda i andra delar av Europa? Är den här 

modellen endast applicerbar på den svenska arbetsmarknaden? 
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